
U Z N E S E N I E 
z XXII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí, konaného dňa 13.5.2010  

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––  
 
K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/: 
 
1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných  6 poslancov OZ, čím je uznášania 
schopné.  
      Neprítomní:      Dušan Gúčik 
 Ospravedlnení: Vlasta  Masárová 
                                      Ján Gúčik 
            Poslanec Peter Burza sa dostavil po hlasovaní o programe rokovania a odišiel po 
schválení uznesenia č. 194/2010. 
  Prezenčná listina je priložená ako príloha č.1 k tejto zápisnici. 
 
2. Určuje: 

- zapisovateľku dnešného rokovania:  Eva Macháčová 
- overovateľov zápisnice:     Róbert Augustín  
                                            Miroslav Hrušovský 

 
 Volí návrhovú komisiu v zložení:  Peter Čechvala 
                                                          Zuzana Holíková                                 

                                              Lenka Bulková         
 
Hlasovanie: za              5 
           proti          0      
           zdržal sa    0      
 

A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
 
Kontrolu prijatých uznesení. Stav plnenia predložila starostka obce takto: 
Uznesenia č.179-184 sú priebežne plnené, týkajú sa rozpočtu obce, záverečného účtu, rozpočtu 
školy.  
Uznesenie č. 185 bolo splnené. Žiadatelia o odkúpenie obecnej parcely Martin Uhlík 
s manželkou boli oboznámení s uznesením. 
Uznesenie č. 186 zatiaľ nie je splnené. Termín plnenia je do 30.6.2010. Týka sa predloženia 
návrhu na VZN obce o poskytovaní príspevkov sociálne odkázaným. 
K uzneseniu č. 187, žiadatelia o odpredaj obecných pozemkov v časti Podolie – kopanice boli 
vyzvaní, aby doplnili svoje žiadosti. PD Podolie doložilo doklady, ktoré preukázali vlastníctvo 
k stavbám, ktoré sú postavené na obecných pozemkoch. Zatiaľ svoj zámer a časť vlastníctva 
k stavbám preukázalo len PD Podolie. 

     
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.  Žiadosť o úver na dom č. 409 v Podolí 
5.  Žiadosť OŠK o dotáciu  

   6.  Žiadosť o dotáciu pre činnosť klubu dôchodcov na rok 2010 



 7.  Schválenie dotácie pre Občianske združenie TIB na organizovanie súťaží ZŠ s MŠ 
 8.  Žiadosť Daniela Makaru , bytom Častkovce 218 o prenájom verejného      
           priestranstva, parcela č. 2007/4 o výmere 8,22 m2 a parc. č. 680/7 o výmere 15,78 m2 

      9.  Prejednanie žiadosti pána Jána Šimu a manželky Márie, bytom Podolie 245  
           o odkúpenie parcely č. 1187/5 

10.Žiadosť pána Eduarda Lachu, bytom Dolný Kubín, ul. Lucenkova 1233/3 
     o odpustenie poplatku za komunálny odpad 
11. Rôzne   a)  Žiadosť Ing. Jozefa Valu o odkúpenie časti obecnej p.č. 241/6 o výmere 92 m2  
                   b) Žiadosť Mária Hadbábneho o dlhodobé užívanie p.č. 1745/1   
                   c) Znovu prejednanie žiadosti Martina Uhlíka o odpredaj p.č. 181/5 o výmere 16 m2  

                   d) Návrh na zvýšenie poplatkov za hlásenie v miestnom rozhlase  a za rozkopávkové 
  povolenie pre právnické osoby 

                    e) Schválenie úveru na prefinancovanie projektu „Revitalizácia centra obce Podolie“ 
12. Diskusia  
13. Uznesenie 
14. Záver 

    
Program obdržali poslanci na svojich pozvánkach. 
Hlasovanie poslancov: za               5 
                                     proti          0   
                                     zdržal sa    0 
 
Na rokovanie sa dostavil poslanec Peter Burza. 

 
Uznesenie  č. 188/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje  úver na rekonštrukciu domu č. 409 v Podolí vo výške 
116 180 Eur, s 5 ročnou dobou splácania.  
 
