
Zápisnica 

 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí , konaného dňa  14.6.2016 v zasadačke 

OcÚ Podolie 

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

 

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

 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných 7 

2.  poslancov OZ, čím je uznášania schopné.  

Neprítomný:  Ivan Palkech, Tomáš Bobocký 

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

 

     2. Určuje: 

       zapisovateľa:   Oľga Straková 

   overovateľov zápisnice:  Peter Čechvala                                                                         

                                                  Jozef Gúčik                                                           

                                                                                                     

3. Volí návrhovú komisiu v zložení:   Rastislav Bobocký 

                                                                  Peter Burza                                                                                                       

                                                                        Mário Palcút 

                                                                       

Hlasovanie: za              7  

           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  Záverečného účtu a celoročného hospodárenia 2015 

5. Schválenie použitia Prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu   

6. Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie – Záhradková osada Chmelovica Podolie 

7. Schválenie  VZN o odpadoch 

8. Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku – Sloboda Pavol, Podolie 547 

9. Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku, Mgr. Anna Straková, Častkovce 

247, p.č. 1872/1, k.ú. Podolie 

10. Prejednanie žiadosti ZŠ s MŠ o zvýšenie počtu miest pre deti v materskej škole  

a prijatie ďalšej učiteľky do  MŠ 

11. Rôzne  -  Žiadosť Ing. Ľubici Ondrejkovej, Častkovce 334 o odkúpenie obecného  

                      pozemku    

                  -   Schválenie zmluvy medzi organizáciou ENVI-PAK, a.s. Bratislava 

                      a Obcou  Podolie o nakladaní s odpadmi 

- Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

Uznesenie č.   24/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia. 



Hlasovanie:  za                 7  

                    proti              0 

                    zdržal sa        0 

                                                                                             

                                                                                                    Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                 starostka 

 

 

Uznesenie č.   25/2016 

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

Hlasovanie:           za                   7 

                              proti                0             

                              zdržal sa          0 

                                                                                                            Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                         starostka 

                                                                                      

 
Uznesenie  č . 26/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

záverečného účtu za rok 2015. 

a/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

b/ Zároveň potvrdzuje rozpočet za  rok 2015. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 88 695, 80  EUR. 

Zodpovedná: Jozefína Cagalová 

Hlasovanie:          za:             7 

                             proti:          0 

                             zdržal sa:    0 

                                                                                                            Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                        starostka 

                  

Uznesenie č. 27/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Podolí   schvaľuje   výšku dotácie pre: 

Záhradková osada Chmelovica Podolie                                              300 € 

 

Žiadateľ je povinný predložiť do 15.12.2016 vyúčtovanie dotácie – účtovníčke obce a hlavnému 

kontrolórovi obce. 

Zodpovedná: Oľga Straková za oboznámenie s uznesením  

Hlasovanie:         za:            7 

                            proti:        0 

                            zdržal sa:  0 

                                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                         starostka 

 

                                                                               

Uznesenie č. 28/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí s c h v a ľ u j e VZN č.1/2016 o nakladaní s odpadom, drobným 

stavebným odpadom a objemným odpadom. 

Zodpovedná: Oľga Straková za vyvesenie na úradnej tabuli 



Hlasovanie:        za:            7 

                           proti:        0 

                           zdržal sa:  0 

                                                                                                            Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                       starostka                               

 

Uznesenie č. 29/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí prejednalo žiadosť o odkúpenie pozemku pre pána Pavla Slobodu 

a jeho manželku Máriu Slobodovú, bytom Podolie č. 547 o odkúpenie parcely č.1745/1 o výmere  

188 m2 a s odpredajom nesúhlasí. 

Odôvodnenie:  

Cez parcelu č. 1745/1 majú prístup vlastníci podzemných pivníc a predmetná parcela sa nachádza 

pred stavbou rodinného domu č. 440.  

Zodpovedná: Straková Oľga – za oboznámenie s uznesením 

Hlasovanie:       za:              7 

                          Proti           0 

                          zdržal sa     0 

                                                                                                            Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                   starostka obce 

 Na zasadnutie OZ sa dostavil Ivan Palkech.      

