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

konaného dňa 01. marca 2007 
 
 

K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ): 
 
1.  Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných 8 poslancov OZ, čím je uznášania 
schopné. 
Neprítomní:   Mgr. Lenka Bulková 
Ospravedlnení:  Mgr. Lenka Bulková 
 
2. Určuje:  
- zapisovateľku dnešného rokovania : Straková Oľga 
- overovateľov zápisnice : Viera Žišková, Peter Burza 
 
3. Volí návrhovú komisiu v zložení :  

Ing. Dušan Gúčik, Mgr. Peter Čechvala, Jozefína Cagalová 
 
Hlasovanie poslancov :   za     8 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
A. OZ berie na vedomie : 
 

1. Správu zástupcov firmy DONUM Ing. Balažoviča a Ing. Rabčana, k stavu projektovej 
dokumentácie bytov nad zdravotným strediskom. 
Doporučuje: Starostke obce jednať so žiadateľmi o nájomné byty - budúcimi 
nájomníkmi o podmienkach nájmu určenými v závislosti na vypracovanom projekte 
a výške investícií vložených do stavby týchto bytov 

2. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 
3. Informatívnu správu starostky obce o stave rozpracovanosti verejného vodovodu, 

kanalizácie a stavu vývozu smetí v obci. 
4. Bezpečnostný projekt obce Podolie, tak ako bol predložený OZ a je priložený 

v prílohe  
 
B. Schvaľuje: 
 
Uznesenie č. 12 
 
OZ schvaľuje program dnešného zastupiteľstva.  
Zastupiteľstvo sa bude riadiť programom, ktorý poslanci obdržali na svojich pozvánkach 
okrem jeho bodu 15. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku obce, ktorý bod bude 
presunutý do rokovania najbližšieho budúceho zastupiteľstva. 
 
Ukladá : predsedovi hlavnej inventarizačnej komisie, predložiť správu do budúceho  

zastupiteľstva 
Hlasovanie poslancov :   za     8 

proti   0 
zdržal sa  0 



Uznesenie č. 13 
 
OZ schvaľuje príspevok na cestovné detí z časti Podolie – kopanice,  dochádzajúcich 
autobusmi do Základnej školy v Podolí. Výška príspevku je vo výške cestovného lístka. 
Cestovné sa bude vyplácať spätne za kalendárny štvrťrok, podľa evidencie dochádzky 
žiakov v ZŠ. Cestovné bude vyplatené prvý krát za obdobie 1. štvrťroka roku 2007. 
 
Zodpovedná : finančná účtovníčka obce 
 
Hlasovanie poslancov :   za     8 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
Uznesenie č. 14 
 
OZ schvaľuje pre volebné obdobie rokov 2006 až 2010 týchto sobášiacich: 

1. Mgr. Anna Čechvalová, starostka obce 
2. Mgr. Lenka Bulková, zástupkyňa starostky obce 
3. Ing. Miroslav Hrušovský, poslanec OZ 

                 
Hlasovanie poslancov :   za     7 

proti   0 
zdržal sa  1 – Ing. Miroslav Hrušovský 

 
Uznesenie č. 15 
 
OZ schvaľuje VZN obce „O poplatkoch za poskytovanie Opatrovateľskej služby v obci“, tak 
ako bolo predložené a tvorí prílohu tohto uznesenia. 
 
Hlasovanie poslancov :   za     8 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
Uznesenie č. 16 
 
OZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov, o výmere 9 m2, na streche kultúrneho domu 
v Podolí, s.č. 566, spoločnosti LOMBARD, s.r.o., za podmienok uvedených v návrhu zmluvy 
o prenájme nebytových priestorov obce Podolie so spoločnosťou Lombard s.r.o., tak ako je 
priložený v prílohe tohto uznesenia. 
 
Ukladá: Finančnej účtovníčke obce oboznámiť s uvedeným uznesením spol. Lombard s.r.o. 
Termín: 09.03.2007 
Hlasovanie poslancov :   za     8 

proti   0 
zdržal sa     0   

 
Uznesenie č. 17 
 
OZ schvaľuje štatutárneho zástupcu pre organizáciu OBEC Podolie prevádzky: 
Mgr. Annu Čechvalovú, starostku obce 



Hlasovanie poslancov :   za     8 
proti   0 
zdržal sa  0 

 
Uznesenie č. 18 
 
OZ schvaľuje komisiu k oznámeniu majetkových pomerov starostky obce na toto volebné 
obdobie v zložení: 
 
Ing. Ján Gúčik 
Jozefína Cagalová 
Róbert Augustín 
 
Hlasovanie poslancov :   za     8 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
Uznesenie č. 19 
 
OZ schvaľuje príspevok na činnosť neziskovej organizácie „Základná organizácia chovateľov 
poštových holubov Podolie“ pre rok 2007 vo výške 5.000.- Sk (slovom Päťtisíc Slovenských 
korún). 
OZ schvaľuje príspevok na činnosť neziskovej organizácie „Detská organizácia Fénix 
Podolie“ pre rok 2007 vo výške 5.000.- Sk (slovom Päťtisíc Slovenských korún). 
 