Doporučuje starostke obce uzatvoriť zmluvu o úvere podľa schváleného uznesenia. 
Zodpovedná: finančná účtovníčka 
Termín: do 31.05.2010 
Hlasovanie poslancov: za              6 
                                      proti          0 
                                      zdržal sa   0 
 
Uznesenie  č. 189/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí, v súlade s VZN obce Podolie č. 5/2009 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu obce, schvaľuje dotáciu pre občianske združenie Obecný športový klub Podolie 
(OŠK), IČO 35628316, sídlo Podolie č. 803, pre rok 2010, vo výške 8 000.-€, slovom Osemtisíc 
EUR.  
Dotácia bude vyplácaná nasledovne:  
Suma 4 000,-€  bude poukázaná bezodkladne po schválení uznesenia na bankový účet OŠK 
uvedený v žiadosti a ďalšie časti dotácie budú poukazované na účet OŠK v mesačných splátkach 
vždy k 10. dňu v mesiaci, počnúc mesiacom jún až december 2010 v rovnomerných splátkach.   
 
Ukladá: Štatutárovi OŠK, v súlade s čl. 3, ods. 8) VZN obce Podolie č. 5/2009, povinnosť 
dotáciu zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr však do 15.12.2010. Písomnú správu 
o použití finančnej dotácie predloží žiadateľ do podateľne obecného úradu v Podolí. 
 



Ukladá: Hlavnému kontrolórovi obce Podolie na základe predloženej písomnej správy OŠK, 
o použití finančnej dotácie a nahliadnutí do účtovných dokladov OŠK, či dotácia bola použitá 
v súlade s VZN obce a všeobecnými právnymi predpismi. Správu o kontrole predloží hlavný 
kontrolór do 15 dní po vyúčtovaní dotácie, obecnému zastupiteľstvu. 
 
Zodpovední:  Oľga Straková, za oboznámenie s uznesením do 19.5.2010 
                       Jozefína Cagalová za poukazovanie dotácie. 

Jozef Gúčik, hlavný kontrolór obce, za kontrolu použitia dotácie a predložení 
o tom správy obecnému zastupiteľstvu. 

Termín: podľa uznesenia 
Hlasovanie poslancov: za                   6 
                                     proti               0   
                                     zdržal sa         0 
 
Uznesenie č. 190/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje dotáciu na činnosť Klubu dôchodcov pre rok 2010 vo 
výške 300,-€, slovom Tristo EUR.  
 
Ukladá: Štatutárovi Klubu dôchodcov, v súlade s čl. 3, ods. 8) VZN obce Podolie č. 5/2009, 
povinnosť dotáciu zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr však do 15.12.2010. Písomnú 
správu o použití finančnej dotácie predloží žiadateľ do podateľne obecného úradu v Podolí. 
 
Ukladá: Hlavnému kontrolórovi obce Podolie na základe predloženej písomnej správy Klubu 
dôchodcov o použití finančnej dotácie o použití finančnej dotácie a nahliadnutí do účtovných 
dokladov Klubu dôchodcov, skontrolovať, či dotácia bola použitá v súlade s VZN obce a 
všeobecnými právnymi predpismi. Správu o kontrole predloží hlavný kontrolór do 15 dní po 
vyúčtovaní dotácie, obecnému zastupiteľstvu. 
 
Zodpovední:  Oľga Straková, za oboznámenie s uznesením do 19.5.2010 
                       Jozefína Cagalová za poukázanie dotácie. 

Jozef Gúčik, hlavný kontrolór obce, za kontrolu použitia dotácie a predložení 
o tom správy obecnému zastupiteľstvu. 

Termín: podľa uznesenia 
Hlasovanie poslancov: za                   6 
                                     proti               0   
                                     zdržal sa         0 
 
Uznesenie č. 191/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje dotáciu pre Občianske združenie TIB (Tvorivá 
informatika s Baltíkom), IČO 42144426, sídlo Hlavná 804, Podolie, vo výške  194,-€, 
Jednostodeväťdesiatštyri EUR. Dotácia sa poskytuje na zorganizovanie celonárodného kola 
programátorskej súťaže Baltík 2010 v Podolí v dňoch 14. – 16.05.2010. 
 
Ukladá: Štatutárovi OZ TIB, v súlade s čl. 3, ods. 8) VZN obce Podolie č. 5/2009, povinnosť 
dotáciu zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr však do 15.12.2010. Písomnú správu 
o použití finančnej dotácie predloží žiadateľ do podateľne obecného úradu v Podolí. 
 
