
 U Z N E S E N I E 
z III.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí , konaného dňa 14.8.2014  

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

 

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

 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných 7 poslancov OZ, čím je uznášania 

schopné.  

Neprítomní:    František Krajčík, Dušan Hanic 

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

 

     2. Určuje: 

- zapisovateľku dnešného rokovania:  Oľga Straková 

 

- overovateľov zápisnice: Ján Gúčik, Ivan Žinčík 

                                           

 3.Volí návrhovú komisiu v zložení: Lenka Bulková, Peter Čechvala, Peter Burza                                                                                                                

                             

                                           

Hlasovanie: za              7 

           proti          0      

           zdržal sa    0      

 

A. Poslancom Obecného zastupiteľstva bol predložený nasledujúci program:  

Do bodu rôzne navrhla starostka obce doplniť bod o schválení finančnej náhrady pre Janku 

Chudú a poslanec Ján Gúčik navrhol dať výpoveď zo Spoločnej úradovne v časti – stavebný 

úrad. 

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie overovateľov zápisnice 

2. Voľba návrhovej komisie   

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Schválenie počtu volebných obvodov, určenie rozsahu výkonu funkcie úväzku starostu 

obce na celé funkčné obdobie  a počet poslancov na celé volebné obdobie 2014  -2018 

5. Schválenie dotácie pre OŠK Podolie a FK  DRAGONS Podolie 

6. Odkúpenie parcely od pána Tomáša Žažu a manželky Nikolety, bytom Podolie 187 

7. Vyjadrenie Obecného zastupiteľstva k návrhu na rekonštrukciu Domu smútku v Podolí  

8. Rôzne                  - Doplnenie uznesenia č. 134/2009 o odkúpení parciel 

                                     - Návrh poslancov na vystúpenie zo Spoločnej úradovne 

9. Diskusia                 

10. Záver 

Uznesenie č. 22/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

Hlasovanie:                  za             7          

                                     proti         0   

                                     zdržal sa   0 

                                                                                                 Mgr.Anna Čechvalová 

  Dostavil sa poslanec František Krajčík.                                                                                                          

starostka 

Uznesenie  č . 23/2014 

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



Hlasovanie                    za             8  

                                      proti         0 

                                      zdržal sa   0 

                                                                                                Mgr.Anna Čechvalová 

                                                                                                           starostka 

Uznesenie č. 24/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s c h v a ľ u j e   na volebné obdobie 2014-2018 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 

Hlasovanie:                za             8 

                                   proti          0 

                                   zdržal sa    0 

                                                                                                   Mgr.Anna Čechvalová 

                                                                                                             starostka 

                          

Uznesenie č. 25/2014 

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

a/     OŠK Podolie  - na prevádzkovú činnosť OŠK  

                                                                          vo výške    2 000  €    

b/     Futsalový klub Dragons Podolie -  na činnosť klubu     

                           vo výške    500  € 

 

Žiadateľ je povinný predložiť do 15.12.2014 vyúčtovanie dotácie – účtovníčke obce a hlavnému 

kontrolórovi obce. 

Zodpovedná: Oľga Straková za oboznámenie s uznesením 

Hlasovanie:               za                8 

                                  proti            0 

                                  zdržal sa      0    

                                                                                                       Mgr.Anna Čechvalová 

                                                                                                                  starostka 

Uznesenie č. 26/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí    s ú h l a s í  s odkúpením parcely č. 238/2,  k.ú. Podolie,  od 

pána Tomáša Žažu a manželky Nikolety, bytom Podolie 187, na základe GP č. 300/2014, 

schváleného správou katastra 11. 08.2014 pod č. 489/2014 o výmere 10 m2 Cena za  m2 / 16 €.  

Obec Podolie odkupuje predmetnú časť parcely kvôli rozšíreniu miestnej  komunikácie nek. p.č. 

236. 

 

Zodpovedná: 

Hlasovanie:               za                 8 

                                  proti             0 

                                  zdržal sa       0 

                                                                                                      Mgr.Anna Čechvalová 

                                                                                                                starostka   

Uznesenie č. 27/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí   s ú h l a s í  s návrhom na rekonštrukciu Domu smútku v Podolí 

a poveruje starostku obce na dorobenie štúdie rekonštrukcie , úpravu okolia, zriadenie 

kolumbária, preloženie Kríža podľa predloženej výhľadovej štúdie č. 1 

Hlasovanie:                 za      8            

                                    proti               0 



                                    zdržal sa         0 

                                                                                                       Mgr.Anna Čechvalová 

                                                                                                                  starostka 

                                     

Uznesenie č. 28/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie  preklasifikovanie rozpočtových položiek – 

vlastných príjmov ZŠ s MŠ vo výške 2 708,64 € z bežného rozpočtu na kapitálový, z dôvodu 

kúpy pracovnej plošiny. 

Hlasovanie:                 za                   8 

                                    proti               0 

                                    zdržal sa         0 

                                                                                                       Mgr.Anna Čechvalová 

                                                                                                                  starostka 

                                     

 

Uznesenie č. 29/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s doplnením uznesenia č. 146/2009 zo dňa 5.2.2009. 

Jedná sa o odkúpenie parcely p.č. 421/1 výmera 105 m2 -  záhrady a p. č. 741/1 výmera   97 

m2, zastavané plochy a nádvoria za cenu 3,32 €/m2 . Náklady spojené s prevodom 

nehnuteľností hradí obec.  

Hlasovanie:                 za                   8 

                                    proti               0 

                                    zdržal sa         0 

                                                                                                       Mgr.Anna Čechvalová 

                                                                                                                  Starostka 

Uznesenie č. 30/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje návrh na vystúpenie zo Spoločnej úradovne v Novom 

Meste nad váhom, v časti – Stavebný úrad. Návrh musí byť podaný do 15.12. 2014 

                                     

Hlasovanie:                 za                   8 

                                    proti               0 

                                    zdržal sa         0 

                                                                                                       Mgr.Anna Čechvalová 

                                                                                                                  starostka 

                                     

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Podolí dňa  14.8.2014  bolo ukončené o 19.55 hodine. 

 

Zapisovateľka:   Oľga Straková 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

 

  

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

 

 Zápisnicu podpísala dňa  14.8.2014 

 

                                                                                        Mgr. Anna Čechvalová, v.r. 

                                                                                                  starostka obce 


