
U Z N E S E N I E 
z XXIV.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí, konaného dňa 26.11.2010  

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––  
 
 
K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva/ďalej len OZ/: 
 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných 8 poslancov OZ, čím je uznášania 
schopné.  
Neprítomný:   Ing. Miroslav Hrušovský 
Ospravedlnený: Ing. Miroslav Hrušovský 
 
Prezenčná listina je priložená ako príloha č.1 k tejto zápisnici. 

 Róbert Augustín sa dostavil počas prerokovávania uznesenia č. 212/2010 
 
2. Určuje: 

- zapisovateľku dnešného rokovania:  Oľga Straková 
- overovateľov zápisnice:    Ján Gúčik 
                                 Dušan Gúčik 
 

 3.Volí návrhovú komisiu v zložení: 
Peter Čechvala 
Vlasta Masárová 
Lenka Bulková                                     

                                                              
Hlasovanie: za              7 
           proti          0      
           zdržal sa    0      
 

A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
 
Kontrolu prijatých uznesení.  Stav plnenia predložila starostka obce takto: 
Uznesenia č. 200, 201, 202, 203,204, 205, 206, 207,208, 209, 210 sú splnené. Uznesenie č. 211 
je splnené iba čiastočne, je to uznesenie k predaju stavby domu č. 501 – prevádzky kaderníctvo 
a kvetinárstvo, je vypracovaný znalecký posudok a cena s ponukou sa zverejní podľa zákona 
o majetku obcí, na základe verejne súťaže.   

     
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.  Prejednanie poskytnutia sociálnej dávky pre Stelu Čechvalovú, Eriku Képešovú,         
     Máriu Štipákovú 
6.  Prejednanie nájomných zmlúv pre zubnú laborantku pani Janu Augustínovú 
     v budove zdravotného strediska a pre Jozefa Plichtu ,   č. 515 
     /budova Markvetu/ 

      7.  Schválenie  Zásad odmeňovania poslancov 
      8.  Zriadenie dedinského múzea, získanie prostriedkov verejnou zbierkou 



      9.  Schválenie textu kroniky za roky 2007 - 2010 
10.Rôzne 
11.Diskusia 
12.Uznesenie 
13.Záver 
  Z rokovania sťahujem prejednanie nájmu pre Jozefa Plichtu a dopĺňam program rokovania 

o žiadosť Matúšovho kráľovstva o dotáciu. 
 
Program obdržali poslanci na  svojich pozvánkach. 
Hlasovanie poslancov: za             7 
                                     proti         0   
                                     zdržal sa   0 

 
Uznesenie  č. 212/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí prejednalo poskytnutie sociálnej dávky pre Stelu Čechvalovú, 
bytom Podolie č. 452, Mgr. Eriku Képešovú, bytom Podolie č. 377, Máriu Štipákovú, bytom 
Podolie č. 142. Na základe Smernice o poskytovaní sociálnej dávky, posúdenia a doporučenia 
sociálnej komisie školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí.  
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje: 

- pre Mgr. Eriku Képešovú, vzhľadom k sociálnej situácii a zdravotnému stavu 
nezaopatreného dieťaťa Františka Képeša nar. 27.9.2005, ktorý vyžaduje osobitnú 
starostlivosť jednorazovú sociálnu dávku pre rok 2010 vo výške 166.-€. 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí neschvaľuje 
- jednorazovú sociálnu dávku pre Máriu Ščipákovú, z dôvodu, že žiadateľke bola 

poskytnutá možnosť pracovať na aktivačných prácach pre obec Podolie. Žiadateľke bola 
táto možnosť ponúknutá ústne a aj písomne a doteraz na ňu žiadateľka nereagovala.              

- jednorazovú sociálnu dávku - pre Stelu Čechvalovú, z dôvodu, že žiadateľka a jej manžel 
sa môžu od 1.12.2010 zamestnať na aktivačných prácach pre obec a tým si môžu zlepšiť 
svoju finančnú situáciu. 