                                                                                                                   

 Uznesenie č. 30/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí prejednalo žiadosť Mgr. Anny Strakovej, bytom Častkovce 247  

o odkúpenie  obecného   pozemku    - parcela č. 1872/1, k.ú. Podolie, cca 913 m2 a s odpredajom 

nesúhlasí 

Odôvodnenie:. Uvedený pozemok v súčasnej dobe tvorí ochranné pásmo vodného zdroja podľa 

zákona o majetku obcí nie je možné majetok odpredať priamo a obec Podolie má na predmetný 

pozemok naplánované vlastné využitie 

Zodpovedná: Straková Oľga – za oboznámenie s uznesením 

Hlasovanie:       za:            8 

                          Proti         0 

                          zdržal sa   0 

                                                                                                           Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                       starostka                            

Uznesenie č. 31/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí prejednalo žiadosť ZŠ s MŠ o zvýšenie počtu miest pre deti 

v materskej škole a prijatie ďalšej učiteľky do MŠ  a so zvýšením počtu miest pre deti 

v materskej škole  a s prijatím ďalšej učiteľky  do MŠ a zvýšením výdavku pre originálne 

kompetencie v potrebnom rozsahu  s ú h l a s í  . 

Zodpovedná: Oľga Straková za oboznámenie s uznesením 

Hlasovanie:       za:              8 

                          proti:          0 

                          zdržal sa:    0 

                                                                                                           Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                       starostka  

Uznesenie č. 32/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí   s c h v a ľ u j e    Zmluvu o nakladaní s odpadmi medzi   

spoločnosťou ENVI-PAK, a.s.  so sídlom: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 858 010, 

IČ DPH: SK2020264290, Bankové spojenie: Tatra banka, č. účtu: 2623768445/1100, spoločnosť 

zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3128/B, zastúpená: 

Mgr. Hanou Novákovou MBA, generálnou riaditeľkou, /ďalej len ENVI – PAK, a.s./ a Obcou 



Podolie, so sídlom 566, 916 22 Podolie, IČO: 00311928, zastúpená starostkou  Mgr. Annou 

Čechvalovou. 

Spoločnosť ENVI-PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca 

a zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových 

výrobkov podľa nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. 

 

Zmluva tvorí prílohu č. 2 tohto uznesenia. 

Zodpovedná: Jozefína Cagalová za zverejnenie zmluvy na webovom sídle obce 

Hlasovanie:  za:              8 

                     proti:          0 

                     zdržal sa:    0 

                                                                                                          Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                     starostka 

Uznesenie č. 33/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí prejednalo žiadosť Ing. Ľubici Ondrejkovej,  bytom Častkovce 

334 o odkúpenie obecných pozemkov a to: parcela reg. C č. 1258/7 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 22 m2 a parcelu reg. E č. 836/1 – záhrady o výmere 41m2 s odpredajom 

súhlasí. 

Cena za 1m2 je 3,33 €.  Za 63 m2 zaplatí kupujúca 209,79 €. Čiastku za predávanú nehnuteľnosť 

zaplatí kupujúca do 14 dní po podpise kúpnej zmluvy do pokladne obce alebo na účet obce: 

5806138001/5600.  

Parcely sú súčasťou rodinného domu č. 273, ktoré od roku 1958 užívali právni predchodcovia 

žiadateľky Emil Zemko a manž. Anna rod Ščepková. 

Odpredaj sa uskutočňuje na základe § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

v znení neskorších predpisov. 

Zodpovedná: Oľga Straková – za oboznámenie s uznesením 

Hlasovanie:       za:               8 

                          proti:           0 

                          zdržal sa:     0 

                                                                                                        Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                   starostka     

Uznesenie č. 34/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016. 

Hlasovanie: za                   8 

                    proti               0 

                    zdržal sa         0 

 

                                                                                                          Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                        starostka 

           

Rokovanie  Obecného zastupiteľstva v Podolí dňa 14.6.2016 bolo ukončené o 20 00 hod. hodine. 

                                             

Zapisovateľ:    Oľga Straková 

Overovatelia zápisnice:  

                                           ____________________ 

                                                       

                                           ____________________   

                                               

  Zápisnicu podpísala dňa 14.6.2016 

                                                                                           Mgr. Anna Čechvalová, v.r. 

                                                                                                       starostka obce  



                                                                                                 

                                                                                        

                                                                                                                    

                                                                                

                                                                                                                         


