
U Z N E S E N I E  
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí, 

konaného dňa 28. decembra 2006 
 
 

K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ): 
 
1.  Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných 9 poslancov OZ, čím je uznášania 
schopné. 
Neprítomní: –- 
Ospravedlnení: –- 
 
2. Určuje:  
- zapisovateľku dnešného rokovania : Straková Oľga 
- overovateľov zápisnice : Ing. Ján Gúčik a Ing. Miroslav Hrušovský 
 
A. OZ berie na vedomie : 
 

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
2. Vystúpenie novozvolenej starostky 

 
B. OZ konštatuje, že : 
 

1. Novozvolená starostka obce Podolie Mgr. Anna Čechvalová, zložila zákonom 
predpísaný sľub starostu obce 

2. Zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Podolí, zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca zastupiteľstva: 
Róbert Augustín    
Mgr. Lenka Bulková  
Mgr. Peter Burza    
Jozefína Cagalová    
Mgr. Peter Čechvala  
Ing.  Dušan Gúčik   
Ing.  Ján Gúčik  
Ing. Miroslav Hrušovský  
Viera Žišková    

 
Uznesenie č. 1 
 
OZ volí  
- mandátovú komisiu v zložení Mgr. Lenka Bulková, Vierka Žišková, Róbert Augustín 
- volebnú komisiu v zložení Jozefína Cagalová, Ing. Dušan Gúčik, Ing. Miroslav 
Hrušovský 
- návrhovú komisiu v zložení Mgr. Peter Čechvala, Ing. Ján Gúčik, Mgr. Peter Burza 
 
Hlasovanie poslancov :   za     9 

proti   0 
zdržal sa  0 

 



Uznesenie č. 2 
 
OZ volí za zástupcu starostu obce Mgr. Lenku Bulkovú 
 
Hlasovanie poslancov :   za     5 

proti   4 
zdržal sa  0 

 
Uznesenie č. 3 
 
OZ zriaďuje na dobu celého volebného obdobia komisie : 

 
1. Legislatívnu, finančnú a majetkovú 
2. Výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku 
3. Školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí 

 
Hlasovanie poslancov :   za     9 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
Uznesenie č. 4 
 
OZ volí:  

Predsedov a členov komisií : 
 
1 Komisia legislatívna, finančná a majetková 

1.1 Predseda komisie Mgr. Peter Čechvala 
 

Hlasovanie poslancov :   za     9 
proti   0 
zdržal sa  0 

 
1.2 Členovia komisie z poslancov:  - Ing. Dušan Gúčik,  
             - Jozefína Cagalová 
1.3 Členovia komisie z radov obyvateľov obce :  - Ing. Marta Kučerová,  
                  

Hlasovanie poslancov :   za     9 
proti   0 
zdržal sa  0 

 
2 Výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku 

2.1 Predseda komisie Ing. Miroslav Hrušovský 
 

Hlasovanie poslancov :   za     9 
proti   0 
zdržal sa  0 

 
2.2 Členovia komisie z poslancov:  - Ing. Ján Gúčik  
             - Mgr. Peter Burza  
 



2.3 Členovia komisie z radov obyvateľov obce :  - Eva Macháčová 
                 - Ing. Jozef Valo 

 
Hlasovanie poslancov :   za     9 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
3 Školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí 

3.1 Predseda komisie Mgr. Lenka Bulková 
 
Hlasovanie poslancov :   za     9 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
3.2 Členovia komisie z poslancov:  - Viera Žišková  
             - Róbert Augustín  
3.3 Členovia komisie z radov obyvateľov obce :  - Anna Makarová 
                 - RNDr. Janka Schreiberová 

 
OZ ukladá: predsedom komisii predložiť návrh náplne činnosti komisie a plán jej zasadnutí  

pre celé volebné obdobie 
Termín:   zasadnutie OZ vo februári 2007 

 
Hlasovanie poslancov :   za     9 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
Uznesenie č. 5 
 
OZ schvaľuje podľa zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí, v znení neskorších predpisov, plat starostke obce nasledovne: 
2,2 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za 
predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 1/4. 
 
