
U Z N E S E N I E 
 

z XIII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí, konaného dňa 15.12.2008  
      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/: 
 

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

 
            Ospravedlnení:  Ing. Miroslav Hrušovský 
     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: 
               Mgr. Peter Čechvala                                                     

    Ing. Miroslav Hrušovský 
          Ing. Ján Gúčik 

Hlasovanie poslancov:         za                  7 
                                             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. Otvorenie zasadnutia a schválenie overovateľov zápisnice 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola prijatých uznesení   
4. Voľba hlavného kontrolóra obce 
5. Schválenie predmetu činností obce pre hlavnú činnosť obce 
6. Schválenie zmien VZN z dôvodu prechodu na euro 
7. Schválenie Návrhu dodatku č.1 k VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
8. Úprava rozpočtu obce na rok 2008 
9. Schválenie rozpočtu školy na rok 2009 
10. Schválenie rozpočtu obce na rok 2009  
11. Schválenie programového rozpočtu obce Podolie na rok 2009 
12. Schválenie nájomného za prenájom priestorov KD 
13. Zrušenie Uznesenia o zmene rozpočtu starostom obce  
14. Žiadosť detskej organizácie FÉNIX o finančný príspevok na činnosť 



15. Prijatie nových zamestnancov pre obec Podolie z dôvodov zrušenia organizácie Obec 
Podolie  - prevádzky 

16. Schválenie inventarizácie obce Podolie k 31.12.2008 
17. Riešenie otázky túlavých psov v obci 
18. Diskusia 
19. Uznesenie a záver 

 
                     
       Tento program obdržali poslanci na svojich pozvánkach. 
       

         Hlasovanie poslancov:              za               7 
                                                           proti             0 
                                                           zdržal sa      0 
 
UZNESENIE č.  119 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje  pána Jozefa Gúčika za kontrolóra obce 
Podolie na 6 ročné obdobie od 4.1.2009.  Plat hlavného kontrolóra je 1,54 násobok 
priemernej mzdy  pracovníka v národnom hospodárstve. Úväzok hlavného kontrolóra 
obce Podolie bol stanovený Uznesením OZ č. 116 na 3 hodiny týždenne.  
OZ ukladá: mzdovej účtovníčke pripraviť pracovnú zmluvu  
Termín: do 4.1.2009 
Zodpovedný: mzdová účtovníčka, starostka obce 
Hlasovanie poslancov:                     za             7 
                                                          proti 0 
                                                          zdržal sa 0 
 
 
UZNESENIE č.  120 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje tieto predmety činnosti pre obec Podolie. 

       V O Ľ N É       Ž I V N O S T I 
 

1.     1.1Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

2.     14.1 Výroba jednoduchých výrobkov z kovu 

3.     17.3 Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom  

4.     18.1 Prípravné práce k realizácii stavby 

5.     18.2 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

6.     18.3 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

7.     19.1 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  spotrebiteľovi     

                  (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

8.     19.7 Oprava obuvi, brašnárskeho a sedlárskeho tovaru  

9.     20.1 Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou        

                  do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 

10.     22.2 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na   



                  priamu konzumáciu 

11.     25.2 Prenájom nehnuteľností  spojený s poskytovaním iných než základných    

                  služieb spojených s prenájmom 

12.     25.3 Prenájom hnuteľných vecí 

13.     27.1 Administratívne služby 

14.     27.2 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických  poradcov 

15.     30.1 Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení  

16.     30.2 Organizovanie kultúrnych a iných   spoločenských podujatí 

17.     31.5 Reklamné a marketingové služby 

 
 
K O N C E S O V A N É  Ž I V N O S T I 
 
SKUPINA 314 – Ostatné:  

1.  Prevádzkovanie pohrebiska a Prevádzkovanie pohrebnej služby 

   
 
