
U Z N E S E N I E 
 

z  XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí, konaného dňa 6. mája 2009 
      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/: 
 
1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných  7 poslancov OZ, čím je uznášania  

schopné. 
 
Päť poslancov bolo prítomných od začiatku a dvaja poslanci – Róbert Augustín a Miroslav 
Hrušovský prišli po zvolení návrhovej komisie. 
 
      Ospravedlnení: Peter Burza, Dušan Gúčik 
 
      Prezenčná listina je priložená ako príloha č.1 k tejto zápisnici. 
 
2.    Zloženie sľubu novej poslankyne Ing. Zuzany Holíkovej, Podolie č. 314. 
 Po odstúpení poslankyne Viery Žiškovej z poslaneckého miesta z dôvodu jej 
presťahovania sa do Trenčína, na jej miesto podľa volebných výsledkov postúpila za 
poslankyňu Obecného zastupiteľstva v Podolí Ing. Zuzana Holíková. 
 Ing. Zuzana Holíková zložila sľub poslanca, svojim podpisom toto potvrdila a stala sa 
poslankyňou OZ v Podolí.  
 
3. Určuje: 
 
- zapisovateľku dnešného rokovania: Straková Oľga 
 
- overovateľov zápisnice: Vlasta Masárová 
                                                    Zuzana Holíková 
 
4. Volí návrhovú komisiu v zložení:  Lenka Bulková 
                                                              Ján Gúčik 
                                                              Peter Čechvala     
  
Hlasovanie poslancov:         za                 5 
                                             proti              0 
                                             zdržal sa       0 
 
A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
 
     1. Zloženie sľubu poslankyne Ing. Holíkovej Zuzany, Podolie 314                                     
     2. Kontrolu prijatých uznesení  
 
B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 
                   Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia.  
 
1. Schválenie účtovnej závierky za rok 2007 – správa auditora 
2. Schválenie záverečného účtu za rok 2008 



3. Schválenie žiadosti o dotácie  - ZO chovateľov poštových holubov, SZPB Nové 
Mesto nad Váhom, ZO Jednota dôchodcov Slovenska v Podolí, Dotácia na 
Furmanské preteky 

4. Rôzne:  
                a) žiadosť OŠK o dotáciu na financovanie činnosti OŠK 
                b) schválenie kúpy konvektomatu do školskej jedálne  
                c) schválenie odpredaja p.č. 838/2 o výmere 77m2 pre Ladislava Červeňans- 
                    kého a manželky                

 d) Informácia pani riaditeľky školy pani Schreiberovej k rozpočtu                  
     originálnych kompetencií 
 e) znovuprejednanie odpredaja parciel pod trhoviskom741/1 o výmere 97    m2     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. Spolu 202 m2 čo v navýšení požadovanej ceny predstavuje 
10.100.- Sk 

5. Diskusia 
6. Uznesenie  
7. Záver 
        
Hlasovanie poslancov:               za                7  
                                                           proti             0 
                                                           zdržal sa      0 
 
UZNESENIE č. 138 
 
       Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje účtovnú závierku za rok 2007 a správu audítora 
tak ako bola predložená. 
         
Hlasovanie poslancov:                     za             7 
                                                          proti  0 
                                                          zdržal sa 0 
 
UZNESENIE č. 139 
 
     a)  Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2008 a celoročné 
hospodárenie obce za rok 2008 bez výhrad. 
      b) Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 790 637,13 Sk (59 438,26€). 
 
Zodpovedný: Jozefína Cagalová 
Hlasovanie poslancov:                        za             7 
                                                            proti  0 
                                                            zdržal sa 0 
 
UZNESENIE č. 140 
 
       Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje dotáciu: 
a. ZO chovateľov poštových holubov v Podolí vo výške 170.- €, 
b. SZPB Nové Mesto nad Váhom vo výške 170.- €, 
c. ZO Jednoty dôchodcov vo výške 330.- €, 



d. Použitie sumy 900.- € z obecného rozpočtu, na Furmanské preteky organizované 
obcou v spolupráci s PD Podolie, ktoré sa uskutočnia 27. júna 2009. 

