
                                         U Z N E S E N I E 
 
      zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí, konaného dňa 28.júna 2007. 
      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/: 
 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných 9 poslancov OZ, čím je uznášania 
schopné. 
 

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

2. Určuje: 
 
- zapisovateľku dnešného rokovania: Straková Oľga 
- overovateľov zápisnice:   Mgr. Peter Burza, Viera Žišková 

 
3. Volí návrhovú komisiu v zložení: 
 

Ing. Dušan Gúčik, Mgr. Peter Čechvala, Jozefína Cagalová 
 
Hlasovanie poslancov:         za                 9 
                                             proti              0 
                                             zdržal sa        0 
 

A. OZ berie na vedomie: 
 

1. Kontrolu prijatých uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 
2. Oboznámenie s priebežnou informáciou o plnení úloh rozpočtu na rok 2007. 
3. Prejednanie nájomných zmlúv nájomníkov v nebytových priestoroch obce. 
4. Prejednanie späťvzatia časti výpovede služieb zo Spoločného úradu 

samosprávy v Novom Meste nad Váhom. 
5. Prejednanie žiadosti o dotáciu pre OŠK. 
6. Prejednanie žiadosti Zlatice Fraňovej o odkúpenie obecnej parcely č. 845 

k.ú. Podolie. 
                  7.   Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku pre pani Mucskovú. 
                  8.   Prejednanie žiadosti manželov Bokorových o odkúpenie obecných parciel 
                        č.848 a 846/2  k.ú. Podolie. 
                  9.   Prejednanie žiadosti o dotáciu pre ZO SZPB – Podolie. 
 

B. Schvaľuje: 
 
UZNESENIE č. 29 
 
OZ schvaľuje program dnešného zasadnutia. 
Zastupiteľstvo sa bude riadiť programom, ktorí poslanci obdržali na svojich pozvánkach. 
 
         Hlasovanie poslancov:              za                9 
                                                           proti             0 
                                                           zdržal sa      0 



UZNESENIE č. 30 
 
OZ schvaľuje nájomnú zmluvu nájomníka v nebytových priestoroch obce Podolie, pre 
detskú doktorku MUDr. Líviu Hendrichovú, od roku 2007 tak ako bola predložená a je 
priložená k tejto zápisnici. 
 
     Doporučuje: starostke obce podpísať s nájomníčkou predmetnú zmluvu.   
          Hlasovanie poslancov :                za             8 
                                                               proti          0 
                                                               zdržal sa   1  ( Jozefína Cagalová ) 
 
UZNESENIE č. 31 
 
OZ schvaľuje späťvzatie časti výpovede služieb zo Spoločného úradu samosprávy 
v Novom Meste nad Váhom v časti stavebných veciach a školstve. 
 
    Doporučuje: starostke obce doručiť uznesenie do spoločnej úradovne 
    Termín: do 30.06.2007 
         Hlasovanie poslancov:                     za             9 
                                                                  proti          0 
                                                                  zdržal sa    0 
UZNESENIE č.32 
 
OZ  schvaľuje dotáciu pre OŠK Podolie vo výške 200.000,- Sk 
 
     Ukladá: finančnej účtovníčke poukázať celkovú sumu do 31.08.2007  
          Hlasovanie poslancov:                     za             9 
                                                                   proti          0 
                                                                   zdržal sa   0 
 
UZNESENIE č.33 
 
OZ odkladá žiadosť pani Zlatice Fraňovej o odkúpenie parcely č. 845 
k.ú. Podolie do dohody o rozdelení tejto parcely medzi majiteľom domu č. 491 
a domu č. 490. 
 
         Hlasovanie poslancov.                        za            9 
                                                                     proti        0 
                                                                    zdržal sa   0   
 
UZNESENIE č.34 
 
OZ schvaľuje žiadosť maželov Bokorových o odkúpenie parciel č.848 a p.č.846/2 
za cenu 50,- Sk/m2 a 100,- Sk/m2. 
 
