
U Z N E S E N I E 
z XXI.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí, konaného dňa 11.3.2010  

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/: 
 
1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných  6 poslancov OZ, čím je uznášania 
schopné. Neskôr bolo poslancov 7, keď sa na rokovanie dostavil poslanec Ján Gúčik pred bodom  
4. - Schválenie rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2010. 
      Prezenčná listina je priložená ako príloha č.1 k tejto zápisnici. 
 
2. Určuje: 

- zapisovateľku dnešného rokovania: Oľga Straková 
- overovateľov zápisnice:    Peter Burza 
                                           Miroslav Hrušovský 

 
 3.Volí návrhovú komisiu v zložení: Dušan Gúčik                                                                                  
                                                             Peter Čechvala 
                                                      Zuzana Holíková 
Hlasovanie: za              6 
           proti          0      
           zdržal sa    0      
 

A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
 
Kontrolu prijatých uznesení.   
Uznesenia č. 173  -  178 boli splnené.        

     
B.   Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia:  
 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie overovateľov zápisnice 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola prijatých uznesení 
4. Schválenie záverečného účtu obce Podolie za rok 2009 
5. Schválenie presunu zostatku rezervného fondu 

   6. Schválenie použitia rezervného fondu 
 7. Schválenie rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2010 
 8. Schválenie rozpočtu obce Podolie na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012 
      9.  Schválenie investícií : 

    a/ dofinancovanie prác na rekonštrukcii ZŠ Podolie vo výške : 12 482,-  € 
    b/ dofinancovanie prác pri rekonštrukcii elektroinštalácie na tribúne vo výške 7 584,89  € 
    c/ rekonštrukcia  rod. domu č. 409 vo výške 33 200,- € 

10. Prejednanie zmluvy o budúcej zmluve medzi obcou Podolie a firmou  
    ST  INVESTING   s r.o. o odkúpení nájomných bytov cez ŠFRB v roku 2011 
    o odkúpení nebytových priestorov do vlastníctva obce 

11. Prejednanie žiadosti Martina Uhlíka a Kataríny Uhlíkovej bytom Podolie č. 118   
    o odkúpenie podielu z parcely č. 181/5 o výmere 16 m2      

12. Prejednanie žiadosti Stely Čechvalovej, bytom Podolie  č. 452  
    o poskytnutie jednorázového príspevku z dôvodu zlej sociálnej situácie 

13. Rôzne - Žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Podolie o odkúpenie pôdy 



      - Žiadosť ENERGOCLIMA Piešťany o odkúpenie pôdy 
 14. Diskusia 

   15. Uznesenie 
   16. Záver 

 
Program obdržali poslanci na svojich pozvánkach a na začiatku zastupiteľstva navrhla starostka 
obce rozšíriť program zastupiteľstva na jeho začiatku o body 1.,2. a 3., čo poslanci schválili. 
 
Hlasovanie poslancov: za            6 
                                     proti         0   
                                     zdržal sa   0 

 
 

Uznesenie  č. 179/2010 
a) 
OZ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2009 a Celoročné hospodárenie obce za rok 2009    
bez výhrad, tak ako sú dokumenty priložené v prílohe č. 2 a 3 k zápisnici. 
b) 
OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 146.595,42 €. 
 
Zodpovedná: Jozefína Cagalová, za preúčtovanie prebytku na tvorbu RF. 
Termín: ihneď 
 
Hlasovanie poslancov: za              6 
                                      proti          0 
                                      zdržal sa   0 
 
Na rokovanie zastupiteľstva sa dostavil poslanec Ing. Ján Gúčik 
 
Uznesenie  č. 180/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2010, tak ako bol predložený. 
Rozpočet tvorí prílohu č. 4 tohto uznesenia. 
Zodpovedný: riaditeľka ZŠ, za plnenie rozpočtu v roku 2010 
Termín: počas celého roka 
Hlasovanie poslancov: za                  7 
                                     proti               0   
                                     zdržal sa        0 
 
 
Uznesenie č. 181/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje rozpočet obce Podolie na rok 2010 s výhľadom na 
roky 2011 a 2012. Rozpočet tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.. 
Zodpovedný: Jozefína Cagalová, za plnenie rozpočtu  
Termín: počas roka 2010 
 

      Hlasovanie poslancov:  za           7     
                                proti        0 
                                zdržal sa 0 

 



Uznesenie č. 182/2010 
 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje čerpanie rezervného fondu podľa schváleného 
rozpočtu za rok 2010, tak ako je priložené podľa rozpisu v prílohe č. 6 tejto zápisnice. 
Zodpovedný: Jozefína Cagalová  
Termín: počas roka 2010 
Hlasovanie poslancov:  za             7  
                                      proti          0  
                                      zdržal sa   0 
 
 
 Uznesenie č. 183/2010 
 
      Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje použitie finančných prostriedkov na tieto 
investície: 
a/ na dofinancovanie prác na rekonštrukcii ZŠ Podolie vo výške 12 482,- € 
b/ na dofinancovanie prác pri rekonštrukcii elektroinštalácie na tribúne vo výške 7 584,89 €  
c/ na rekonštrukciu rod. domu č. 409 vo výške 33 200,- €. 
 