Návrh: 15.12.2008 
 

 
Zodpovedný: starostka obce  
Termín:do konca roku 2008  
Hlasovanie poslancov:                        za             7 
                                                            proti 0 
                                                            zdržal sa 0 
UZNESENIE č. 121 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súvislosti so zrušením prevádzok a schválením 
hlavných činností pre obec Podolie prijatie nových pracovníkov do pracovného pomeru  
obce Podolie na plnenie úloh. 
Hlasovanie poslancov:                        za             7 
                                                            proti 0 
                                                            zdržal sa 0 
 
Zodpovedná: Oľga Straková 
 
UZNESENIE č.  122 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje z dôvodu prechodu slovenskej koruny na 
euro zmeny týchtoVšeobecne záväzných nariadení s platnosťou od 1.1.2009: 
 
A) Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2003 O poplatkoch za poskytovanie opatrovateľskej služby, 
Článok 5 Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa mení nasledovne: 

1. Nevyhnutné životné úkony: 
a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, 



pomoci pri vyzliekaní a obliekaní, 
pomoc pri presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka, 
pomoc pri použití WC                                                                     0,497€/15,-Sk/deň 

b) donáška obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého jedla, 
pomoc pri podávaní jedla a pri pití                                                  0,331€/10,- Sk/deň 

       c) dohľad                                                                                               0,497€/15,- Sk/deň 
 
2. Nevyhnutné práce v domácnosti: 

a) donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, 
kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie                               0,365€/11,-Sk/deň 

b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace 
s prevádzkou domácností                                                                 0,663€/20,- Sk/deň 

  c) práce spojené s udržiavaním domácnosti                                          0,331€/10,- Sk/deň 
 d) príprava a varenie raňajok, obeda, 

           prípadne olovrantu alebo večere                                                        0,663€/20,-Sk/deň 
 e) pranie osobnej bielizne, 
     žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne                                       0,298€/9,- Sk/kg  

3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím: 
a) sprievod na kultúrne podujatia, 

na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia                        0,497€/15,- Sk/deň 
 
 

B) VZN č. 3/2008 o  Výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosti škôl a školských zariadení v obci Podolie: 
 
1. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ poskytuje stravovanie žiakom za  čiastočnú úhradu nákladov,  

ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín  podľa 
vekových kategórií stravníkov nasledovne:  

 
a) pre dieťa 2 – 6 ročné: 

desiata, obed, olovrant   ...  1,06 €   (32.- Sk)  
                                   desiata, obed    ...   0,86 €  (26.- Sk)    
                         obed, olovrant               ...   0,79 €  (24.- Sk) 
 

b) pre dieťa 2 – 6 ročné:  
desiata, obed, olovrant ...  0,16 €   (5.- Sk)  

                                    desiata, obed   ...  0,06 €   (2.- Sk) 
                                    obed, olovrant  ...  0,06 €   (2.- Sk)    

ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

 
c) pre dieťa 6-11 ročné, žiaka I. stupňa ZŠ:   obed    0,89 €   (27.- Sk)  

     pre dieťa 11-15 ročné, žiaka II.stupňa ZŠ, obed              0,96 €  (29.- Sk)     
d) pre dieťa 6-11 ročné, žiaka I. stupňa ZŠ:   obed      0,03 €    (1.- Sk ) 

 pre dieťa 11-15 ročné, žiaka II.stupňa ZŠ, obed              0,09 €    (3.- Sk) 
ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že  je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

 
2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie  zamestnancom školy  za čiastočnú úhradu 

nákladov na nákup potravín , obed                                              1,00 €  (30.- Sk)  



3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie iným dospelým stravníkom so súhlasom 
zriaďovateľa a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne za čiastočnú 
úhradu nákladov na nákup potravín,  obed                                  2,32 € (70.- Sk) 

 
4. Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca zloženkou na účet ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie. 
 
 

Dodatok č. 1 k VZN č.3/2008 
 

§ 3 
 

Výška príspevku v materskej škole, termín a spôsob úhrady 
 
V §3 ods. 1 sa mení výška úhrady z 200 Sk (6.64€) na 210 Sk ( 7€) 

 
Po schválení zmeny bude §3 ods. 1 znieť: 

 
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov  materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 7 €, (210 Sk). 
 
