
U Z N E S E N I E 
 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí, konaného dňa 21.4.2008. 
      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/: 
 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných  7  poslancov OZ, čím je 
uznášania schopné. 
 
Neprítomní:       Ing. Dušan Gúčik 
                           Róbert Augustín 
 

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

2. Určuje: 
 
- zapisovateľku dnešného rokovania: Straková Oľga 
 
- overovateľov zápisnice:    Vlasta Masárová 

                                                       Viera Žišková 
            
3. Volí návrhovú komisiu v zložení:   Ing. Miroslav Hrušovský 
                                                                 Mgr. Lenka Bulková  
                                                                 Mgr. Peter Burza        
 

Hlasovanie poslancov:         za                  7 
                                             proti               0 
                                             zdržal sa        0 
 

Obecné zastupiteľstvo  berie  na vedomie: 
              

1. Kontrolu prijatých uznesení 
 

B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 

UZNESENIE č.72 
 

            Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia. 
 

1. Prejednanie kúpy rod. domu na p. č. 1589, 1588, 1587 a susedných parciel 
2. Schválenie výšky príspevku pre novonarodené deti                            
3. Schválenie výkupu pozemkov pre IBV – časť Dlhé  diely 
4. Schválenie rekonštrukcie ústredného kúrenia  na OcÚ Podolie/ po posúdení 

odborníkmi/ 
5. R ô z n e 
      - menovanie poslancov do Rady školy 

                        - nenávratný finančný príspevok pre ZŠ 
6. Diskusia 
7. Uznesenie a záver 



                     
       Tento program obdržali poslanci na svojich pozvánkach. 
       

         Hlasovanie poslancov:              za                 7  
                                                           proti             0 
                                                           zdržal sa       0 
 
UZNESENIE č.73 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje kúpu rodinného domu číslo súpisné 409, 
postavený na p.č. 1589, stavbu – garáž, postavenú na p.č. 1587 a p.č. 1589,1588 a 1587 
v k.ú. Podolie ako i kúpu susedných parciel označených podľa EN ako p.č. 
1595,1594,1593,1596,1592,1598,1597, v čo najnižšej dohodnutej cene. 
       Doporučuje: starostke obce jednať s vlastníkmi a pripraviť kúpne zmluvy 
k podpisom.  

 
          Hlasovanie poslancov :                za              7              
                                                               proti          0 
                                                               zdržal sa    0 
 
UZNESENIE č.74 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  príspevok pre novonarodené deti vo výške 

       2.000,- Sk. Za evidenciu novonarodených detí a vyplatenie príspevku zodpovedná pani 
Oľga Straková. Príspevok bude  vyplatený matke dieťaťa do konca príslušného kalendárneho 
roka, v ktorom sa dieťa narodilo. Spôsob a čas vyplatenia určí starostka obce. 

 
         Hlasovanie poslancov:                     za             7       
                                                                  proti          0                                                                                   
                                                                  zdržal sa    0 
 
UZNESENIE č.75 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje na základe predchádzajúceho uznesenia  č. 
80d/2004 a 144/2005, 
  
pokračovanie vo výkupe  pozemkov pre IBV – v  časti Dlhé diely a v ostatných častiach 
obce tak ako bolo už zastupiteľstvom v minulosti schválené. 
Doporučuje: Starostke obce začať jednať s vlastníkmi pôdy a uzatvárať kúpne zmluvy na 
prevody pozemkov.   

                                                                            
Hlasovanie poslancov:                            za                 7         
                                                                proti              0 
                                                                zdržal sa        0 

    
UZNESENIE č.76 
 
Obecné zastupiteľstvo  v Podolí schvaľuje rekonštrukciu ústredného kúrenia na Obecnom 
úrade Podolie na základe vypracovaných projektov firmou Ing.  Slavomír Rehuš, Pezinok. 
Rekonštrukcia môže byť začatá ihneď po riadnom výbere realizačnej firmy. 



 
Hlasovanie poslancov:                              za                 7 
                                                                  proti              0  
                                                                  zdržal sa        0 

 
    UZNESENIE č.77 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Podolí ruší predchádzajúce uznesenie č. 65/08 . 
     Obecné zastupiteľstvo 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 zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podolie a ktorý je v súlase s Progra- 
      mom 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 869.720,58 Sk. 
      Zodpovedná: starostka obce 
 
       Hlasovanie poslancov:                           za           7 
                                                                      proti         0 
                                                                      zdržal sa   0 
 
UZNESENIE č.78 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí menuje do Rady školy týchto poslancov: 
      Mgr. Lenka Bulková 
      Mgr. Peter Burza 
 
      Hlasovanie poslancov:                              za               7 
                                                                        proti           0 
                                                                        zdržal sa      0 
 
UZNESENIE č.79 
 
Obecné zastupiteľstvo prehodnotilo a schválilo zmenu rozpočtu 2007 s tým, že rozpočet sa      
 mení v príjmovej  časti:  Škola– prenesené kompetencie na výšku príjmu na 7.233.000,-  
 Sk a v časti originálne kompetencie na 3. 088. 000,- Sk. 
 Vo výdavkovej časti: prenesené kompetencie na 7.233.000,- Sk 
                                    originálne kompetencie na 3.088.000,- Sk 
 
Ukladá: Túto zmenu zakomponovať do celkového rozpočtu obce. 
Zodpovedný: Predseda LFM komisie 
Termín: do 30.5.2008 
     Hlasovanie poslancov:                                za             7 
                                                                         proti          0 
                                                                         zdržal sa    0 
 



UZNESENIE č.80 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schválilo zmenu rozpočtu na rok 2008: 
 v časti príjmy  
Škola -  prenesené kompetencie/riadok 6/ zmenu zo 7.300.000,- Sk na 7.740.000,- Sk. 
Z toho vyplývajúce následné zmeny v časti príjmy riadok 4,1,9,10,44,50 a 51 a týmto zvýšené 
o  440.000,- Sk 
V časti výdavky Škola – prenesené kompetencie/riadok 43/ zmenu zo 7.300.000,- Sk na 
7.740.000,- Sk. 
Z toho vyplývajúce následné zmeny rozpočtu v časti výdavky riadok 42,50 a 52 týmto 
zvýšené o 440.000,- Sk 
 
Ukladá: Túto zmenu zakomponovať do celkového rozpočtu obce. 
Zodpovedný: Predseda LFM komisie 
Termín: do 30.5.2008 
   Hlasovanie poslancov:                                za               7 
                                                                       proti            0 
                                                                       zdržal sa     0 
 
 V Podolí  21.apríla 2008  

 
Zapisovateľka:       Oľga Straková 

 
Overovatelia zápisnice: 

 
      Vlasta Masárová, v.r. 
      Viera Žišková, v.r. 
 
 

                                                                                    Mgr. Anna Čechvalová, v.r. 
                                                                                          starostka obce 