Zodpovedný: Jozefína Cagalová 
Termín: na základe vystavených faktúr  
Hlasovanie poslancov:  za                 7 
                                      proti              0 

                    zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 184/2010 
       Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  zmluvu o budúcej zmluve medzi obcou Podolie 
a firmou ST  INVESTING  s r.o. o odkúpení nájomných bytov v bytovom dome, stavanom na p.č. 
788, k.ú. Podolie, cez ŠFRB v roku 2011 a o odkúpení nebytových priestorov v tom istom 
bytovom dome, do vlastníctva obce.     
     Zodpovedný: Jozefína Cagalová, za doručenie uznesenia firme ST INVESTING, s.r.o. 
Termín: do 18.3.2010 
 
Hlasovanie poslancov:  za            7 
                                      proti         0 
                                      držal sa    0 
 
Uznesenie č. 185/2010 
 
       Obecné zastupiteľstvo v Podolí  odkladá schválenie priameho odpredaja podielu 288/1152 
z p.č. 181/5, v k.ú. Podolie, ktorému zodpovedá výmera 16m2 , pre  Martina Uhlíka a manželku 
Katarínu Uhlíkovú,  bytom Podolie  č. 118. 
Momentálne žiadatelia nespĺňajú podmienky k priamemu predaju obecného majetku podľa 
novely zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
Zodpovedný: Oľga Straková, za oboznámenie s uznesením 
Termín: do 18.3.2010 
 
Hlasovanie poslancov: za                7 

                    proti            0 
                    zdržal sa      0 



 
Uznesenie č. 186/2010 
 
      Obecné zastupiteľstvo po posúdení žiadosti pani Stely Čechvalovej, bytom Podolie č. 452,  
neschvaľuje jednorázový príspevok pretože obec nemá prijaté pravidlá pre poskytovanie 
príspevkov pre občanov v zlej sociálnej situácii. Sociálna komisia pripraví VZN o poskytovaní 
jednorazových príspevkov občanom, ktorí sa nachádzajú v zlej sociálnej situácií. Po prijatí tohto 
VZN sa OZ bude znova zaoberať žiadosťou pani Stely Čechvalovej. 
 
Zodpovedný: Oľga Straková  za oboznámenie s uznesením 
Termín: 18.3.2010                                           
Za prípravu VZN sociálna komisia 
Termín: do 30.06.2010 
Hlasovanie poslancov: za                  7 
                                      proti              0 
                                      zdržal sa       0 
  
Uznesenie č. 187/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí sa k žiadosti PD Podolie zo 06.03.2010, doručenej na OcÚ 
Podolie 10.03.2010 a k žiadosti Energoclima, s.r.o., Piešťany, z 11.03.2010, doručenej na OcÚ 
Podolie 11.03.2010 o odkúpenie pozemkov v k.ú. Podolie v časti „Nad žadovú“ a „Pod kolným“ 
v smere na Podolské kopanice v objekte bývalého hospodárskeho dvora Podolie kopanice, 
uznieslo: 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí odkladá rozhodnutie o žiadostiach, pre ich nekompletnosť 
a oneskorené podanie. Doporučuje žiadateľom svoje žiadosti doplniť tak, aby o nich mohlo OZ 
rokovať a rozhodnúť. 

 
Zodpovedný : Oľga Straková, za oboznámenie s uznesením 
Termín: do 18.3.2010 
Hlasovanie poslancov:  za       7  
                                      proti        0 
                                      zdržal sa  0 
 
                    
    
   Rokovanie OZ bolo ukončené   11.3.2010  o 21 22 hodine.  
 
   Zapisovateľka: Oľga Straková 
 
  Overovatelia  zápisnice: 

 
     Peter Burza, v.r.     Miroslav Hrušovský, v.r. 
                                                    .....................................              ...................................                      
                      
        

 Podolie   11. marec  2010 
                                                                    

                                                                               Mgr. Anna Čechvalová, v.r. 
                                                                                       starostka obce 
 