 
 

§5 
 

Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v školskom klube detí 
 
     V §5 ods. 1 písm.a) sa mení výška úhrady zo 100 Sk (3.31 €) na 105,40 Sk ( 3,50€) 
       a písm.b) sa mení výška úhrady z 50,-Sk (1,65 €) na 1,70 € (51,20 Sk) 
 
 
Po schválení zmeny bude § 5 znieť: 

 
1. Obec Podolie  v súlade s ustanovením § 114, ods. 6 a 7 školského zákona určuje výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
školského klubu detí takto: 

 
a) sumu 3,50 € (105,40.- Sk) za každé dieťa navštevujúce školský klub detí, okrem detí    

uvedených v bode b, 
b) sumu 1,70 € (51,20.- Sk) za každé dieťa, ktorého zákonný zástupca o to písomne 

požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.  

 
 
Návrh dodatku č.1 k VZN bol vyvesený dňa: 1.12.2008 
 



Hlasovanie poslancov:                       za                 7 
                                                           proti    0  
                                                           zdržal sa    0 
 
 
 
 
UZNESENIE č.  123 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje  Návrh  dodatku č. 1 k VZN č. 1/2008 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.  
Príloha č.1 

  
      Zodpovedný: finančná účtovníčka 

Hlasovanie poslancov :                          za              6 
                                                               proti           0 
                                                               zdržal sa    1 
 
Po tomto hlasovaní odišiel pán Robert Augustín. 

 
 
UZNESENIE č.  124 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2008. 
 Zodpovedný: účtovníčka obce 
 Hlasovanie poslancov :                         za             6 
                                                               proti          0 
                                                               zdržal sa   0 
  
UZNESENIE č.  125 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje rozpočet školy ZŠ s MŠ na rok 2009  
OZ ukladá: dodržiavať schválený rozpočet 
 
Zodpovedná: Riaditeľka ZŠ s MŠ Podolie  
Termín: po celý rok  
Hlasovanie poslancov:                          za         4 
                                                              proti               0 
                                                              zdržal sa        2 
 
UZNESENIE č.  126 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  rozpočet obce na rok 2009 a berie na 
vedomie rozpočty s výhľadom na roky 2010, 2011. 
 
Obecné zastupiteľsvo doporučuje: 
Starostke obce pri svojej činnosti dodržiavať schválený rozpočet obce. 
Obecné zastupiteľsvo ukladá: 



 Finančnej účtovníčke priebežne sledovať plnenie rozpočtu, upozorňovať starostku na 
rozdiely jeho plnenia. Predkladať LFM komisií priebežné plnenie rozpočtu  k 30.6. 
a k 31.10. do 30 dní po uplynutí týchto termínov. 
Zodpovedná:  finančná účtovníčka 
Termín: stála úloha  
Hlasovanie poslancov:                           za                  6 
                                                               proti               0 
                                                               zdržal sa        0 

 
UZNESENIE č.  127 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  programový rozpočet obce Podolie na rok 
2009. 

 
 

Zodpovedná: finančná účtovníčka obce 
Termín: stála úloha       
Hlasovanie poslancov:                            za          6 
                                                                proti              0 
                                                                zdržal sa        0 

 
 

Uznesenie č. 128 
  
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje nájomné za prenájom priestorov KD v Podolí 

      
  Poplatky za prenájom kultúrneho domu 
      
      
Predaj: malá sála s chodbou  118 € 3 554 Sk 
 malá sála    93 € 3 000 Sk 
 chodba na celý deň  33,20 € 1 000 Sk 
 chodba časť celý deň  26,60 € 801 Sk 
 chodba časť 5hodín  13,30 € 400,70 Sk 
      
