
U Z N E S E N I E 
z XXIII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí, konaného dňa 23.9.2010  

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––  
 
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: Ján Gúčik, Róbert Augustín,    
Ospravedlnená: Vlasta Masárová 
 Prezenčná listina je priložená ako príloha č.1 k tejto zápisnici. 

 
2. Určuje: 

- zapisovateľku dnešného rokovania:  Oľga Straková 
- overovateľov zápisnice:    Peter Burza 
                                           Lenka Bulková 
 

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

A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
 
Kontrolu prijatých uznesení.  Stav plnenia predložila starostka obce takto: 
Uznesenie č.188,192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 sú splnené. 
Obecný kontrolór predložil informáciu o kontrole plnení uznesení č.189,190,191.    

     
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. Informovanie o činnosti v obci 
5.  Schválenie úveru na prefinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce ,, Zbližovanie 
     detí a mládeže cez vzájomné spoznávanie jazykov, folklóru a regiónov obcí Podolie a  
     Strání,,. 
6.  Oboznámenie poslancov s novelou zákona o obecnom zriadení 

   6.  Schválenie počtu volebných obvodov, stanovenie počtu poslancov obecného 
           zastupiteľstva na ďalšie volebné obdobie a stanovenie úväzku starostu obce 
      7.  Schválenie  rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 
      8.  Návrh na spôsob stanovenia odmien poslancov a členov komisií OZ 
      9.  Prejednanie  prevádzkového poriadku pohrebiska v Podolí 

10.Predloženie návrhu textov kroniky obce  za roky 2007 až 2009 
11.Prejednanie žiadosti pani Evy Salajkovej o odkúpenie obecnej p.č. 1974/3 



12.Žiadosť o prenájom priestorov bývalého Markvetu 
13.Rôzne     a) Prejednanie žiadosti pani Jany Augustínovej o prenájom časti priestorov v ZS po     

pánovi Jánovi Peterkovi 
                    b) Žiadosť o odpredaj obecných parciel pre Ing. Ľubomír Miškovič a spol. 
                    c) Schválenie odpredaja budovy kaderníctva a kvetinárstva.  
14.Diskusia 
15.Uznesenie 
16.Záver 
 
Program obdržali poslanci na  svojich pozvánkach. 
Hlasovanie poslancov: za            6 
                                     proti         0   
                                     zdržal sa   0 

 
 
Uznesenie  č. 200/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje  úver na prefinancovanie projektu cezhraničnej 
spolupráce ,, Zbližovanie detí a mládeže cez vzájomné spoznávanie jazykov, folklóru a regiónov 
obcí Podolie a Strání,, vo výške 22 301,59 €. 
 
Zodpovedná: finančná účtovníčka 
Termín: do 14 dní podpísať zmluvu s DEXIA bankou 
Hlasovanie poslancov: za               6 
                                      proti          0 
                                      zdržal sa    0 
 
Uznesenie  č. 201/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  berie na vedomie oboznámenie poslancov s novelou zákona 
o obecnom zriadení. 
 
Uznesenie č.  202/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje na volebné obdobie 2010-2014 jeden volebný obvod a 
9 poslancov obecného zastupiteľstva a stanovuje plný úväzok starostu obce na ďalšie volebné 
obdobie. 
Zodpovedná za zverejnenie na verejne prístupnom mieste: Oľga Straková    
Termín:  do 4.10.2010 
 
 Hlasovanie poslancov:  za         6      

                                proti        0 
                                zdržal sa 0 

 
Uznesenie č.  203/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Týmto 
uznesením sa ruší uznesenie č. 151/2005 z 19.5. 2005. (Príloha č. 1) 
Zodpovedný: starosta, poslanci, hl. kontrolór, pracovníci obecného úradu 
Termín: úloha stála 
 
Hlasovanie poslancov:  za             6 
                                      proti          0  
                                      zdržal sa   0 



Uznesenie č.  204/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  ukladá: 
- poslancom predložiť návrhy na vypracovanie zásad odmeňovania poslancov do 15.10. 2010 
LFM komisii na volebné obdobie 2010-2014. 
-na základe podkladov LFM komisia vypracuje zásady odmeňovania poslancov  
Zodpovedný: predseda LFM Peter Čechvala  
Termín: do 1.11.2010  
Hlasovanie poslancov:  za                 6 
                                      proti              0 

                    zdržal sa       0 
 

 
Uznesenie č. 205/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje  Prevádzkový poriadok pohrebiska v Podolí. (Príloha 
č. 2) 
Ukladá: Zverejniť Prevádzkový poriadok na oznamovacej tabuli vo výveske pred cintorínom a na 
webovej stránke obce 
Termín:  do 15.10.2010    
Zodpovedná: Jozefína Cagalová, Peter Čechvala  
Hlasovanie poslancov:  za             6 
                                      proti          0 
                                      držal sa     0 
 
 
Uznesenie č.  206/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  prejednalo návrh textov kroniky obce za roky 2007 až 2009 
a doporučuje doplniť podľa pripomienok a predložiť na schválenie. 
Ukladá: kronikárovi obce 
Termín: do 31.10.2010  
Zodpovedný: kronikár obce 
 
 
Uznesenie č. 207/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s c h v a ľ u j e   odpredaj  parcely č. 1974/3, o výmere 48 m2, 
k.ú. Podolie, podľa GP č. 34493956-66/08, jedná sa o časť predzáhradky domu č. 637, pre  PhDr.  
Evu Salajkovú, bytom Podolie 637, za cenu 3,32 €/m2 . Cena za predávanú nehnuteľnosť je 
159,36 €. 
Peniaze za predávanú nehnuteľnosť zaplatí kupujúca do 14 dní po podpise zmluvy do pokladne 
obce alebo na účet obce č. 5806138001/5600.  
Odpredaj sa uskutočňuje na základe § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
v znení neskorších predpisov.  
 
