
Zápisnica 

 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí , konaného dňa  07.04.2016 v zasadačke 

OcÚ Podolie 

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

 

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

 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných 6  poslancov OZ, čím je uznášania 

schopné.  

Neprítomný:         Ing. Ján Gúčik 

Ospravedlnení:   Tomáš Bobocký   

                               Stanislav Radošinský 

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

 

     2. Určuje: 

- zapisovateľa: Oľga Straková 

 

- overovateľov zápisnice: Peter Čechvala                               

                                       Peter Burza 

                                                                                 

                                                                                                       

3. Volí návrhovú komisiu v zložení: Rastislav Bobocký                                                                                                                                                                 

                                                                     Jozef Gúčik 

                                                                     Mário Palcút 

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. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola uznesenia z predchádzajúceho 

zasadnutia 

4. Schválenie  - Dodatku č. 2 k  VZN  č. 1/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa 

Na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Podolie 

5. Prejednanie  žiadosti o poskytnutie dotácie pre: 

-   Futsalový klub DRAGONS Podolie 

         -   Neinvestičný fond Zdravie v núdzi n.f. 

         -   Matúšovo kráľovstvo – občianske združenie 

      -   Dychová hudba PODOLANKA 

      -   Základná organizácia chovateľov poštových holubov Podolie 

      -   ZO slovenský zväz záhradkárov, Záhradková osada Borina 

      -   Klub dôchodcov Podolie 

      -   OŠK Podolie 

       -  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska   

6. Zmena uznesenia č. 8/2016 k spolufinancovaniu projektu rekonštrukcie 

Kultúrneho domu 

7. Schválenie finančných prostriedkov na kultúrne vystúpenia počas hodov 2016 

8. Schválenie nájomných zmlúv 



9. Prejednanie žiadosti o jednorázovú finančnú výpomoc pre Gabrielu Alušicovú, 

      Podolie č. 30 

10. Rôzne – Dotácia pre OŠK Podolie, Únia nevidiacich a slabozrakých, Správa komisie na 

ochranu verejného záujmu, Voľba členov do Rady školy, Schválenie vecného bremena 

pre pána Martina Puváka, bytom Sietna 1062/5, Vrbové 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

Uznesenie č.   9/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

Hlasovanie: za                  6 

                    proti              0 

                    zdržal sa        0 

 

                                                                                                    Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                 starostka 

 

Uznesenie č.   10/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie   správu o plnení uznesení 

Hlasovanie:                       za                     6 

                                          proti                 0             

                                          zdržal sa           0 

                                                                                                            Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                         starostka 

                                                                                      

 
Uznesenie  č . 11/2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  protest prokurátora č. Pd 12/16/3304-3 zo dňa 

28.01.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí    s c h v a ľ u j e    Dodatok  č. 2 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 1/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v Základnej škole  Podolie, ktorým  sa ruší vo VZN č. 1/2012 § 2, odsek 1), 2), 3  - 

Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa. 

Zodpovedná: Straková Oľga – za oboznámenie s uznesením 

Hlasovanie: za             6 

                    proti           0 

                    zdržal sa    0 

                                                                                                               Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                           starostka 

Uznesenie č.  12/2016 

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

a/    Futsalový klub DRAGONS                                                     4 000 € 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

b/    Matúšovo kráľovstvo  - občianske združenie                          1 000 € 

 

c/    Dychová hudba PODOLANKA                                                  300 €                                                                                                                      

 

d/    Základná organizácia chovateľov poštových holubov                200 € 

                                                                                                                      

 



e/    ZO SZZ – záhradková osada Borina                                              500 € 

                                                                                                                         

f/    Klub dôchodcov Podolie                                                                 300 € 

  

g/   Neinvestičný fond – Zdravie v núdzi n.f.,  NsP                               200 € 

 

h/    OŠK Podolie                                                                                10 000 € 

                                                                                                                       

i) Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná organizácia č. 58,  

    Nové Mesto nad Váhom                                                                                                                     

                                                                                                                 100 € 

Zodpovedná: Straková Oľga – za oboznámenie s uznesením 

 Hlasovanie:                   za                6 

                                       proti            0 

                                       zdržal sa      0 

                                                                                                           

Žiadatelia sú povinní  predložiť do  15.12.2016 vyúčtovanie dotácie – účtovníčke obce 

a hlavnému kontrolórovi obce. 