 
Ukladá: vyplatiť uvedené prostriedky na účet organizácií 
 
Termín: do 30.05.2009 
Zodpovedná: finančná účtovníčka obce 
Ukladá: organizácií, ktorá obdržala príspevok, dokladovať jeho využitie v súlade so svojimi  
žiadosťami a VZN obce Podolie 
Termín: do 15.12.2008 
Zodpovedný: štatutárny zástupca organizácie 
 
Hlasovanie poslancov:            za                   5 
                                                proti      2   ( Miroslav Hrušovský, Vlasta Masárová)                                 
                                                zdržal sa         0 
 
UZNESENIE č. 141 
 
        Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje zmeny v zložení komisie pre školstvo kultúru, 
šport a sociálne veci : 
- z komisie odstupuje a končí pani Viera Žišková, za poslancov, nahrádza ju Ing. 
Zuzana Holíková, za poslancov 
- prácu v komisie končí končí pani Anna Makarová, za občanov, nahrádza ju Mgr. 
Anna Makarská, za občanov 
 
Hlasovanie poslancov:                za                  7 
                                                    proti               0 
                                                    zdržal sa        0 
 
   UZNESENIE č. 142 
 
   Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie pre občianske 
združenie Obecný športový klub Podolie, vo výške 8.300.- € (slovom Osem tisíc tristo EUR) 
na kalendárny rok 2009, ktorá bude vyplatená na účet združenia až po predložení vyúčtovania 
vyplatenej dotácie na rok 2008 prekontrolovanej obecným  kontrolórom.  
 
Termín: predložiť vyúčtovanie za rok 2008 do 30.05.2009 
Zodpovedná: vyplatiť peniaze - finančná účtovníčka obce, po skontrolovaní predloženia 
vyúčtovania príspevku za rok 2008 obecným kontrolórom 
 
Ukladá: organizácií, ktorá obdržala dotáciu, dokladovať jeho využitie v súlade so svojimi  
žiadosťami a VZN obce Podolie 
 
Termín: do 15.12.2009 
 
Zodpovedný: štatutár organizácie 
 
Hlasovanie poslancov:                  za                   6 
                                                      proti               1 ( Lenka Bulková) 
                                                      zdržal sa        0 



 
 
Uznesenie č. 143 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje kúpu konvektomatu do školskej jedálne na 
základe najvýhodnejšej cenovej ponuky v hodnote do 5.000.- €.  
 
      Doporučuje starostke obce dať si predložiť minimálne tri cenové ponuky na predmetný 
konvektomat a po vyhodnotení vybrať najlepšiu z nich. 
 
Hlasovanie poslancov:                  za                  7 
                                                      proti               0 
                                                      zdržal sa        0 
 
 Uznesenie č. 144 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje odpredaj obecnej parcely číslo 838/2 o výmere 
77m2 v k.ú. Podolie, za 3,32 €/m2 pre Ladislava Červeňanského, nar. 19.03.1971 a manželku 
Marianu Červeňanskú, nar. 04.12.1971, Podolie č. 516, s tým že pri užívaní predmetnej 
parcely nesmie byť zúžený profil okoloidúcej miestnej komunikácie, kanála a prípadne 
budovaného chodníka. Kúpnu cenu zaplatia kupujúci do pokladne obce alebo na účet obce 
do14 dní po podpise kúpnej zmluvy. 
 
Zodpovedný: Straková Oľga, písomne oboznámiť kupujúcich s rozhodnutím OZ 
      Termín: do 30.mája 2009 
Hlasovanie poslancov:                       za                 7 
                                                           proti    0  
                                                           zdržal sa 0 
 
Uznesenie č. 145 
 
      Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie informáciu pani riaditeľky ZŠsMŠ 
k rozpočtu originálnych kompetencií. 
 
Hlasovanie poslancov:                       za                 7 
                                                           proti    0  
                                                           zdržal sa 0 
 
Uznesenie č. 146 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Podolí neschvaľuje navýšenie kúpnej ceny parciel pod trhoviskom 
p. č. 741/1 o výmere 97 m2  v GP označená 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, na sumu 4,97 €/m2.  
 
Zodpovedný: Straková Oľga, písomne oboznámiť kupujúcich s rozhodnutím OZ 
Termín do: 30.mája 2009 
 Hlasovanie poslancov:                      za                 7 
                                                           proti    0  
                                                           zdržal sa 0 



 
 
    Rokovanie OZ bolo ukončené 6.5.2009 o 21 00 hod. 
 
    Zapisovateľka:      Oľga Straková 
 
   Overovatelia  zápisnice: 
 
   Vlasta Masárová, v.r.                    
                                
 
   Zuzana Holíková, v.r.    
                        
    
   Podolie 6.mája 2009 
 
                                                                               Mgr. Anna Čechvalová, v.r. 
                                                                                       starostka obce 
 


