
U Z N E S E N I E 
 

z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí, konaného dňa 3.11.2008.  
      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/: 
 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných 7 poslancov OZ, čím je uznášania 
schopné. Ing. Dušan Gúčik prišiel po hlasovaní o návrhovej komisii. 

 
      Ospravedlnená : Mgr. Lenka Bulková 
 
      Prezenčná listina je priložená ako príloha č.1 k tejto zápisnici. 
 

2. Určuje: 
 
- zapisovateľku dnešného rokovania: Straková Oľga 
- overovateľov zápisnice:  Mgr. Peter Burza, Ing. Miroslav Hrušovský                                            

 
3. Volí návrhovú komisiu v zložení:  Viera Žižková 

                                                                       Ing. Ján Gúčik 
                                                                       Mgr. Peter Čechvala 

    
Hlasovanie poslancov:         za                 6   
                                             proti              0 
                                             zdržal sa       0 
 

A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
 
             1. Kontrolu prijatých uznesení . 

 
B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 
            Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia. 
 

1. Prejednanie žiadosti o príspevok občianskemu združeniu Matúšovo kráľovstvo 
2. Prejednanie  Plánu obce Podolie na zavedenie eura 
3. Prejednanie návrhu na zrušenie príspevkovej organizácie obce  Obec Podolie – 

prevádzky 
4. Prejednanie predloženého návrhu rozpočtu obce Podolie a ZŠ s MŠ Podolie pre rok 

2009 a oboznámenie s tvorbou Programového rozpočtu obce 
5. Rôzne  
– Schválenie správy o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Podolie,  jej  výsledkoch 

a podmienkach za šk. rok 2007/2008 
- Odpredaj časti obecnej parcely 910/7 pre Jolanu Klimovú, Mária Srnca  a Tomáša   

            Srnca 
- Odpredaj časti obecnej parcely p.č. 3751 v časti kopanice, pre Ivetu Vozárovú, pre  

            Milana Batku a Martu Pepovú 
- Odpredaj časti obecnej parcely č. 910/3 pre Jozefa Mašána a Auréliu Palcútovú 
- Poverenie starostky obce vykonávať zmeny rozpočtu obce do výšky 200.000.- Sk  



- Žiadosť pani Jarmily Vicianovej o posunutie termínu začiatku prenájmu priestorov  
            v budove zdravotného strediska 

- Žiadosť Silvie Minarovičovej, bytom Voderady, o odpredaj časti obecnej parcely  
 číslo 1685 
- Určenie dĺžky pracovného času obecného kontrolóra obce 
- Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce    
6. Diskusia  
7. Uznesenie a záver 

                         
Hlasovanie poslancov:   za  7 
    proti               0 
                                         zdržal sa         0 
 
UZNESENIE č.  105 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje  príspevok občianskemu združeniu Matúšovo 
kráľovstvo pre rok 2008 vo výške 25 000.- Sk. Štatutár združenia je povinný spôsob využitia 
predmetnej dotácie v roku 2008 predložiť v správe OZ do 31.01.2009. 
Peniaze budú poukázané na účet občianskeho združenia. 
 
Termín:   do 15.11.2008 
Zodpovedná:  finančná účtovníčka 
Hlasovanie poslancov:   za  6 
    proti               0 
                                         zdržal sa         1  Ing. Dušan Gúčik 
 
UZNESENIE č.  106 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje priložený Plán obce Podolie na zavedenie eura 
a zároveň schvaľuje zloženie Euro tímu - pracovnej skupiny zodpovednej za prípravu na 
hladké zavedenie Eura v zložení : 
 
Za poslancov obce, 
členovia komisie LFM :  Mgr. Peter Čechvala 
     Ing. Dušan Gúčik 
za zamestnancov obce:  Jozefína Cagalová 
     Oľga Straková 
     Eva Macháčová 

 
Zodpovedný:  schválený tím 
Termín:   do celkového zavedenia Eura 
Hlasovanie poslancov:   za  7 
    proti               0 
                                         zdržal sa         0 
 
UZNESENIE č.  107 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje zrušenie príspevkovej organizácie obce Obec 
Podolie – prevádzky, IČO 35603992, sídlo 916 22 Podolie 566, zapísané v živnostenskom 
registri Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom, číslo ŽR 304-7128,  k 31.12.2008. 