Ukladá: vyplatiť uvedené prostriedky na účty uvedených organizácií 
Termín: do 15.03.2007 
Zodpovedná: finančná účtovníčka obce 
Ukladá: organizáciám, ktoré obdržali príspevok, dokladovať jeho využitie v súlade so svojimi  

žiadosťami a VZN obce Podolie 
Termín: do 15.12.2007 
Zodpovední: predsedovia organizácií 
Hlasovanie poslancov :   za     8 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
Uznesenie č. 20 
 
OZ schvaľuje:  
Odpredaj nehnuteľností v k.ú. Podolie, ktoré sú vo vlastníctve obce Podolie v 1/1 a boli 
vytvorené z pôvodných PK p.č. 910/11 - náves a 910/12- náves a to:  
- p.č. 825 o výmere     47 m2 zastavaná plocha  
- p.č. 830 o výmere   178 m2 záhrada plocha 
do vlastníctva Milana Cagalu, nar. 12.05.1950 a manželky Anny Cagalovej rod. Gúčikovej, 
nar. 19.07.1955, obaja bytom Podolie č. 531 v 1/1 z titulu BSM, za dohodnutú cenu 6.- Sk 
(slovom Šesť Slovenských korún) za 1 m2. Náklady spojené s vybavením dokladov, so 
spísaním kúpnej zmluvy, vkladom vlastníctva na Správe katastra znášajú výlučne kupujúci. 
Kupujúci poukážu dohodnutú kúpnu cenu v celkovej výške 1.350.- Sk na účet obce v Dexia 
banka Slovensko, a.s., číslo 5806138001/5600, do 14 dní po podpise kúpnej zmluvy. 
 



Ukladá: Oboznámiť s prijatým uznesením žiadateľov. 
Termín: do 15.03.2007 
Zodpovedná: Pracovníčka obce Oľga Straková 
 
Hlasovanie poslancov :   za     8 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
Uznesenie č. 21 
 
OZ schvaľuje:  
Odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Podolie, ktorá je vo vlastníctve obce Podolie v 1/1 a bola 
vytvorená z pôvodnej PK p.č. 910/14 – náves, geometrickým plánom číslo 34493956-43/06 
vyhotoveným geodetom Ing. Pavlom Ondrejkom :  
- p.č. 1900/3 o výmere     43 m2 ostatná plocha  
do vlastníctva Milana Fabiana, nar. 23.01.1974 a manželky Stanislavy Fabianovej rod. 
Čejtejovej, nar. 09.03.1976, obaja bytom Podolie č. 628 v 1/1 z titulu BSM, za dohodnutú 
cenu 75.- Sk (slovom Sedemdesiatpäť Slovenských korún) za 1 m2 s tým, že na uvedenej 
parcele bude vložené vecné bremeno uloženia inžinierskych sietí v šírke 1 m pozdĺž chodníka 
a dopravnej značky v prospech obce Podolie. Náklady spojené s vybavením dokladov, so 
spísaním kúpnej zmluvy, vkladom vlastníctva na Správe katastra znášajú výlučne kupujúci. 
Kupujúci poukážu dohodnutú kúpnu cenu v celkovej výške 3.225.- Sk na účet obce v Dexia 
banka Slovensko, a.s., číslo 5806138001/5600, do 14 dní po podpise kúpnej zmluvy. 
 
Ukladá: Oboznámiť s prijatým uznesením žiadateľov. 
Termín: do 15.03.2007 
Zodpovedná: Pracovníčka obce Oľga Straková 
 
Hlasovanie poslancov :   za     8 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
Uznesenie č. 22 
 