Ukladá: Hlavnému kontrolórovi obce Podolie na základe predloženej písomnej správy OZ TIB 
o použití finančnej dotácie o použití finančnej dotácie a nahliadnutí do účtovných dokladov OZ 
TIB, skontrolovať, či dotácia bola použitá v súlade s VZN obce a všeobecnými právnymi 



predpismi. Správu o kontrole predloží hlavný kontrolór do 15 dní po vyúčtovaní dotácie, 
obecnému zastupiteľstvu. 
 
Zodpovední:  Oľga Straková, za oboznámenie s uznesením do 19.5.2010 
                       Jozefína Cagalová za poukázanie dotácie. 

Jozef Gúčik, hlavný kontrolór obce, za kontrolu použitia dotácie a predložení 
o tom správy obecnému zastupiteľstvu. 

Termín: podľa uznesenia 
Hlasovanie poslancov: za                   6 
                                     proti               0   
                                     zdržal sa        0 
 
Uznesenie č. 192/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  prenájom verejného priestranstva pre Daniela Makaru 
- DENNY, IČO 40271749, sídlo 916 27 Častkovce 218. Prenajíma sa časť parcely č. 2007/4, k.ú. 
Podolie  a časť parc. č. 680/7, spolu 24 m2, za účelom vybudovania letnej terasy na zväčšenie 
kapacity miest na  sedenie v letných mesiacoch pre Bufet pod lipami v Podolí, Podolie 633.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku nájomného 3,30 € za 1m2 na 1 rok s úhradou vždy do 
31.01. príslušného roka. V roku 2010 do 30.06.2010. Zmluva sa uzatvorí na dobu od 15.05.2010 
do 31.10.2015 s prihliadnutím na umiestnenie autobusovej zástavky. 
 
Ukladá: Vytýčiť presné hranice prenajatej plochy s prihliadnutím na umiestnenie autobusovej 
zastávky 
Zodpovedný: Predseda stavebnej komisie 
Ukladá: Pripraviť nájomnú zmluvu podľa vyššie uvedených kritérií. 
Zodpovedný: Predseda LFM komisie. 
Termín:  do 15.05.2010 
Hlasovanie poslancov:  za                 6 
                                      proti              0 

                    zdržal sa       0 
 
Uznesenie č. 193/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  nesúhlasí s odpredajom obecnej parcely č. 1187/5 o výmere  
13 m2  k.ú. Podolie, pre pána Jána Šimu a manželku Máriu, bytom  Podolie 245, pretože táto 
parcela je prístupovou parcelou k dvoru s rodinnými domami č. 245, 246, 247 a 248. 
S odpredajom by mohlo OZ súhlasiť za podmienky, že si o odkúpenie požiadajú všetci vlastníci 
domov súpisných čísiel 245, 246, 247, a 248 do podielového spoluvlastníctva v rovnakých 
podieloch.                              
Ukladá: Oboznámiť s uznesením žiadateľov 
Termín: do 19.5.2010 
Zodpovedný: Oľga Straková  
Hlasovanie poslancov:  za            6 
                                      proti         0 
                                      držal sa    0 
 
Uznesenie č. 194/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí nesúhlasí s odpustením poplatku vo výške 8,29,-€ za  komunálny 
odpad v Podolí, v časti Podolie-kopanice,  pre pána Eduarda Lachu, bytom  Dolný Kubín, ul. 
Lucenkova 1233/3 z nasledovných dôvodov: 

- žiadosť bola podaná oneskorene (22.04.2010, po vystavení výmeru) 



- žiadosť nie je úplná a v súlade s prijatým VZN obce 
 
Ukladá: Oboznámiť s uznesením žiadateľov 
Termín: do 19.5.2010 
Zodpovedný: Oľga Straková  
Hlasovanie poslancov: za                 6 

                    proti            0 
                    zdržal sa      0 

 
Z rokovania odišiel poslanec Peter Burza, ospravedlnil sa z dôvodu možných záplav 
z Podolského potoka, na Farskej ulici. 
 
