
U Z N E S E N I E 
 

z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí, konaného dňa 25.8.2008.  
      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/: 
 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných 8 poslancov OZ, čím je uznášania 
schopné. 

Na začiatku bolo 6 poslancov, po hlasovaní o návrhovej komisii prišli dvaja poslanci   
Róbert Augustín a Ing. Ján Gúčik. 
 

      Ospravedlnená: Viera Žišková 
  
      Prezenčná listina je priložená ako príloha č.1 k tejto zápisnici. 
 

2. Určuje: 
 
- zapisovateľku dnešného rokovania: Straková Oľga 
- overovateľov zápisnice:   Mgr. Lenka Bulková 

Mgr. Peter Burza 
                                                

3. Volí návrhovú komisiu v zložení: 
                                                                     

Ing. Dušan Gúčik 
Mgr. Peter Čechvala 
Ing. Miroslav Hrušovský      

      
Hlasovanie poslancov:         za                 6 
                                             proti              0 
                                             zdržal sa       0 
 

A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
            

1. Kontrolu prijatých uznesení . 
 

B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 

UZNESENIE č. 92 
 

            Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia. 
 

1. Správu starostky o dianí v obci 
2. Správu o hospodárení Prevádzok obce Podolie za 1. polrok 2008 
3. Správu o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 1. polrok 2008 
4. Schválenie návrhu územného plánu obce Podolie 
5. Prejednanie žiadosti pána Floriána Chalániho a manželky Františky, bytom 

Nové  Mesto nad Váhom, ul. Slnečná 25 o odkúpenie obecnej parcely číslo 
540/11 o výmere 35 m2 pred domom č.69, k.ú. Podolie 



6. Prejednanie žiadosti OŠK Podolie o poskytnutie finančného príspevku na rok 
2008  

7. Prejednanie Návrhu VZN obce Podolie o výške mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení 

8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Uznesenie a záver 

                     
       Tento program obdržali poslanci na svojich pozvánkach. 
       

         Hlasovanie poslancov:              za                8 
                                                           proti             0 
                                                           zdržal sa      0 
 
UZNESENIE č. 93 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje  návrh územného plánu obce Podolie a návrh 
VZN č. 2/2008 o regulatívoch územného rozvoja obce Podolie. 
VZN bude vyvesené na úradnej tabuli obce. 
 
Zodpovedná: fin.účtovníčka 
Hlasovanie poslancov:                     za     8  
                                                          proti 0 
                                                          zdržal sa 0 
UZNESENIE č. 94 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje odpredaj obecnej parcely číslo 540/11 
o výmere 35 m2 pred domom č. 69, k.ú. Podolie, vytvorenej podľa geometrického plánu 
č. 43580718-124/2008 z pôvodnej obecnej neknihovanej p.č. 910, v cene 100.- Sk za 1m2, 
pre Floriána Chalániho a manželku Františku, bytom Nové Mesto nad Váhom, ul. Slnečná 
25, kúpna cena bude zaplatená na účet obce alebo do pokladne obce do 7 dní po podpise 
zmluvy. S týmto uznesením budú manželia Chalánioví písomne oboznámení.  

 
Zodpovedná: Straková Oľga 
Hlasovanie poslancov:                        za  8 
                                                            proti 0 
                                                            zdržal sa 0 
 
UZNESENIE č. 95 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje finančný príspevok pre rok 2008 na činnosť  
OŠK Podolie  v sume 250.000.- Sk. 
Peniaze budú poukázané na  OŠK po  zavedení nového čísla účtu. 
 
Zodpovedná: fin.účtovníčka. 
 Hlasovanie poslancov:                               za  8  
                                                                    proti  0  
                                                                    zdržal sa 0 
 
UZNESENIE č. 96 



 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje návrh VZN č. 3/2008 obce Podolie o výške 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských 
zariadení, ako je priložené k zápisnici. 
 
Zodpovedná: starostka obce 
          Hlasovanie poslancov :                za           8 
                                                               proti          0 
                                                               zdržal sa   0 
  
UZNESENIE č. 97 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje prenájom priestorov v budove zdravotného 
strediska za účelom poskytovania masáží a pedikúry so začiatkom 1. november 2008 pre 
pani Vicianovú Jarmilu, bytom Nové Mesto nad Váhom, ul. Tematínska 9, na dobu 
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, podľa priloženého návrhu zmluvy. 
Pani Vicianová bude písomne upovedomená. 
 