Hlasovanie poslancov :   za     9 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
Uznesenie č. 6 
 
OZ schvaľuje odmeny poslancom, predsedom komisií a členom komisií OZ takto: 
Každému poslancovi za prípravu a účasť na zasadnutí OZ patrí odmena vo výške 200.- Sk. 
Každému predsedovi a členom komisie OZ za prípravu a účasť na uskutočnenom zasadnutí 
komisie patrí odmena vo výške 200.- Sk. 
 
Hlasovanie poslancov :   za     9 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
 



Uznesenie č. 7 
 
OZ schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku obce Podolie a ňou zriadených organizácií 
k 31.12.2006. 
OZ schvaľuje komisie a ich zloženie takto: 
 
1. Hlavná inventarizačná komisia majetku obce 
Mgr. Peter Čechvala – predseda komisie 
Ing. Dušan Gúčik – člen komisie 
Ing. Marta Kučerová – členka komisie 
 
2. Inventarizačná komisia pre prevádzky obce, sklad civilnej a požiarnej ochrany 
Ing. Miroslav Hrušovský – predseda komisie 
Ing. Ján Gúčik – člen komisie 
Mgr. Peter Burza – člen komisie 
Eva Macháčová – členka komisie 
František Šprlák – člen komisie 
 
3. Inventarizačná komisia pre majetok v objekte kultúrneho domu a zdravotného 
strediska 
Mgr. Lenka Bulková – predseda komisie 
Viera Žišková – členka komisie 
Anna Makarová – členka komisie 
 
4. Inventarizačná komisia pre majetok v ZŠsMŠ a areálu futbalového štadióna 
Mgr. Peter Burza – predseda komisie 
Jozefína Cagalová – členka komisie 
Róbert Augustín – člen komisie 
RNDr. Janka Schreiberová – členka komisie 
Jozefína Červeňanská – členka komisie 
 
OZ ukladá:  
- predsedom komisií urobiť s členmi svojich komisií fyzickú inventúru majetku obce 
s vypracovaním inventarizačných zoznamov so stavom majetku k 31.12.2006 a predsedovi 
hlavnej inventarizačnej komisie predložiť výsledky inventúry do OZ 
Termín:  
- Fyzickú inventarizáciu ukončiť k 15.01.2007 
- Inventarizačné zoznamy stavu majetku k 31.12.2006 odovzdať predsedovi hlavnej    
  inventarizačnej komisie do 20.01.2007 
- Predložiť celkové výsledky inventarizácie do OZ konaného vo februári 2007  
 
Hlasovanie poslancov :   za     9 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
Uznesenie č. 8 
 
OZ odporúča starostke obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce 
 
 



Hlasovanie poslancov :   za     9 
proti   0 
zdržal sa  0 

 
Uznesenie č. 9 
 

OZ schvaľuje ukončenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu (Spoločného 
úradu samosprávy) uzavretou v roku dňa 05.11.2002, výpoveďou v Novom Meste, v súlade 
s jej ustanoveniami o výpovedi. Podľa zmluvy výpoveď nadobúda platnosť pol roka od jej 
doručenia primátorovi na konci kalendárneho roka. 
 
OZ doporučuje starostke obce odovzdať spoločnej úradovni výpoveď zo zmluvy do 
31.12.2006. 
 
Hlasovanie poslancov :   za     9 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
Uznesenie č. 10 
 
OZ schvaľuje kúpu počítačovej zostavy pre kanceláriu starostky v cene hardvéru do 40.000.- 
Sk a počítačové programy Windows XP, Word, Excel, NOD.                                                                             
 
Hlasovanie poslancov :   za     9 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
Uznesenie č. 11 
 
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Podolie pre rok 2006 tak, ako je predložená v prílohe 
tohto uznesenia.                                                                                                                                                     
 
Hlasovanie poslancov :   za     9 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
 
Zapisovateľka: Oľga Straková 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Gúčik 
 
        Ing. Miroslav Hrušovský 
 
 

Mgr. Čechvalová Anna 
    starostka obce  


