
Uznesenia 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí, konaného dňa  31.01.2020 v zasadačke 

OcÚ o 17.30 hod. 

    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––-– 

 

K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/: 

 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných  6 poslancov OZ, čím je 

uznášania schopné. Neprítomní: Ivan Palkech, Ing. Róbert Augustín, RNDr. Daniela 

Maráková 

                               

Prezenčná listina je priložená ako príloha č.1 k tejto zápisnici. 

 

     2. Určuje: 

- zapisovateľa:  Tomáš Bobocký 

 

- overovateľov zápisnice:    Bohumil Čechvala                                

                                          Mário Palcút 

                                                                              

                                                                                                       

3. Volí návrhovú komisiu v zložení:   Ján Gúčik 

                                                                       Miroslava Gúčiková  

                                                                     Ladislav Červeňanský      

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

A.   Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Nadstavba objektu Zdravotného strediska 

5. Schválenie nájomcov a nájomných zmlúv 

6. Kotolňa ZŠ s MŠ Podolie 

7. Správa hlavného kontrolóra za rok 2019 

8. Kúpa rodinného domu č. 417 

9. Proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie- zmeny č. 2 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

Uznesenie č. 1/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia a jeho zmenu. 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 



                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

Uznesenie č. 2/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Podolie  s c h v a ľ u j e : 

1. investičný zámer obce zrealizovať výstavbu nájomných bytov „Nadstavba Zdravotného 

strediska: Nájomné byty Podolie“ súp. č. 834 v obci Podolie na pozemku parcela reg. 

„C“ parc. 1886/2 v kat. území Podolie.  

2. spôsob financovania výstavby nájomných bytov „Nadstavba Zdravotného strediska: 

Nájomné byty Podolie“ prostredníctvom:  

- úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov 

- dotácia z MDV SR na výstavbu nájomných bytov  

- financovanie z vlastných zdrojov obce Podolie 

3. realizáciu činností pre zabezpečenie predprojektovej a projektovej dokumentácie ako 

i prípravu všetkých relevantných podkladov a povolení potrebných pre realizáciu 

investičného zámeru výstavby nájomných bytov „Nadstavba Zdravotného strediska: 

Nájomné byty Podolie“ a to predovšetkým: 

- výber (VO) projektanta pre vypracovanie projektovej dokumentácie stavby 

- výber (VO) realizátora/investora 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                 

PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 3/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje 

1. pridelenie bytov a nájomné zmluvy pre nájomcov: - v bytovom dome č. 1019 na dobu určitú, 

3 roky do 31.01.2023, byt číslo: 

5. Alžbeta Augustínová 

6. Adriana Halienková 

- v bytovom dome č. 526 na dobu určitú, 3 roky do 31.01.2023, byt č. 10 pre Lenku Lakatošovú. 

- v bytovom č. 409 na dobu určitú, 3 roky do 31.01.2023, byt č. 3 pre Júliu Toráčovú. 

 

2. nájomnú zmluvu na byt č. 15/B v bytovom dome č. 526 pre Moniku Muľovú, trvale bytom 

Podolie 526. Nájomná zmluva sa schvaľuje na dobu určitú na 3 roky do 31.03.2023. 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                 

PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 



Uznesenie č. 4/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje riešenie havarijnej situácie kotolne ZŠ s MŠ 

Podolie, podaním žiadosti na Okresný úrad v Trenčíne, odbor školstva. Výška žiadaných 

finančných prostriedkov bude určená aktualizovaným krycím listom rozpočtu na projekt 

„Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí“. V prípade schválenia nižších finančných 

prostriedkov než boli žiadané, Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dofinancovanie z vlastných 

zdrojov len v rozsahu nevyhnutných opráv. 

 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                 

PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  berie na vedomie  Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra Obce Podolie za rok 2019. 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                 

PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 6/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  kúpu rodinného domu súp č. 417, LV 3507 za sumu 

650 €. 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                 

PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 7/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  súhlasí,  že proces obstarávania a schvaľovania 

územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí 

dotácie. 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                 

PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 



 

 

       Návrhová komisia:     

                                             ––––––––––––––– 

 

 

                                            –––––––––––––––– 

 

 

 

Podpísal dňa 31.01.2020 

 

 

 

 

                                                                         PaedDr. Rastislav Bobocký,  v.r. 

                                                                                       starosta obce 