Zodpovedná: Straková Oľga 
         Hlasovanie poslancov:                 za         8  
                                                              proti               0 
                                                              zdržal sa        0 
 
UZNESENIE č. 98 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí poveruje Stavebnú komisiu OZ posúdením žiadosti 
pána Ladislava Červeňanského a manželky Marianny, bytom Podolie č. 516, o odpredaj 
časti obecného pozemku. Výsledok predložiť na schválenie do nasledujúceho zasadnutia 
OZ. 
 
Zodpovedný: predseda stav.komisie Ing. Hrušovský Miroslav 
       Hlasovanie poslancov:                    za          8 
                                                                proti              0 
                                                                zdržal sa        0 

 
UZNESENIE č. 99 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje odkúpenie parcely „E“ číslo 725 o výmere 
1594 m2 od Jaroslava Stachu, Podolie 715, za cenu 30.000.- Sk. 
Uvedená čiastka bude vyplatená po podpise zmluvy do 7 dní. 
Pán Stacho bude písomne oboznámený. 
Zodpovedná: Straková Oľga 
      

  Hlasovanie poslancov:                    za          8 
                                                                proti              0 
                                                                zdržal sa        0 
 
UZNESENIE č. 100 
 



Obecné zastupiteľstvo v Podolí nesúhlasí so znížením kúpnej ceny za pozemok p.č. 618 
pre pána Mariana Masára a manželku Elenu, Podolie č. 731. OZ zotrváva na uznesení č. 
91/2008, ktorým bol tento odpredaj schválený. 
Manželia Masároví budú písomne upovedomení. 
 
Zodpovedná: Straková Oľga 

  Hlasovanie poslancov:                    za          7 
                                                                proti              0 
                                                                zdržal sa        1  / Róbert Augustín/ 
UZNESENIE č. 101 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje dvoch členov do rady ZŠsMŠ Podolie a to: 
Vlasta Masárová 
Mgr. Peter Čechvala 
 
Zodpovedná: starostka obce    
  Hlasovanie poslancov:                    za          6 
                                                                proti              0 

                       zdržal sa        2 /Vlasta Masárová, Mgr. Peter  
Čechvala/ 

 
UZNESENIE č. 102 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje financovanie závlahového systému 
futbalového ihriska vo výške 240.000.- Sk a financovanie opravy elektroinštalácie tribúny 
futbalového ihriska vo výške 150.000.- Sk . 
 
Zodpovedná: starostka obce 
       Hlasovanie poslancov:                    za          8 
                                                                proti              0 
                                                                zdržal sa        0 
 
UZNESENIE č. 103 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje prenájom strednej miestnosti budovy číslo 
súpisné 515 pre Michala Maráka a manželku Danielu, Podolie 303, na dobu 3 mesiace. Za 
cenu 250.- Sk/1m2/1rok. 
Manželia Marákoví budú písomne upovedomení. 
 
Zodpovedná: Straková Oľga 
       Hlasovanie poslancov:                    za          8 
                                                                proti              0 
                                                                zdržal sa        0 
 
UZNESENIE č. 104 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí nesúhlasí s ďalším odpredajom pozemkov v ZO 
v Podolí, za cenu 4.- Sk za 1 m2 v tých záhradkách, ktoré sú vedené v KN ako záhrady 
alebo tých, ktoré sú do novej parcely zlučované s dielmi parciel, ktorých vlastníci sú tretie 
osoby. 



Uvedenú záležitosť doriešiť so Správou katastra Nové Mesto nad Váhom. 
 
Zodpovedná: starostka, predsedovia ZO 
       Hlasovanie poslancov:                    za          8 
                                                                proti              0 
                                                                zdržal sa        0 
 
V Podolí  25.8.2008 
 
Zapisovateľka:            Oľga Straková 
 
Overovatelia  zápisnice: 
 
Mgr. Lenka Bulková, v.r.     
Mgr. Peter Burza, v.r. 
                        
                                                                               Mgr. Anna Čechvalová, v.r. 
                                                                                       starostka obce 
 


