
U Z N E S E N I E 
 

z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí, konaného dňa 28.2.2008 
v Poľovníckom dome Podolie – kopanice.  

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

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

 
Prezenčná listina je priložená ako príloha č.1 k tejto zápisnici. 
Ospravedlnení: Ing.Miroslav Hrušovský 
                         Ing.Dušan Gúčik 
                         Vlasta Masárová 
 

2. Určuje: 
 
- zapisovateľku dnešného rokovania: Straková Oľga 
 
- overovateľov zápisnice: Viera Žišková 

                                                    Mgr.Peter Burza 
                                                
3. Volí návrhovú komisiu v zložení: 
                                                                     
Mgr.Lenka Bulková 
Mgr.Peter Čechvala 
Ing.Ján Gúčik      
      

Hlasovanie poslancov:         za                  6        
                                             proti              0 
                                             zdržal sa       0 
 

A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
       

1. Kontrolu prijatých uznesení  z minulých zastupiteľstiev. 
 

B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 

UZNESENIE č. 63 
 

            Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia. 
 

1. Schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podolie 
2. Schválenie Žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP z fondov EÚ na 

realizáciu projektu ,, Rekonštrukciu ZŠ vPodolí „ 
3. Žiadosť Ing. Miroslava Hanica o odkúpenie časti obecnej p.č. 1745/1 o výmere 

250 m2 
4. Prejednanie návrhov na výstavbu bytovky 
5. Rôzne 



6. Diskusia 
7. Uznesenie a záver 

 
       Tento program obdržali poslanci na svojich pozvánkach. 
 

         Hlasovanie poslancov:              za                6    
                                                           proti             0 
                                                           zdržal sa      0 
 
UZNESENIE č. 64 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje predložený Plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Podolie pre roky 2007 až 2013. 
 
Doporučuje : starostke obce postupovať v ďalších rokoch pri práci a rozvoji obce v súlade 
so schváleným PHSR 
Termín: úloha trvalá 

 
          Hlasovanie poslancov :                za              6      
                                                               proti          0 
                                                               zdržal sa   0 
 
UZNESENIE č. 65 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje: 
a/predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok /NFP/ v rámci opatrenia 1.1 
Regionálneho operačného programu /ROP/ na realizáciu projektu,, Rekonštrukcia 
a modernizácia ZŠ Podolie,, , ktorý je realizovaný pre Základnú školu s materskou 
školou v Podolí v zriadovateľskej pôsobnosti obce Podolie a ktorý je v súlade 
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podolie.  
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
c/ financovanie projektu vo výške 5 % z celkových  oprávnených výdavkov na projekt vo 
výške 16 091 186,70 Sk 
 
Zodpovedná: starostka obce 
         Hlasovanie poslancov:                 za                  6 
                                                              proti               0 
                                                              zdržal sa        0 
 
UZNESENIE č. 66 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí neschvaľuje odpredaj časti obecnej parcely číslo 1745/1 
o výmere 250 m2 Ing. Miroslavovi Hanicovi. Dôvodom je zachovanie prístupu vlastníkov 
k svojim pivniciam v tomto pozemku ako i predpokladané budúce využitie pozemku pre 
účely obce. 
Ukladá: Oboznámiť písomne žiadateľa s prijatým uznesením 
Zodpovedná: Oľga Straková 
Termín: do 15.3.2008 
 
        Hlasovanie poslancov:                    za                 6 



                                                                proti              0 
                                                                zdržal sa        0 
 
UZNESENIE č. 67 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stavbu bytového polyfunkčného domu na obecnej p.č. 
788. Stavbu vykoná stavebná spoločnosť, ktorá bude vybraná obcou vo výberovom 
konaní s tým, že stavebný pozemok bude tejto spoločnosti odpredaný, prípadne vymenený 
za priestory v novopostavenom dome. 
OZ doporučuje: starostke obce urobiť výberové konanie, pre  výber stavebnej spoločnosti. 
Zodpovedná: starostka obce 
Termín: do 3 mesiacov 
 
        Hlasovanie poslancov:                     za                    6  
                                                                 proti                  0 
                                                                 zdržal sa            0 
                    
 
UZNESENIE č. 68 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje 
Odborných poradcov pre kúpu osobného motorového vozidla a Multikáry pre obec, 
v zložení: 
Ing.Ján Gúčik 
Ľubomír Križák 
Mgr.Peter Čechvala 
 
        Hlasovanie poslancov:                    za                   6     
                                                                proti               0 
                                                                zdržal sa        0 
 
UZNESENIE č. 69 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje 
 
kúpu osobného motorového vozidla pre obec v cene cca 450.000,- Sk a ojazdenej 
multikáry hodnoty cca 100.000,- Sk na základe prieskumu trhu a výberového konania. 
 
       Hlasovanie poslancov:                      za                  6 
                                                                 proti               0  
                                                                 zdržal sa        0 
 
 
UZNESENIE č. 70 
  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu ozvučovacieho zariadenia pre KD Podolie 
zakúpením nových zariadení v cene cca 72.000,- Sk a traktorovej kosačky pre obec 
v hodnote cca 115.000,- Sk 
 
Zodpovedná: starostka obce 
Hlasovanie poslancov:                                 za                6 



                                                                     proti            0 
                                                                zdržal sa           0 
 
UZNESENIE č. 71 
                              
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na činnosť neziskovej 
organizácie,,Základná organizácia chovateľov poštových holubov,, vo výške 5 000,- Sk 
pre rok 2008. 
Ukladá: vyplatiť uvedené prostriedky ma účet organizácie 
Termín: do 15.4.2008 
Zodpovedná: finančná účtovníčka obce 
Ukladá: organizácii, ktorá obdržala príspevok, dokladovať jeho využitie v súlade so svoji 
mi žiadosťami  a VZM obce Podolie 
Zodpovedný: predseda organizácie 
 
Hlasovanie poslancov:                                za               6 
                                                                    proti            0 
                                                                    zdržal sa      0 
V Podolí 28.februára 2008 
 Zapisovateľka:            Oľga Straková 
 
Overovatelia  zápisnice: 
Viera Žišková, v.r.                        
Mgr.Peter Burza, v.r.                       
                                                   

                  Mgr. Anna Čechvalová, v.r. 
                                                                             starostka obce 


