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 U Z N E S E N I E 
zo  IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí , konaného dňa 21.11.2013  

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––  

 

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

 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných  5 poslancov OZ, čím je uznášania 

schopné.  

Ospravedlnení: Lenka Bulková, Ivan Žinčík, Peter Čechvala 

 

Prezenčná listina je priložená ako príloha č.1 k tejto zápisnici. 

 

      2. Určuje: 

- zapisovateľku dnešného rokovania: Jozefína Cagalová 

 

- overovateľov zápisnice:  Ivan Palkech                               

                                        František Krajčík                               

                                           

 3.Volí návrhovú komisiu v zložení: Peter Burza                                                                         

                                                             Ján Gúčik                                                                                                             

                                                  Dušan Hanic 

Hlasovanie: za              6 

           proti          0      

           zdržal sa    0      

 

A.   Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie overovateľov zápisnice 

2. Voľba návrhovej komisie   

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Správa o činnosti 

5. Správa o plnení rozpočtu 

6. Oboznámenie so Smernicou o verejnom obstarávaní 

7. Prejedanie žiadosti nájmu nebytových priestorov pre Ekoprofit DG 

8. Prejednanie žiadosti pani Jany Augustínovej o pozastavenie nájmu 

9. Prejednanie Dohody o spolupráci medzi obcou Podolie a mestom Piešťany 

10. Schválenie financovania rekonštrukcie Družstevnej ulice z  účtu rezervného fondu 

11. Oboznámenie sa so znaleckým posudkom na dom pôv. č. 57(p. Madro) pre účel zriadenia 

dedinského múzea 

12. Rôzne –   a) Schválenie prísediacich  Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom 

                       b) Schválenie prenájmu zubnej ambulancie 

c) Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie a pripravenie   rozpočtu                                                       

na rekonštrukciu chodníkov na Hlavnej ulici     

d) Schválenie Plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov na školský rok                             

2013/2014, školského vzdelávacieho programu na školský rok 2013/2014 a 

správy výchovnovzdelávacej činnosti školy za rok 2012/2013 

 

13. Diskusia        

14. Záver 
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Program  obdržali  poslanci na  svojich pozvánkach. 

Hlasovanie : za              6           

                     proti           0   

                     zdržal sa     0 

 

 

Uznesenie č.19/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  berie na vedomie  správu o plnení  uznesení. Jedná sa 

o kontrolu uznesení č. 14- odpredaj pozemku Kožák, 15 – určenie platu starostky, 16- prenájom 

požiarnej zbrojnice, 17- žiadosť pani Kriškovej, 18- Madro, , Uznesenia sú splnené alebo sa 

priebežne plnia. 

Hlasovanie:   za                  6                

                      proti              0 

                      zdržal sa        0 

                         

Uznesenie č. 20/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  berie na vedomie  správu o plnení rozpočtu bez pripomienok. 

Z dôvodu úspor preveriť možnosť úpravy verejného osvetlenia tak, aby od 24.00 hod. svietila 

každá druhá lampa. 

Hlasovanie: za                  6      

                    proti              0 

                    zdržal sa        0 

 

Uznesenie č. 21/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  berie na vedomie  Smernicu o verejnom obstarávaní pre obec 

Podolie. 

Smernica tvorí prílohu č.2  k tomuto uzneseniu. 

 

Hlasovanie: za                 6 

                    proti             0 

                    zdržal sa       0  

 

Uznesenie č.22/2013 

a) Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje   ukončenie nájmu pre Ing. Gúčik Dušan – 

Ekoprofit, 916 22 Podolie č. 813, IČO: 11775238 dohodou ku dňu 31.12.2013. 

b) Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje žiadosť o prenájom nebytových priestorov pre firmu 

Ekoprofit DG s.r.o so sídlom 916 22 Podolie č. 813   IČO: 46741151. 

      Zodpovedná:  Straková Oľga za oboznámenie s uznesením 

Nájomná zmluva je prílohou č. 3 

Hlasovanie:  za              6 

                     proti          0 

                     zdržal sa    0 

 

 

Uznesenie č. 23/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa  26.11.2010 

pre Janu Augustínovú, v ktorom upravuje výšku nájmu na 1€/m2  od 1.11.2013 do 31.12.2013, 

z dôvodu ukončenia činnosti zubnej ambulancie, na ktorej bola činnosť zubnej laborantky 

naviazaná.   