 
Zodpovedný: Štatutárny zástupca Mgr. Anna Čechvalová 
Termín: do 31.12.2008 
Hlasovanie poslancov:   za  7 
    proti               0 
                                         zdržal sa         0 
 
UZNESENIE č.  108 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie návrh návrhu rozpočtu obce Podolie 
a ZŠsMŠ Podolie pre rok 2009 a oboznámenie s tvorbou Programového rozpočtu obce Podolie 
pre rok 2009. 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Komisiu tvorby programového rozpočtu obce 
Podolie pre rok 2009 v zložení: 
 
Správca programu:  Mgr. Anna Čechvalová, starostka obce 
Gestor programu:   Jozefína Cagalová,  
Ostatní členovia:  
za poslancov obce   
členovia komisie LFM:  Mgr. Peter Čechvala 
     Ing. Dušan Gúčik 
za zamestnancov obce:  Oľga Straková 
     Eva Macháčová 
za ZŠsMŠ Podolie:  RNDr. Janka Schreiberová 
 
Zodpovední za predloženie Programového rozpočtu obce na rok 2009:  schválená komisia 
Termín: do  15.12.2008 
 
Hlasovanie poslancov:   za  7 
    proti               0 
                                         zdržal sa         0 
 
 
UZNESENIE č.  109 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ 
Podolie, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2007/2008, bez výhrad. 
 
Hlasovanie poslancov:   za  7 
    proti               0 
                                         zdržal sa         0 
 
 
UZNESENIE č.  110 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku v súlade 
s uznesením OZ č. 22/2008, z PK p.č. 910/7, ktorý sa podľa GP č. 34493956-77/08 z nej 
odčleňuje a je tu označený ako diel ,,4,, o výmere 27 m2 a z ktorého vznikne nová p.č. 799/4, 
výmera 27 m2, zastavaná plocha v prospech kupujúcich Jolana  Klimová, rod. Bobocká, nar. 
6.5.1945, bytom 916 23 Pobedim č. 152  v 3/4, Mário Srnec, rod. Srnec, nar. 18.10.1972, 



bytom Železničná 33, 916 21 Čachtice  v 1/8, Tomáš Srnec, rod. Srnec, nar. 15.12.1976, bytom 
916 22 Podolie 480 v 1/8 za cenu 50,- Sk za 1 m2, čo je spolu 1.350,- Sk, ktoré vyplatia 
kupujúci v uvedenom pomere do pokladne obce alebo na jej účet banke do 14 dní po podpise 
kúpnej zmluvy s tým, že ostatné náklady spojené s prevodom znášajú kupujúci. 
Kupujúci budú o tomto písomne upovedomení. 
 
Zodpovedná:  Straková Oľga 
Termín:  do 15.11.2008 
Hlasovanie poslancov:   za  7 
    proti               0 
                                         zdržal sa         0 
 
 
UZNESENIE č.  111 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  odpredaj častí obecného pozemku v časti obce 
Podolské kopanice, z PK p.č. 3751, ktoré sa podľa GP č. 34493051-84/2008 z nej odčleňujú 
a sú tu označené ako diel ,,36,, o výmere 73 m2, ktorý sa pričleňuje do p.č. 2647/1 a diel ,,37,, 
o výmere 39 m2, ktorý sa pričleňuje do p.č. 2648 , v prospech kupujúcich: Vozárová Iveta, rod. 
Batková, nar. 24.9.1965, A. Hlinku 37/5, 921 01 Piešťany v 1/3, Milan Batka, rod. Batka, nar. 
29.3.1960, A. Hlinku 61/07, 921 01 Piešťany v 1/3, Pepová Marta, rod. Batková, nar. 1.5.1958, 
Halalovka 2368/15, 911 01 Trenčín v 1/3, za cenu 50.- Sk za 1 m2, čo je za 112 m2, suma 
5.600.- Sk. Náklady s prevodom budú znášať kupujúci, kúpnu cenu vyplatia kupujúci do 
pokladne obce alebo na jej účet banke do 14 dní po podpise zmluvy.      
Kupujúci budú o tomto písomne upovedomení. 
 