         Hlasovanie poslancov:                           za              9 
                                                                        proti           0 
                                                                        zdržal sa     0 
 
UZNESENIE č.35 



 
OZ schvaľuje dotáciu pre ZO SZPB Podolie vo výške 3.000,- Sk. Štatutár ZO SZPB je 
povinný spôsob použitia predmetnej dotácie predložiť v správe OZ do 31.12.2007. 
 
    Ukladá: Finančnej účtovníčke poukázať celkovú sumu do 31.08.2007. 
         Hlasovanie poslancov:                           za               7 
                                                                        proti             0 
                                                                        zdržali sa     2 
 
UZNESENIE č.36 
 
OZ odkladá schválenie žiadosti o odkúpenie p.č. 277 – obecného pozemku 
pre pani Mgr. Michaelu Mucskovú, Športová 544/7, 922 21 Moravany nad Váhom, s tým, 
že pani OZ sa odpredajom bude zaoberať až pani Mucsková predloží dohodu s Povodím 
Váhu o vstupe na pozemky cez Korytňanský potok. 
 
              Hlasovanie poslancov.                        za               9  
                                                                          proti           0 
                                                                          zdržal sa     0 
 
UZNESENIE č.37 
 
OZ schvaľuje vstup obce do Miestnej akčnej skupiny (MAS) “Beckov-Čeachtice-
Tematín“. MAS bude vytvorená ako občianske združenie podľa zákona č. 83/90 Zb. MAS 
bude vytvorená pre účely čerpania pre určenie čerpania prostriedkov z programu 
LEADER. Spôsob zapojenia, práva a povinnosti členov budú upravené stanovami MAS. 
OZ schvaľuje ročný poplatok do MAS „Beckov-Čachtice-Tematín“ vo výške 1.- Sk na 
počet obyvateľov obce, t.j. 2.005.- Sk. Na tomto poplatku sa dohodli zástupcovia 
zúčastnených obcí, včítane našej, dňa 19.05.2007 v Čachticiach. 
 
                Hlasovanie poslancov:                        za            9 
                                                                            proti         0 
                                                                            zdržal sa   0 
 
UZNESENIE č.38 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje odkúpenie  pozemku v k.ú. Podolie, p.č. 788, 
výmera 1682 m2, zastavaná plocha, zapísaná v LV č. 3340 a stavbu rodinný dom číslo 
súpisné 562 s príslušenstvom (hospodárska stavba),  postavený na p.č. 788, zapísaný v LV 
č. 423 od vlastníkov Milan Bobocký a spol. do vlastníctva obce Podolie v 1/1. 
Následne schvaľuje odpredaj časti vyššie uvedeného pozemku o výmere do 182 m2, pre 
Jozefa Bobockého a manželku Annu, Podolie č.527, za tých istých podmienok, ako bude 
od Jozefa Bobockého, ako spoluvlastníka p.č. 788, odkúpený jeho podiel v tomto 
pozemku. 
 
 OZ ukladá: dohodnúť prevod s vlastníkmi a pripraviť k prevodu potrebné doklady. 
Informovať o pripravenej zmluve najbližšie OZ. 
 Zodpovedný: Mgr. Peter Čechvala, poslanec 
 Doporučuje: starostke obce spolupracovať pri jednaní s vlastníkmi. 
   



        Hlasovanie poslancov:                       za:            9 
                                                                              proti:         0 
                                                                              zdržal sa:   0                                 
 
UZNESENIE č.39 
 
OZ schvaľuje dotáciu PD Podolie, na zakúpenie cien  pre KONSKÚ SCHOU, ktorá sa 
bude konať 18.8.2007.                 
 
 Ukladá: finančnej účtovníčke vyplatiť uvedenú sumu po dohode s vedením PD. 
                     Hlasovanie poslancov:                     za             9 
                                                                              proti         0 
                                                                              zdržal sa   0 
 
 
Zapisovateľka:       Oľga Straková 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Mgr. Peter Burza                      ............................. 
 
Viera Žišková                            ............................. 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Mgr. Anna Čechvalová 
                                                                                          starostka obce 
 
 


