
U Z N E S E N I E 
 

z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí, konaného dňa 26.6.2008.  
      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/: 
 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných   7    poslancov OZ, čím je 
uznášania schopné. 

 
Ospravedlnený: Ing. Ján Gúčik 
Prezenčná listina je priložená ako príloha č.1 k tejto zápisnici. 
 

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

                                                     Mgr. Lenka Bulková 
 

3. Volí návrhovú komisiu v zložení: 
                                                                 
       Viera Žišková 
        Ing. Miroslav Hrušovský 
        Mgr. Peter Čechvala 
      

Hlasovanie poslancov:         za                  7       
                                             proti              0 
                                             zdržal sa       0 
 

A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
              

1. Kontrolu prijatých uznesení a doriešenie uznesení č.79. 
 

B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 

UZNESENIE č. 81 
 

            Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia. 
 

1. Prejednanie odpredaja pozemku na výstavbu polyfunkčného domu na p.č. 788 
a odpredaj časti pozemku p.č. 788 p. Jozefovi Bobockému na základe zmluvy 
o budúcej zmluve schválenej OZ, Uznesením č. 46 zo dňa 4.10.2007 

2. Schválenie súborného stanoviska ku konceptu územného plánu.  
3. Prejednanie žiadosti o dotácie na činnosť organizácií /viď prílohy/ 
4. Schválenie zmeny spolufinancovania projektu  ,,Rekonštrukcia a modernizácia 

ZŠ Podolie ,, 
5. Schválenie záverečného účtu obce Podolie 
6. Rôzne 

 



Do bodu rôzne boli doplnené nasledujúce body: 
- žiadosť o poskytnutie príspevku pre ZO Chmelovica vo výške 3 000 Sk 
- žiadosť pani Márie Marákovej, bytom Podolie 623 o odkúpenie časti nekn.p.č. 1032/2- 

diel č.2 o výmere 27 m2 a diel č.3 o výmere 6 m2 
- žiadosť p. Mariana Masára o odpredaj p.č. 618 o výmere 50 m2 
- Schválenie peňažného vkladu vo výške 315 000,- Sk do TVK a.s. Trenčín, ktorý bude 

použitý na spolufinancovanie projektovej dokumentácie verejného vodovodu v obci 
Podolie. O projekte na výstavbu verejného vodovodu nás príde informovať p. Ing. 
Čižmárová a p. riaditeľ Ing. Stanko. 

- Správa o plnení vyberania miestnych daní 
 

7. Diskusia 
8. Uznesenie a záver                             

 
       Tento program obdržali poslanci na svojich pozvánkach. 
 

         Hlasovanie poslancov:              za                 7   
                                                           proti             0 
                                                           zdržal sa      0 
 
Po hlasovaní o programe schôdze sa dostavil pán Róbert Augustín. 
 
UZNESENIE č. 82 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje  odpredaj nasledovných parciel pánu Jozefovi 
Bobockému, Podolie č.527 na základe uznesenia č. 46 zo dňa 4.10.2007 : 
na  základe GP č. 34493956-62/07 OZ v Podolí schvaľuje odpredaj časti p.č. 788 a to: 
- diel č.10 o výmere 9 m2, ktorý bude súčasťou novovytvorenej p.č. 787/3 
- diel č.11 o výmere 249 m2, ktorý bude súčasťou novovytvorenej p.č. 787/1 

diely do parcely č. 787/3 a  787/1 budú kupujúcemu predané za cenu 267,50 Sk/m2 

na základe GP č. 34493956-62/07 OZ schvaľuje odpredaj časti neknihovanej p.č. 910/6 
diel č.3 o výmere 37 m2, za cenu 50,- Sk/m2 a z neknihovanej p.č. 910/14 diel č.4 
o výmere 38 m2, za cenu 50,-Sk/m2, ktoré budú pričlenené k p.č. 786/1. 
Suma za odpredávané diely č. 10 a 11 o celkovej výmere 258 m2 bude 69.015,- Sk. 
Cena za odpredávané  diely č.3 a 4 o celkovej výmere 75 m2 bude 3 750,- Sk. 
Peniaze za odpredané parcely spolu 72.765.- Sk, budú poukázané na účet obce Podolie 
alebo do pokladne do 14 dní od podpísania zmluvy. 
 
OZ ukladá: oboznámiť Jozefa Bobockého s uznesením 
Zodpovedná: Oľga Straková 
 
          Hlasovanie poslancov :                za          8        
                                                               proti          0 
                                                               zdržal sa   0 
  
Počas rokovania OZ odišli: Peter Burza 
                                             Róbert Augustín 
 
Pred hlasovaním sa obidvaja poslanci vrátili. 
 



UZNESENIE č. 83 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje súborné stanovisko ku konceptu územného 
plánu, ktoré bolo vypracované Ing. Gabrielou Čiadovou a súhlasí s vypracovaním návrhu 
územného plánu podľa varianty A. 
 
         Hlasovanie poslancov:                 za                   7 
                                                              proti               0 
                                                              zdržal sa        1 /Róbert Augustín/ 
 
UZNESENIE č. 84 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje: 
 
a/ finančný príspevok pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska Podolie 
pre rok 2008 v sume  5.000,- Sk. 
 
        Hlasovanie poslancov:                    za                 8 
                                                                proti              0 
                                                                zdržal sa        0 
 
b/ finančný príspevok  pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Podolie pre 
rok 2008 v sume 7.000,- Sk. 
 
        Hlasovanie poslancov:                     za                      8  
                                                                 proti                  0 
                                                                 zdržal sa            0 
                    
c/ finančný príspevok pre ZO Chmelovica na zorganizovanie spoločenskej akcie  
Posedenie pri dychovke v areáli  záhradkovej osady Chmelovica v sume 3.000,- Sk. 