Zodpovedná:  Straková Oľga 
Termín:  do 15.11.2008 
Hlasovanie poslancov:   za  7 
    proti               0 
                                         zdržal sa         0 

 
 
UZNESENIE č.  112 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  odpredaj časti obecného pozemku v k.ú. Podolie, 
z PK p.č. 910/3, ktorý sa podľa GP č. 34493956-49/08 z nej odčleňuje a je tu označený ako 
diel ,,7,, o výmere 8 m2 a pričleňuje sa do p.č. 751, v prospech kupujúcich: Jozef Mašán, rod. 
Mašán, nar. 1.8.1951,  bytom Ožvoldíkova 9, 841 02 Bratislava v 7/12, Aurelia Palcútová, rod. 
Mašánová, nar. 12.12.1931, bytom 916 22 Podolie 586 v 5/12, za cenu 100.- Sk za 1 m2, čo je 
za 8 m2, suma 800.- Sk. Náklady spojené s prevodom budú znášať kupujúci, kúpnu cenu 
vyplatia kupujúci do pokladne do 14 dní po podpise zmluvy. Kupujúci budú písomne 
upovedomení. 

 
Zodpovedná: Straková Oľga 
Termín: do 15.11.2008 
Hlasovanie poslancov:   za  7 
    proti               0 
                                         zdržal sa         0 
      



Uznesenie č. 113 
  
Obecné zastupiteľstvo v Podolí v súlade s § 11 ods. 4. písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, poveruje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu obce v rozsahu do 
výšky 200.000.- Sk, pričom sa ale nemôže meniť celkový objem rozpočtovaných príjmov a 
výdavkov. 
 
Hlasovanie poslancov:   za  7 
    proti               0 
                                         zdržal sa         0 
 
UZNESENIE č. 114 
 
V náväznosti na uznesenie OZ č. 97/2008, Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje 
zmenu termínu začiatku nájmu priestorov v objekte zdravotného strediska za účelom masáží, 
pre pani Jarmilu Vicianovú, bytom Nové Mesto nad Váhom z 01.11.2008 na termín 1. februára 
2009. O tomto uznesení bude pani Vicianová písomne upovedomená. 

 
Zodpovedná: Straková Oľga 
Termín: do 15.11.2008 
Hlasovanie poslancov:   za  7 
    proti               0 
                                         zdržal sa         0 
 
UZNESENIE č. 115 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí poveruje stavebnú komisiu obce, posúdiť možnosť odpredaja 
časti parcely č. 1685 o výmere 25 m2 na výstavbu žumpy k rodinnému domu č. 428, pre 
vlastníčku domu číslo 428, pani Silviu Minarovičovú, bytom Voderady. 
Predseda stavebnej komisie bude o výsledku informovať OZ dňa 15.12.2008. 
 
Hlasovanie poslancov:   za  7 
    proti               0 
                                         zdržal sa         0 
 
UZNESENIE č. 116 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí v súlade s podľa § 18a ods. 6. zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, určuje od 4. januára 2009 pracovný čas kontrolóra obce Podolie na 3 (tri) 
hodiny týždenne.  
 
Hlasovanie poslancov:   za  7 
    proti               0 
                                         zdržal sa         0 
 
UZNESENIE č. 117 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí na základe podľa § 18a ods. 2., zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, vyhlasuje na deň 15.12.2008 voľbu hlavného kontrolóra obce Podolie na 
ďalšie 6 (šesť) ročné obdobie. 



 
Ukladá:   Vyvesiť toto vyhlásenie na úradné tabule obce a webovú stránku obce. 
Zodpovedná:  Oľga Straková, pracovníčka obce 
Termín:  03.11.2008 
Hlasovanie poslancov:   za  7 
    proti               0 
                                         zdržal sa         0 
 
UZNESENIE č. 118 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí ukladá poslancom OZ a finančnej účtovníčke obce, pripraviť 
návrh na zmenu VZN č. 1/2008 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v časti miestneho poplatku za komunálne odpady v spôsobe 
a výške stanovenia poplatku pre rok 2009. 
 
Zodpovední:  poslanci OZ a finančná účtovníčka obce 
Termín:  do 15.12.2009 
Hlasovanie poslancov:   za  7 
    proti               0 
                                         zdržal sa         0 
 
V Podolí  03.11.2008 
 
Zapisovateľka:             
 
Oľga Straková, v.r.     
 
Overovatelia  zápisnice: 
 
 
Mgr. Peter Burza, v.r.                 
 
 
Ing. Miroslav Hrušovský, v.r.     
                        
 
 
 
 
     
                                                                               Mgr. Anna Čechvalová, v.r. 
                                                                                       starostka obce 
 