Svadba: veľká sála s malou  199,20 € 6 000 Sk 
 malá sála   149,40 € 4 501 Sk 
      
Kar:    33,20 € 1 000 Sk 
      
Rodinné oslavy:   40 € 1 205 Sk 
      
Stužková:   166 € 5 000 Sk 
      
Diskotéky a tanečné zábavy:  230,00 € 6 929 Sk 
      
Spoločenské organizácie a neziskové občianske združenia so sídlom v obci 
Podolie majú zľavu na nájomnom 50% 
    
      



Firemné akcie:     
      
 do 100 ľudí   199,20 € 6 000 Sk 
 od 101 ľudí   332,00 € 10 000 Sk 
      
K cene nájomného sa pripočítavajú platby za spotrebu energie (plyn, 
elektrina) 
podľa aktuálnej ceny, poplatok za rozbité a poškodené veci a čistenie 
obrusov. 
      
Občania Podolia majú pri karoch, rodinných oslavách a svadbách 10% 
zľavu. 
Zamestnanci a poslanci obce majú 50% zľavu na nájomnom (nie na 
energiách). 
      
      
      
      
      

 
Zodpovedná: finančná účtovníčka obce 
Termín: od 1.1.2009 
Hlasovanie poslancov:                      za          6 

                                                                proti              0 
                                                                zdržal sa        0 
UZNESENIE č. 129 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje   žiadosť  detskej organizácie FÉNIX 
o finančný príspevok na činnosť pre rok 2008 vo výške 5 000 Sk. Dotáciu vyúčtuje 
žiadateľ do 31.1.2009.  
 
        Zodpovedná: finančná účtovníčka 
        Termín: do 17.12.2008 
        Hlasovanie:                                   za                  6 
                                                              proti              0 
                                                              zdržal sa        0 
 
UZNESENIE č. 130 
 

OZ schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku obce Podolie a ňou zriadených organizácií 
k 31.12.2008. 
OZ schvaľuje komisie tak ako boli schválené Uznesením č.7/2006 dňa 28.12.2006 s týmito 
zmenami:  

a) v hlavnej inveterizačnej komisií sa nahrádza členka komisie Ing. Marta Kučerová za 
Jozefínu Cagalovú, finančnú účtovníčku obce  

b) v inventarizačnej komisii pre majetok v ZŠ s MŠ a areálu futbalového štadióna sa 
nahrádza členka komisie Jozefína Cagalová za Vlastu Masárovú, poslankyňu OZ  

 
 

 



OZ ukladá: 
 Predsedom komisií urobiť s členmi svojich komisií fyzickú inventúru majetku obce 
s vypracovaním inventarizačných zoznamov so stavom majetku k 31.12.2008 a predsedovi 
hlavnej inventarizačnej komisie predložiť výsledky inventúry . 

Termín:  
      Fyzickú inventarizáciu ukončiť k 31.12.2008 
      Inventarizačné zoznamy stavu majetku k 31.12.2008 odovzdať predsedovi hlavnej    
      inventarizačnej komisie do 8.01.2009 
      Predložiť celkové výsledky inventarizácie do OZ konaného vo februári 2009 
 
 
UZNESENIE č.131 
a) OZ schváli odpredaj časti obecnej parcely pre pani Silviu Minarovičovú bytom Voderady 
po zhotovení GP, ktorým sa oddelí časť parcely č. 1685 o výmere 25 m2, na výstavbu žumpy 
k rodinnému domu č. 428.  

b) OZ v Podolí doporučuje starostke obce riešiť problém túlavých psov, odvoz do útulku 
náklady majiteľa. 

Termín: do 15.1.2009 

 
V Podolí  15.12.2008 
 
Zapisovateľka:            Oľga Straková 
 
 
Overovatelia  zápisnice: 
 
 
   Mgr. Lenka Burzová   ..................................... 
                                

 
    Mgr. Peter Burza        .....................................  
                        
 
 
     
                                                                                         Mgr. Anna Čechvalová 
                                                                                                starostka obce 
 


