
 U Z N E S E N I E 
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí , konaného dňa 31.3.2014  

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

 

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: Ivan Žinčík 

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

 

      2. Určuje: 

- zapisovateľku dnešného rokovania:   Oľga Straková 

 

- overovateľov zápisnice:      JUDr.  Peter Burza                           

                                             Mgr. Lenka Bulková                          

                                           

 3.Volí návrhovú komisiu v zložení:    Ing. Ján Gúčik       

                                                                 Stanislav Radošinský      

                                                                                                                                                                                        

  

Hlasovanie: za              8 

           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 plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti 

5. Prejednanie  žiadosti o dotácie pre OZ a NO na rok 2014 

6. Žiadosť firmy Lombard, s.r.o.  Piešťany o umiestnenie vysielača na Požiarnej 

zbrojnici            

7. Žiadosť firmy Beta trade s r.o. o prenájom nebytových priestorov v Kine Podolie 

8. Rôzne 

                       a) Schválenie zmluvy na nájom bytu v bytovke č. d. 526 

                       b)  Podpora obce pri oslavách 50. výročia otvorenia budovy školy 

                       c)   Plán kontrol hlavného kontrolóra na rok 2014 

                       d)   Oboznámenie so žiadosťou Ing. Richarda Rudyho o odkúpenie 

                            časti obecnej parcely   

       e)   Žiadosť Romana Gaburu, Green Media Production, s.r.o. ,       

Kašmírska, 821 04      Bratislava, o prenájom budovy č. 515 

                                    f) Zmena rozpočtu na rok 2014 

                       g) Žiadosť pani Jany Augustínovej o zníženie nájmu v do 31. 3.2014 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

 

Program  obdržali  poslanci na  svojich pozvánkach. 



Hlasovanie poslancov: za              8           

                                     proti          0   

                                     zdržal sa   0 

 

Uznesenie  č. 1/2014 

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

Hlasovanie:  za              8        

                     proti          0 

                     zdržal sa    0 

 

 

Uznesenie č. 2/2014 

Obecné zastupiteľstvo    berie na vedomie správu o činnosti. 

  

Hlasovanie:   za                  8                        

                      proti              0 

                      zdržal sa        0 

                        

Uznesenie č. 3/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s c h v a ľ u j e   dotácie pre: 

 

a/    OŠK Podolie na prevádzkovú činnosť OŠK, úpravu areálu  vo výške   9 000 € 

 

b/     ZO – Slovenský zväz záhradkárov, záhradková osada Borina     na opravu 

        prístupových ciest                                                                     vo výške  500   € 

 

c/     Klub dôchodcov Podolie – na činnosť klubu                             vo výške 300 € 

 

d/    SZPB – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Nové 

        Mesto nad Váhom – na oslavy SNP                                          vo výške    50   € 

 

e/     Futsalový klub Dragons Podolie – na činnosť klubu                 vo výške   800   € 

    

f/     Matúšovo kráľovstvo – občianske združenie na propagáciu Parku 

        miniatúr a Obce Podolie Parku miniatúr                                   vo výške   800   € 

 

h/     Dychová hudba Podolanka – na opravu nástrojov a zakúpenie  vo výške   300 €   

 

Zodpovedná: Straková Oľga za oboznámenie s uznesením 

 

Hlasovanie: za                  8            

                    proti              0 

                    zdržal sa        0 

 

Uznesenie č. 4/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí    s ú h l a s í    s umiestnením vysielača na Požiarnej zbrojnici, 

Podolie č. 389 pre firmu Lombard, s.r.o., ul. Školská 14  Piešťany. Zámerom pre umiestnenie 

vysielača je jeho využitie na posilnenie a následnú realizáciu free wifi zóny, prostredníctvom 

hotspot riešenia v kultúrnom dome a jeho okolí. Súhlas na prenájom budovy je podľa Nájomnej 

zmluvy zo dňa 30.05.2012 podľa čl. VII. Bod 9 podmienený súhlasom doterajšieho 



prenajímateľa  cns, s.r.o., Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava. Začiatok prenájmu 15.4.2014 na 

dobu neurčitú. Nájom sa bude riešiť dodatkom k pôvodnej zmluve.  

Príloha č. 2 – Zmluva o prenájme 

 

Zodpovedná: Oľga Straková  za  oboznámenie s uznesením 

Hlasovanie: za                 8 

                    proti             0 

                    zdržal sa       0  

                                                                                               Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                          starostka 

Uznesenie č. 5/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí     s ú h l a s í      s prenájmom nebytových priestorov v Kine 

Podolie pre firmu Beta trade s r.o. Podolie 601, IČO: 44023278. Výška nájomného 13,28 €/m2 

/rok, prenajatá plocha 90 m2 . Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 Prenájom sa uskutočňuje na základe § 9a, ods. 9  písm. c/ zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

v znení neskorších predpisov. O prenájme rozhodlo obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou 

prítomných poslancov.  