      OZ ukladá: vyplatiť uvedené prostriedky uvedeným organizáciam. 
      Termín: do 15.7.2008 
      Zodpovedná: finančná účtovníčka 
 
     OZ ukladá: Organizáciam, ktoré obdržali príspevok, dokladovať jeho využitie v súlade so 
svojimi žiadosťami a VZN obce Podolie. 
Termín: do 30. januára 2009 
Zodpovední: predsedovia organizácií 

 
          Hlasovanie poslancov:                 za                8                  
                                                               proti             0 
                                                               zdržal sa       0 
 
UZNESENIE č. 85 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č.77/08 
 
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 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 917.022,262 Sk. 
 
Zodpovedná: starostka obce 
 
        Hlasovanie poslancov:                    za                  8     
                                                                proti               0 
                                                                zdržal sa        0 
 
UZNESENIE č. 86 
Obecné zastupiteľtvo v Podolí  ruší uznesenie č.79. 
OZ ukladá legislatívno-majetkofinančnej komisii vyžiadať od p. riaditeľky ZŠ s MŠ 
podrobné návrhy plnenia rozpočtov za roky 2007-2008 a urobiť analýzu hospodárenia, 
výsledky ktorej predloží s návrhmi OZ. 
 
Zodpovední: predseda LMF komisie 
                       finančná účtovníčka 
Termín: do 15.9.2008     
 
       Hlasovanie poslancov:                      za                  8 
                                                                 proti               0  
                                                                 zdržal sa        0 
 
UZNESENIE č. 87 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvľuje odpredaj časti pozemku na výstavbu 
polyfunkčného domu na p.č. 788, ktorý je vo vlastníctve obce Podolie o výmere 1424 m2 
firme ST INVESTING s.r.o., Priemyselná 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČ 
44002629, IČ DPH SK 2022538375 zastúpenú Ing. Pavlom Feriancom za cenu 356,60 
Sk/m2 t.j. v celkovej sume 507 904,- Sk za podmienok, že na danom pozemku bude 
postavený polyfunkčný dom. Peniaze za pozemok budú započítané ako protihodnota za 
novovybudované obchodné priestory, ktorých  podlahovú plochu a archotektonické 
riešenie bude odsúhlasené obcou a ktoré sa obec zaväzuje po dokončení odkúpiť. 
V prípade nezačatia realizácie stavby do 30.6.2009 investor predávaný pozemok odpredá 
naspäť obci Podolie za nadobúdaciu cenu. 
 
OZ ukladá: oboznámiť  firmu s prijatým uznesením 
                   pripraviť kúpnopredajnú zmluvu 
 
Zodpovedná: Oľga Straková 
                        Starostka obce 
 
Hlasovanie poslancov:                       za         8 

                                                                proti            0 
                                                      zdržal sa          0 
 
 



UZNESENIE  č.88 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje navýšenie základného imania peňažným 
vkladom vo výške 313 000 ,-Sk  v TVK a.s. Trenčín, ktorý sa použije ako príspevok na 
prípravu projektovej dokumentácie na verejný vodovod v obci Podolie. 
 
OZ ukladá: oboznámiť predstavenstvo TVK a.s. s uznesením 
                    Poukázať finančné prostriedky na účet spoločnosti 
Zodpovedná: zapisovateľka 
                      finančná účtovníčka   
 Hlasovanie poslancov:                                     za     8 
                                                                      proti      0 
                                                                  zdržal sa    0 
 
UZNESENIE č. 89 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí za rok 2007 vyjadruje súhlas s celoročným hospodárením 
bez výhrad a schvaľuje záverečný účet obce za rok 2007. 
 
Hlasovanie poslancov:                                        za         8   
                                                                     proti             0 
                                                                     zdržal sa       0 
 
UZNESENIE č. 90 
 
    Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje na základe GP č. 34493956/83/07 Ing. Pavla 
Ondrejku p. Márii Marákovej bytom Podolie č. 623 odpredaj časti pozemku 
z neknihovanej p.č. 1032/2 – diel č.2 o výmere 27 m2 a diel č.3 o výmere 6 m2, ktoré 
budú súčasťou p.č. 145/2 za cenu 50,- Sk/m2. Peniaze za pozemok budú vyplatené do 
pokladne obce Podolie do 14 dní po podpise zmluvy. 
OZ ukladá: oboznámiť žiadateľku s uznesením 
Zodpovedná: zapisovateľka 
 
Hlasovanie poslancov:                                        za      8 
                                                                      proti         0 
                                                                    zdržal sa     0 
OZ ukladá: oboznámiť s uznesením p. Máriu Marákovú 
Zodpovedná: Oľga Straková 
Termín: do 15.7.2008 
 
UZNESENIE č. 91 
 
OZ schvaľuje žiadosť o odpredaj časti p.č. 618 o výmere 50 m2 Mariánovi Masárovi 
a manž. Helene Masárovej, bytom Podolie č. 707 za cenu 100,- Sk/m2. Peniaze poukážu 
kupujúci do pokladne obce Podolie do 14 dní po podpise zmluvy. 
OZ ukladá: oboznámiť žiadateľov s uznesením 
Zodpovedná: zapisovateľka 
Termín: do 15.7.2008 
 
Hlasovanie poslancov:                                       za            8 



                                                                        proti            0 
                                                                      zdržal sa        0 
 
V Podolí 26.6.2008 
     
Zapisovateľka:            Oľga Straková 

 
Overovatelia  zápisnice: 
 
Mgr. Peter Burza, v.r.                              
Mgr. Lenka Bulková, v.r.                       
 
                                                                       Mgr. Anna Čechvalová, v.r. 
                                                                             starostka obce 
 
 
 
 