OZ predbežne schvaľuje:  
Odpredaj časti nehnuteľnosti, pôvodnej PK p.č. 910/7 – náves, neknihovaná, v k.ú. Podolie, 
ktorá je vo vlastníctve obce Podolie v 1/1 a to jej trojuholníková časť medzi pôvodnou PK p.č. 
83/2 (na ktorej je postavené kino) a pôvodnou PK p.č. 82 p.č., vo vzdialenosti cca 2 – 2,5 m 
od stavby kina, v línii od spoločného bodu PK p.č. 86,87,82,83/2 a 910/7 v rovnakej 
vzdialenosti od stavby kina smerom k hranici s p.č. 790, do vlastníctva  Valérie Bobockej,  
bytom Podolie č. 521 v 2/4, Jolany Klimovej, nar. 06.05.1945, bytom Pobedim č. 152 v 2/4, 
za dohodnutú cenu 50.- Sk (slovom Päťdesiat Slovenských korún) za 1 m2. 
Náklady spojené s vybavením dokladov, geometrickým plánom, so spísaním kúpnej zmluvy, 
vkladom vlastníctva na Správe katastra znášajú výlučne kupujúci. Kupujúci poukážu 
dohodnutú kúpnu cenu na účet obce v Dexia banka Slovensko, a.s., číslo 5806138001/5600, 
do 14 dní po podpise kúpnej zmluvy. 
Samotná zmluva o prevode zhotovená na základe tohto uznesenia musí byť znovu predložená 
s novou žiadosťou na OZ Podolie ku schváleniu. 
OZ neschvaľuje odpredaj častí pôvodnej PK p.č. 910/12, 86 (nie je vo vlastníctve obce) a 83/2 
vyznačených na predloženom geometrickom pláne číslo 34493956-30/05 zhotovenom 



geodetom, Ing. Pavlom Ondrejkom, ako diel č. 7,6 a 5 v prospech vyššie uvedených 
žiadateľov. 
 
Ukladá: Oboznámiť s prijatým uznesením žiadateľov. 
Termín: do 15.03.2007 
Zodpovedná: Pracovníčka obce Oľga Straková 
 
Hlasovanie poslancov :   za     8 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
Uznesenie č. 23 
 
OZ na základe žiadosti Mariána Masára a manželky Heleny, bytom Podolie č. 731, 
o odkúpenie časti pôvodnej p.č. 618 o výmere cca 50 m2, zakreslenej v žiadosti z 29.01.2007, 
ukladá stavebnej komisii preveriť možnosť a výhodnosť predaja uvedenej časti pozemku 
vzhľadom na blízkosť stĺpa verejnej elektrickej siete a blízkosť uloženia zbernej nádrže 
a šachty kanalizácie cesty Slnečná. Z uvedeného dôvodu vo veci zatiaľ nerozhodlo 
a rozhodnutie urobí po predložení výsledkov zistenia a doporučenia stavebnej komisie OZ. 
 
Ukladá: Predložiť výsledky zistenia a doporučenie stavebnej komisie vo veci, ako je uvedené 
v texte. 
Termín: do 28.03.2007 
Zodpovedný: Predseda stavebnej komisie Ing. Miroslav Hrušovský 
Ukladá: Oboznámiť s prijatým uznesením žiadateľov. 
Termín: do 15.03.2007 
Zodpovedná: Pracovníčka obce Oľga Straková 
 
Hlasovanie poslancov :   za     8 

proti   0 
zdržal sa  0 

 
 
Uznesenie č. 24 
 
OZ neschvaľuje odpustenie pomernej časti dane za jadrové zariadenie pre Jadrovú 
vyraďovaciu spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice o ktoré požiadal danovník svojim listom č. 
2007/002652 z 08.02.2007 a ktorá bola vyrúbená výmerom obce Podolie č. 1220/2007 zo dňa 
08.01.2007. 
 
Odôvodnenie:  
Obec daň vyrúbila v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. a VZN obce Podolie č. 4/2002. 
Obec Podolie ako správca dane nemôže daň svojvoľne vyrubovať, ani ju odpúšťať na základe 
žiadosti daňovníka a musí postupovať v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní 
a poplatkov, ktorý toto nedovoľuje. 
 
Ukladá: Zaslať výpis tohto uznesenia žiadateľovi. 
Termín: do 15.03.2007 
Zodpovedná: Pracovníčka OcÚ Oľga Straková. 
 



Hlasovanie poslancov :   za     8 
proti   0 

         zdržal sa  0 
Uznesenie č. 25 
 
OZ schvaľuje za člena Rady školy pri ZŠ s MŠ v Podolí: 
 
Vieru Žiškovú, poslankyňu OZ 
 
Ukladá: oboznámiť predsedu Rady školy s týmto uznesením 
Zodpovedná: pracovníčka OcÚ Oľga Straková  
Termín: do 15.03.2007 
 
Hlasovanie poslancov :   za     7 

proti   0 
zdržal sa  1 – Viera Žišková 

 
 
Zapisovateľka: Oľga Straková 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
Viera Žišková 
 
Peter Burza 
 
         
 
 
 

Mgr. Čechvalová Anna 
    starostka obce  