 

                                                                                                                      Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                                  starostka 

  

      

Uznesenie č. 13/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje: 

- predloženie ŽoNFP pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu  

s kultúrnym domom“ 

- maximálne spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených 

výdavkov vo výške 38 533,03,- € 

kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6 

Týmto uznesením sa ruší uznesenie č. 8/2016 zo dňa 11.03.2016 

 Hlasovanie:  za                6 

                      proti            0 

                      zdržal sa      0    

 

                                                                                                                     Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                                 starostka 

Uznesenie č.   14/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí     s c h v a ľ u j e finančné prostriedky na kultúrne vystúpenie 

počas hodov 2016 v čiastke do 4 000,- €. Prostriedky budú použité hlavne na financovanie 

koncertov počas hodov. 

Hlasovanie: za                   6 

                    proti                0 

                    zdržal sa          0 

                                                                                                                      Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                                  starostka 

Uznesenie č.   15/2016 

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

 

-  a)   CASTOR  Slovakia s r.o., Podolie 724,  nebytové priestory v bytovom dome č.526       

-  b)  Mgr. Monika Muľová, Krompachy, Slovinská 4, Byt č. 15 v bytovom dome č. 526 



-  c)  Sovišová Hana,  bytom  Rudník 361, Byt č.3, v bytovom dome č. 526 

Zodpovedná: Jozefína Cagalová za zverejnenie 

Oľga Straková – za oboznámenie s uznesením 

Hlasovanie:  za                      6 

                     proti                   0 

                     zdržal sa             0 

                                                                                                                      Mgr. Anna Čechvalová    

                                                                                                                                   starostka 

Uznesenie č. 16/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí prejednalo žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc pre 

Gabrielu Alušicovú, Podolie č. 30 a  n e s c h v a ľ u j e  jednorázovú  finančnú výpomoc  

z dôvodu, že v žiadosti nebolo uvedené na aký účel chce žiadateľka použiť finančné prostriedky. 

Zodpovedná: Straková Oľga – za oboznámenie s uznesením 

 

Hlasovanie: za                 6 

                    proti             0       

                    zdržal sa       0 

                                                                                                                   Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                                  starostka 

Na zasadnutie OZ sa dostavil poslanec Ing. Ján Gúčik. 

Uznesenie č. 17/2016  

a) Obecné zastupiteľstvo v Podolí   berie na vedomie správu Komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce o tom, že verejný funkcionár obce podal 

oznámenie funkcii, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov obce 

za rok 2015 v stanovenom termíne v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

b) Obecné zastupiteľstvo v Podolí   ukladá podľa zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 

údajov povinnosť archivovať dokumenty z komisie a to takým spôsobom, akým mu to ukladá 

zákon. 

Zodpovedná: Eva Macháčová za archiváciu dokumentov 

Hlasovanie:                        za                  7 

                                           proti               0     

                                           zdržal sa         0 

 

                                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                             starostka 

                 

Uznesenie č.18/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje do Rady školy týchto členov: Jozef Gúčik, Peter Čechvala, 

Peter Burza, Rastislav Bobocký               

Hlasovanie: za                  7 

                    proti              0      

                    zdržal sa        0 

 

                                                                                                                   Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                               starostka 

Uznesenie č. 19/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s c h v a ľ u j e  Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena v prospech Martina Puváka, bytom Sietna 1062/5, Vrbové.  Vecné bremeno bude 

spočívať v práve položenia elektrickej prípojky v zemi cez časť p.č. 2241/1 k.ú. Podolie 

zapísanej v LV č. 4759, ktorá je vo  vlastníctve obce Podolie v 1/1. 



Zmluva bude prílohou tohto uznesenia. 

Hlasovanie: za                      7 

                    proti                   0 

                    zdržal sa            0  

                                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                             starostka 

                 

                                                                                                                                

 

Rokovanie   Obecného zastupiteľstva v Podolí dňa  7.4.2016 bolo ukončené o 20.oo  hodine. 

 

Zapisovateľ:  Oľga Straková 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

                                            Mgr. Peter Čechvala 

  

 

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

                                            JUDr. Peter Burza 

 

                                                

 Zápisnicu podpísala dňa  07.04.2016 

                                                                                            Mgr. Anna Čechvalová, v.r. 

                                                                                                       starostka obce  

 

 

                                                 

                                         