Ukladá: oboznámiť s uznesením žiadateľku 
Termín: do 7.10.2010 
Zodpovedná: Oľga Straková 
Hlasovanie poslancov:     za                   6 
                                         proti                0 
                                         zdržal sa         0 
 
 



Uznesenie č. 208/2010 
Obecné zastupiteľstvo na základe Zákona o majetku obcí ukladá zverejniť ponuku na prenájom 
budovy (bývalý Markvet) a priestory zubného laboratória v budove zdravotného strediska 
v Podolí na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce a v tlači okresného významu, a na 
základe najvýhodnejšej cenovej ponuky budú priestory prenajaté. 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zrušením prenájmu priestorov zdravotného strediska v Podolí, 
č. 834, pre pána Peterku Jána, Želovany 1073, Čachtice, k termínu uzatvorenia nájomnej zmluvy 
s novým nájomcom. 
Ukladá: zverejniť v médiách 
Zodpovedný: Oľga Straková 
Ukladá: Oboznámiť s uznesením žiadateľa 
Termín: do 7.10.2010 
Hlasovanie poslancov:          za                 
                                              proti             0 
                                              zdržal sa       0 
 
Uznesenie č.  209/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu pre poskytovanie jednorazovej dávky pre občanov 
v hmotnej núdzi. 
Ukladá: zverejniť na úradnej tabuli a webovej stránke obce 
Zodpovedná. Oľga Straková 
Termín 15.10.2010 
Hlasovanie poslancov:               za                 6 
                                                   proti              0  
                                                   zdržal sa       0 
 
Uznesenie č. 210/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecných parciel  podľa GP č. 34493956-14/98 
zhotoveného Ing. Pavlom Ondrejkom :  
-diel č. 7 o výmere 27m2 , ktorý bol odčlenený z pôvodnej p.č. 910/3 a pričlenený 
k novovzniknutej p.č. 734/1 pre Ing. Ľubomíra Miškoviča bytom Podolie č. 800 v  2/3-inách 
a Máriu Kukučovú bytom Orgovánova č. 190/4 Trenčín v 1/3-ine.  
-diel č. 6 o výmere o výmere 12 m2  (Pôvodná p.č. 910/3), ktorý bol pričlenený k novovzniknutej 
p.č. 734/2 pre Irenu Masárovú bytom Podolie č. 603 v ½-ici, Ing. Jána Masára, bytom Podolie č. 
603 v ¼-ine a pre Máriu Horňáčkovú rod. Masárovú, bytom Lubina v ¼-ine. 
-diel č. 17 o výmere 18m2  z novovzniknutej p.č. 736/1 (pôvodná 910/3) pre Ing. Jána Masára 
v 6/8-inách, Máriu Kukučovú v 1/8 –ine a Ing. Ľubomíra Miškoviča v 1/8-ine. Cena za 
predávané nehnuteľnosti je 3,32 €/m2 . 
Ing. Ľubomír Miškovič zaplatí za 20,25m2  67,23 €, Mária Kukučová zaplatí za 11,25m2 37,35€, 
Ing. Ján Masár zaplatí za 16,5m2 54,78 €, Irena Masárová zaplatí za 6m2 19,92 €, Mária 
Horňáčková zaplatí za 3m2 9,96€. Peniaze za predávané nehnuteľnosti zaplatia kupujúci do 14 
dní po podpise zmluvy do pokladne obce alebo na účet obce č. 5806138001/5600. 
 Odpredaj sa uskutočňuje na základe § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
v znení neskorších predpisov.  
Ukladá: Oboznámiť s uznesením žiadateľov 
Termín: do 7.10.2010 
Zodpovedný: Oľga Straková  
Hlasovanie poslancov: za                 6 

                    proti             0 



                    zdržal sa      0 
 

Uznesenie č. 211/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje odpredaj budovy kaderníctva a kvetinárstva na základe   
verejnej súťaže v súlade so zákonnými termínmi.   
Termín: v súlade so Zákonom o majetku obcí 
Zodpovedný: Jozefína Cagalová  
 
Hlasovanie poslancov: za                 6 

                    proti            0 
                    zdržal sa      0 
 

 
 Rokovanie OZ bolo ukončené 23.9.2010 o 21,23 hodine. 
Zapisovateľka: Oľga Straková     
  
Overovatelia  zápisnice: 

 
     Peter Burza, v.r.    Lenka Bulková, v.r.                    
             
        

 Zápisnicu podpísala dňa 23.septembra  2010 
                                                                    

                                                                               Mgr. Anna Čechvalová, v.r. 
                                                                                       starostka obce 
 