Zodpovedná: Straková Oľga za oboznámenie s uznesením 
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Hlasovanie:   za              6 

                      proti          0 

                      zdržal  sa   0 

 

Uznesenie č. 24/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Dohodu o spolupráci medzi mestom Piešťany a obcou 

Podolie, ktorej predmetom je spolupráca zmluvných strán, za účelom zabezpečenia poskytovania 

záujmového vzdelávania žiakov s trvalým pobytom v obci Podolie a centrom voľného času 

zriadenom na území mesta Piešťany, formou úhrady finančných prostriedkov vynaložených  

mestom Piešťany na zabezpečenie záujmového vzdelávania žiakov. Dohoda sa uzatvára na dobu 

určitú do 30.06.2014. 

Dohoda o spolupráci tvorí prílohu č.4 tohto uznesenia 

Hlasovanie:   za              6 

                      proti          0 

                      zdržal  sa   0 

 

Uznesenie č.25/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 18 689,83 €  na 

rekonštrukciu a rozšírenie komunikácie na Družstevnej ulici. 

Zodpovedná: Jozefína Cagalová za prevod finančných prostriedkov 

Hlasovanie:   za              6 

                      proti          0 

                      zdržal  sa   0 

 

Uznesenie č. 26/2013 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie znalecký posudok, ktorý dala vypracovať obec Podolie  

na nehnuteľnosti pána Michala Madru, a čaká na vyjadrenie vlastníka nehnuteľnosti k tomuto 

posudku.   

Hlasovanie:   za              6 

                      proti          0 

                      zdržal  sa   0 

 

Uznesenie č. 27/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prísediacich Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom na 

obdobie rokov 2014 – 2017: 

1. Jána Macháča, bytom Podolie č. 709 

2. Ing. Mária Palcúta, bytom Podolie č. 734 

Hlasovanie:   za              6 

                      proti          0 

                      zdržal  sa   0 

Zodpovedná: Oľga Straková z odoslanie uznesenia na OS Nové Mesto nad Váhom 

 

 

Uznesenie č. 28/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje nájom časti zdravotného strediska pre Masárová s.r.o. 

MUDr. Masárová Věra Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36351873, č. povolenia 

TSK/2006/02661/zdrav.-4 zo dňa 4.7.2006 v TN pre činnosť stomatologická ambulancia 

v budove zdravotného strediska. Nájom sa uzatvára od 1.2.2014 do 31.12.2014. 

Nájomná zmluva tvorí prílohu č. 5 k tomuto uzneseniu. 

Zodpovedný:  za oboznámenie s uznesením Oľga Straková 
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Termín: do 28.11.2013 

Hlasovanie:   za              6 

                      proti          0 

                      zdržal  sa   0 

 

Uznesenie č. 29/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie a rozpočtu na rekonštrukciu 

chodníkov na Hlavnej ulici. 

Zodpovedný: starostka obce 

Termín: úloha stála 

Hlasovanie:   za              6 

                      proti          0 

                      zdržal  sa   0 

 

Uznesenie č. 30/2013 

a) OZ schvaľuje plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov na školský rok 2013/2014 

a školský vzdelávací program na školský rok 2013/2014 

b) OZ berie na vedomie správu výchovnovzdelávacej činnosti školy za rok 2012/2013. 

Hlasovanie:   za              6 

          proti          0 

          zdržal  sa   0 

 

 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Podolí dňa  21.11.2013   bolo ukončené o 19.55                  

hodine. 

Zapisovateľka: Jozefína Cagalová     

  

Overovatelia  zápisnice: 

                                                    ––––––––––––––––––                                     

                                                      

                                                     

 

                                                    –––––––––––––––––––- 

                                                        

 

 

 

Zápisnicu podpísala dňa   21.11.2013 

 

 

                                                                    

                                                                               Mgr. Anna Čechvalová, v.r. 

                                                                                       starostka obce 

 