 
Zodpovedný: za oboznámenie, vyplatenie a kontrolu použitia Oľga Straková 
Termín: vyplatenia do 3.12.2010 
Hlasovanie poslancov: za               8  
                                      proti          0 
                                      zdržal sa    0 
 
Uznesenie č. 213/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje nájom časti zdravotného strediska pre pani Janu 
Augustínovú, 916 22 Podolie č. 808, IČO 45 685 380, pre činnosť zubná technika, 
v budove zdravotného strediska podľa Nájomnej zmluvy, ktorá je prílohou č. 1 k tomuto 
uzneseniu. 
Zodpovedný:  za oboznámenie s uznesením Oľga Straková 
Termín: do 3.12.2010 
Zodpovedný: za plnenie zmluvy Jozefína Cagalová 
Termín: úloha stála 
Hlasovanie poslancov:    za  8 
                                        proti           0  
                                        zdržal sa    0 
 
 



Uznesenie č.  214/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí 
a/ k o n š t a t u j e , ž e 
novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schválená NR SR upravila spôsob 
odmeňovania poslancov (§ 25 ods. 9) obecných zastupiteľstiev. Doteraz mali poslanci OZ, 
predsedovia komisií a členovia komisií i z radov neposlancov schválenú odmenu za účasť na 
zasadnutí vo výške 200.- Sk. Zástupkyňa starostky odmenu schválenú nemala. 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí 
b/ s c h v a ľ u j e 
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Podolí s účinnosťou od 01. januára 
2011, tak ako sú priložené v prílohe č. 2 k uzneseniu. 
 
Zodpovedný za plnenie: Predsedovia komisií a mzdová účtovníčka obce. 
Termín: úloha stála 
Hlasovanie poslancov:     za      8 
                                         proti          0 
                                         zdržal sa    0 
 
Uznesenie č.  215/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje zámer Zriadenia dedinského múzea a poveruje 
predsedu LMF komisie do konca marca 2011 prípravou tohto projektu, ktorý zahŕňa:  
- jednanie s vlastníkmi domu pánom Michalom Madrom a spol.o odkúpení nehnuteľnosti  
- zabezpečenie exponátov 
- prípravu podkladov s vyhlásením zbierky    
Výsledky predložiť do obecného zastupiteľstva  
 
Zodpovedný: Predseda LMF komisie a predseda Komisie školstva, kultúry, športu a sociálnych 
vecí 
Termín: do konca marca 2011 
Hlasovanie poslancov:  za              8 
                                      proti          0  
                                      zdržal sa    0 
 
Uznesenie č.  216/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje predložený text kroniky za roky 2007 – 2010, tak ako 
je priložený v prílohe číslo 3. uznesenia s tým, že tam budú zakomponované písomné 
pripomienky poslancov.  
Schválený text bude zapísaný do kroniky obce. 
 
Zodpovedný: kronikár obce 
Termín: marec 2011 
Hlasovanie poslancov:  za                  8 
                                      proti              0 

                    zdržal sa        0 
 

Uznesenie č.  217/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  neschvaľuje dotáciu občianskemu združeniu Matúšovo 
kráľovstvo pre rok 2010.   



Odôvodnenie : Nakoľko pre rok 2010 bola žiadosť podaná oneskorene, nie podľa doporučenia 
v prijatom VZN obce o dotáciách, preto doporučujeme žiadateľovi požiadať o dotáciu z rozpočtu 
obce pre rok 2011. 
 
Hlasovanie poslancov: za                   7 
                                     proti               0   
                                     zdržal sa         1 (Lenka Bulková) 
 
 
Rokovanie OZ bolo ukončené  26.11.2010  o 20.00 hodine. 
Zapisovateľka: Oľga Straková     
 
Overovatelia  zápisnice: 
Podolie dňa 26.11.2010 

                                                        Ján Gúčik, v.r.   Dušan Gúčik, v.r. 
 
 
 Zápisnicu podpísala dňa 26.11.2010 
                                 
                                    

                                                                               Mgr. Anna Čechvalová 
                                                                                       starostka obce 