Príloha č. 3 – Nájomná zmluva 

Zodpovedná:  J. Cagalová za fakturáciu 

                       O. Straková  za oboznámenie s uznesením 

Hlasovanie:  za              8 

                     proti          0 

                     zdržal sa    0 

                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                          starostka 

Uznesenie č.  6/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí   s  c h v a ľ u j e    nájomnú zmluvu na nájom bytu č. A/8 

v bytovke č.d. 526 pre: Danielu Kováčikovú, bytom Podolie č. 542 

Príloha č. 4 – Nájomná zmluva  

 

Zodpovedná:  Jozefína Cagalová  

                       Oľga Straková 

Hlasovanie:   za              8 

                      proti          0 

                      zdržal  sa   0 

                                                                                                      Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                 starostka 

Uznesenie č.  7/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí s ú h l a s í   s plánom kontrol hlavného kontrolóra Obce Podolie 

pre rok 2014. 

Príloha č. 5 – Plán kontrol na rok 2014 

Hlasovanie:      za             8 

                         proti         0 

                         zdržal sa   0 

 

 

Uznesenie č. 8/2014                                                      

                                                                               

 



Obecné zastupiteľstvo v Podolí prejednalo a berie na vedomie  žiadosť  Ing. Richarda Rudyho, 

trvale bytom Podolie č. 614.  o odpredaj časti obecnej parcely č. 720 o výmere 50 m2,  z celkovej 

výmery 384 m2 . Žiadateľ odôvodnil svoju žiadosť potrebou vybudovania novej žumpy 

k rodinnému domu č. 614. Obecné zastupiteľstvo doporučuje Ing. Richardovi Rudymu zhotoviť 

na predmetnú parcelu geometrický plán z dôvodu určenia vlastníctva danej parcely. 

Hlasovanie:       za                    8  

                          proti                0 

                          zdržal sa          0 

Zodpovedná: Oľga Straková za oboznámenie s uznesením 

 

 

                                                                                                   Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                  starostka 

 

Uznesenie č. 9/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí     s ú h l a s í  s Dodatkom č. 2 k nájomnej zmluve pre pani Janu 

Augustínovú predĺžením doby nájomného nebytových priestorov -  zníženia nájomného pre pani 

Janu Augustínovú – nájomca nebytových priestorov – zubná technika , od 1.1.2014 do 31.3.2014 

vo výške 1 €/m2 .. 

Zodpovedná: J. Cagalová za fakturáciu 

                       O. Straková za oboznámenie s uznesením  

 

Hlasovanie:       za                    8 

                          proti                0 

                          zdržal sa          0 

 

                                                                                                       Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                 starostka obce 

 

Uznesenie č. 10/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s ú h l a s í  s prenájmom  nebytových priestorov Podolie č. 515, 

parcela č. 838/1 k. ú. Podolie pre Romana Gaburu, Green Media Production, s.r.o. , Kašmírska 9, 

821 04 Bratislava, IČO: 47 358 700, DIČ: 2023907105 za týchto podmienok: 

 

Prenájom za priestory miestnosti určenej na obchod s výmerou 24 m2  13,28 €/m2/rok a 

prenájom za priestory miestnosti určenej na sklad 11,5 m2  8,30 €/m2/rok.  

Prenájom sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Prenájom sa uskutočňuje na základe § 9a, ods. 9  písm. c/ zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

v znení neskorších predpisov. O prenájme rozhodlo obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou 

prítomných poslancov.  

Zodpovedná: J. Cagalová za fakturáciu 

                       O. Straková za oboznámenie s uznesením  

 

Hlasovanie:       za                8 

                          proti            0 

                          zdržal sa      0 

 

                                                                                                         Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                  starostka obce 

 



  

Uznesenie č. 11/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1 v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b, zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa 

priloženého návrhu : 

Bežné príjmy : 944 816,30 €  Bežné výdavky : 840 594,30   € 

Kapitálové príjmy : 2 475 415,00  Kapitálové výdavky : 2 653 264,00 

Finančné príjmové operácie : 181 150,00 Finančné výdavkové operácie : 107 523,00 

Príjmy celkom  3 601 381,30  €  Výdavky celkom  3 601 381,30  €                                           

 

Zodpovedný: J. Cagalová 

Hlasovanie:       za                8 

                          proti            0 

                          zdržal sa      0 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                    starostka obce 

 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Podolí dňa 31.3.2014 bolo ukončené o 19.15     hodine. 

Zapisovateľka: Oľga Straková     

  

Overovatelia  zápisnice: 

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

                                            JUDr. Peter Burza            

                                                     

 

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

                                                       Mgr. Lenka Bulková 

 

 

Zápisnicu podpísala dňa   31.3.2014 

 

 

                                                                    

                                                                               Mgr. Anna Čechvalová, v.r. 

                                                                                       starostka obce 

 


