
U Z N E S E N I E 
 

zo XIV.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí, konaného dňa 05.02.2009,  
so začiatkom o 18.00 hod. v kancelárii OcÚ Podolie  

 
 
K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/: 
 
1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných  5 poslancov OZ, čím je uznášania 
      schopné. 
 
Ospravedlnení:  Ing. Dušan Gúčik, Vlasta Masárová, Róbert Augustín, Viera Žišková. 
Prezenčná listina je priložená ako príloha č.1 k tejto zápisnici. 
 
2. Určuje:  zapisovateľku dnešného rokovania: Straková Oľga 

overovateľov zápisnice:   Ing. Ján Gúčik 
                                           Mgr. Peter Čechvala 
                                              
2. Volí návrhovú komisiu v zložení:  Mgr. Peter Burza 

                                                                             Ing. Miroslav Hrušovský 
                                                                 Mgr. Lenka Bulková  

      
Hlasovanie poslancov:                      za               5  
                                                          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. Schválenie žiadosti o NFP na rekonštrukciu verejného osvetlenia 
2. Schválenie odkúpenia pôvodnej PK p.č. 1003 ( časť Mlyny), pre vysporiadanie 

miestnej komunikácie 
3. Schválenie odkúpenia pozemku pod trhoviskom (p.č. 421/1,741/1) a PK p.č. 734 

o výmere 85 m2 , ako časť cesty smerom k PD Podolie 
4. Rôzne:  

4.1 Prejednanie žiadosti pána Igora Kosu, bytom Podolie č.790 o vyd. záv. stanoviska 
obce na už existujúcu garáž pre nákladné autá.  

4.2  Schválenie prípravy projektovej dokumentácie k Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok „Revitalizácia obce Podolie“ v rámci opatrenia ROP 4.1. „Regenerácia 
sídel „ 

4.3  Príprava projektovej dokumentácie k rekonštrukcii kultúrneho domu. 
5. Diskusia 
6. Uznesenie a záver 



Program obdržali poslanci na svojich pozvánkach a bod rôzne bol doplnený priamo na rokovaní. 
 
Hlasovanie poslancov:                      za               5  
                                                          proti  0 
                                                          zdržal sa 0 
       
UZNESENIE č. 132 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje  predloženie žiadosti o nenávratný  finančný 
príspevok v rámci opatrenia 2.2 Operačného programu Konkurencie schopnosť a hospodársky 
rast na realizáciu  projektu ,, Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Podolie  
– I. etapa ,,  realizovaný obcou Podolie. 

      Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje realizáciu projektu po schválení žiadosti    
o nenávratný finančný príspevok. 

      Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje financovanie projektu vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. spolufinancovanie vo výške 12.549,58 €.   
 
Termín: do 08.02.2009 
Hlasovanie poslancov:                      za               5  
                                                          proti  0 
                                                          zdržal sa 0 
 
UZNESENIE č. 133 
 
        Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje odkúpenie časti pôvodnej PK p.č. 1003 
o výmere  1253m2 (časť Mlyny), zapísanej v časti „iné údaje“ v LV č, 61 pre k.ú. Podolie, pre 
vysporiadanie vlastníctva miestnej komunikácie a verejného priestoru podľa geom. plánu číslo 
225-124/2008 vo výške do 1,66 € / m2 .  
 
Doporučuje:  starostke obce jednať s vlastníkmi pozemkov o ich kúpe 
Termín: 31.03.2009 
Hlasovanie poslancov:                        za              5 
                                                            proti  0 
                                                            zdržal sa 0 
 
UZNESENIE č. 134 
 
        Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje odkúpenie parciel : 
a) Dve parcely pod trhoviskom podľa GP č. 34493956-80/08 úradne overeného Správou katastra 

v Novom Meste nad Váhom dňa 9.1.2009 pod č. 947/2008 a to PK p.č. 741/1 o výmere 97 
m2  v GP označenú ako diel „4“, ktorý bude súčasťou novej p.č. 420, o výmere 749 m2  

a pôvodnú p.č. 738 o výmere 105 m2 v GP vyznačenú ako diel „1“ z ktorého vznikne nová 
p.č. 421/1.  

b) Časť cesty smerom k PD Podolie a to pôvodnú PK p.č. 734 o výmere 85 m2 zapísanú v PK 
vložke č. 639  označenú v GP č. č. 225-124/2008  ako diel „9“, z ktorej bude vytvorená nová 
p.č. 196/5 o výmere 85 m2 a v dohodnutej kúpnej cene 3,30 €/m2 s tým, že vlastníci 
pozemkov sa budú  podieľať na nákladoch spojených s prevodom nehnuteľností na obec. 

 
Doporučuje:  starostke obce jednať s vlastníkmi pozemkov o ich kúpe 
Termín: 31.03.2009 



Hlasovanie poslancov:                      za               5  
                                                          proti  0 
                                                          zdržal sa 0 
       
UZNESENIE č. 135 
 

            Obecné zastupiteľstvo v Podolí  doporučuje starostke obce preveriť možnosti       
dočasného povolenia stavby pre pána  Kosu, o výmere 120 m2. 
 
Termín: do 31.03.2009  
Hlasovanie poslancov:                      za               5  
                                                          proti  0 
                                                          zdržal sa 0 
 
UZNESENIE  č. 136 
 
  Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje :  
a) prípravu projektov k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Revitalizácia obce Podolie“ 

v rámci opatrenia ROP 4.1. „Regenerácia sídel“  
b) prípravu projektovej dokumentácie k rekonštrukcii kultúrneho domu. 
 
Doporučuje: starostke obce pripraviť uvedené projekty k podaniu žiadosti o nenávratný finančný  
                     príspevok 
Termín: do uzávierky podávania jednotlivých projektov 
Hlasovanie poslancov:                      za               5  
                                                          proti  0 
                                                          zdržal sa 0 
 
UZNESENIE č. 137 
 

Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostke obce  na návrh občanov písomne upozorniť  
Povodie Váhu k úprave Podolského potoka v časti od Hlavnej cesty po Jandéch kliny. 
 
Termín: do 31.03.2009 
Hlasovanie poslancov:                      za               5  
                                                          proti  0 
                                                          zdržal sa 0 
   
Rokovanie OZ bolo ukončené 05.02.2009 o 20.00 hod. 
 
Zapisovateľka:            Oľga Straková 
 
Overovatelia  zápisnice: Ing. Ján Gúčik                                     Mgr. Peter Čechvala                  

 
 
     

 
Podolie 10. februára 2009               Mgr. Anna Čechvalová 

                                        starostka obce 