Uznesenie č. 195/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s c h v a ľ u j e  predaj novovytvorenej parcely KN č. 241/6,  
k.ú. Podolie o výmere 92 m2 , ktorá bola vytvorená podľa GP č. 34493956-13/10, overeného 
Správou katastra v Novom Meste nad Váhom dňa 14.4.2010 pod č. 183/2010, z časti 
neknihovanej PK p.č. 276/3 – náves,  pre Ing. Jozefa Valu a manželku Janu, Podolie č. 186.  
Odpredaj sa uskutočňuje na základe § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
v znení neskorších predpisov.  
OZ schvaľuje cenu 3,32 € za 1 m2. Z toho vypočítaná celková cena za predávanú  p.č. 241/6 je  
305,44 €. Peniaze za predávanú parcelu kupujúci zaplatia do 14 dní po podpise zmluvy do 
pokladne obce alebo na účet obce č. 5806138001/5600. 
 
Ukladá: Oboznámiť s uznesením žiadateľov 
Termín: do 19.5.2010 
Zodpovedný: Oľga Straková  
Hlasovanie poslancov: za                 5 

                    proti            0 
                    zdržal sa      0 

 
 

Uznesenie č. 196/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom obecnej p.č. 1745/1 pre Mária Hadbábneho  
a manželku Andreu, Podolie 284. Prenájom sa uzatvára bezodplatne na dobu neurčitú so 
začiatkom od 20.05.2010 a s výpovednou lehotou 6 mesiacov. Prenajímateľ je povinný zachovať 
prístup k existujúcim funkčným pivniciam na tejto parcele. 
Ukladá: Spísať nájomnú zmluvu 
Zodpovedný:  predseda LFM komisie 
Ukladá: Oboznámiť s uznesením žiadateľov 
Zodpovedný: Oľga Straková  
Termín: do 19.5.2010 
Hlasovanie poslancov: za                 5 

                    proti            0 
                    zdržal sa      0 

  
Uznesenie č. 197/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj podielu 288/1152 z p.č. 181/5, v k.ú. Podolie, ktorému 
zodpovedá výmera 16 m2, Martinovi Uhlíkovi a manželke Kataríne,  Podolie 118.  
Odpredaj sa uskutočňuje na základe § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
v znení neskorších predpisov.  



OZ schvaľuje odpredaj za cenu 3,32 € za 1 m2 . Celková cena za predávaný podiel 16 m2 v p.č. 
181/5 je 53,12 €. Peniaze za predávanú parcelu zaplatia kupujúci do 14 dní  po podpise zmluvy 
do pokladne obce alebo na účet obce č. 5806138001/5600. 
 
Ukladá: Oboznámiť s uznesením žiadateľov 
Zodpovedný: Oľga Straková  
Termín: do 19.5.2010 
Hlasovanie poslancov: za                 5 

                    proti            0 
                    zdržal sa       0 

 
Uznesenie č. 198/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu výšky poplatku za hlásenie v miestnom rozhlase  
z 1,66 € na 2,-€ za jedno vyhlásenie, prenájom miesta na trhovisku z 1,66 € na 2,-€ a zmenu 
poplatku za rozkopávkové povolenie pre právnické osoby z 33,19 € na 100,- €.  
Termín účinnosti zmeny od 15.05.2010. 
 
Ukladá: Pri výbere poplatkov postupovať v súlade s týmto uznesením 
Zodpovedný:  Oľga Straková a Jozefína Cagalová 
Hlasovanie poslancov: za              5  

                    proti             0 
                    zdržal sa       0 

 
Uznesenie č. 199/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úver pre Obec Podolie vo výške  432.928.- € na 
prefinancovanie projektu ,, Revitalizácia centra obce Podolie“.  
Úver bude čerpaný z VÚB banky na základe nezáväznej indikatívnej ponuky . 
 
Doporučuje starostke obce uzatvoriť zmluvu o úvere podľa schváleného uznesenia. 
Zodpovedná: finančná účtovníčka 
Termín: podľa potreby prefinancovávania 
Hlasovanie poslancov: za               5 
                                      proti           0 
                                      zdržal sa    0 
 
Rokovanie OZ bolo ukončené 13.5.2010 o 21.10  hodine. 
Zapisovateľka: Eva Macháčová 
 
Overovatelia  zápisnice: 

                                                                                                
                       Róbert Augustín, v.r.  Miroslav Hrušovský, v.r. 
        

 
Zápisnicu podpísala dňa 13. mája 2010 
                                                                                   
  

                                                                               Mgr. Anna Čechvalová, v.r. 
                                                                                       starostka obce 
 


