
 

Zápisnica 

 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí , konaného dňa  18.11.2016 v zasadačke 

OcÚ Podolie 

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

 

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

 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných   8 poslancov OZ, čím je uznášania 

schopné.  

Ospravedlnený:  Mário Palcút 

                               

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

 

     2. Určuje: 

       zapisovateľa:   Oľga Straková 

 

   overovateľov zápisnice:  Tomáš Bobocký, Stanislav Radošinský 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                     

3. Volí návrhovú komisiu v zložení:  Peter Čechvala, Peter Burza, Ivan Palkech  

                                                                                                                                                        

                                                             

             Hlasovanie: za            8   

                      proti         0      

                     zdržal sa    0      

 

A.   Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Voľba návrhovej komisie   

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola uznesenia z predchádzajúceho 

zasadnutia 

4. Schválenie  Nájomnej zmluvy medzi  R-K cirkvou a obcou Podolie 

5. Schválenie dokumentov pre ZŠ s MŠ: 

a) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2015/2016 

b) Plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov na šk. rok 2016/17 

c) Plán práce školy na šk. rok 2016/17 

d) Školský vzdelávací program pre ZŠ, Inovovaný školský 

vzdelávací program pre ZŠ, Inovovaný školský vzdelávací 

program pre MŠ na šk. r. 2016/17 

6. Odovzdanie majetku do  správy ZŠ s MŠ   

7. Úprava príspevku pre novonarodené deti  

8. Úprava výšky nájmu pre Dom smútku v Podolí 

9. Prejednanie žiadosti o odpustenie dane – Záhradníctvo Vičík Vladimír /bod č. 9  nebude 

prejednávaný / 

         10. Schválenie výšky úveru na rekonštrukciu Domu smútku 

11. Prejednanie žiadosti o zvýšenie dotácie na činnosť OŠK 



12. Prejednanie budúcej kúpy rodinných domov s. č. 586 a s.č. 449 

13. Rôzne - Prerokovanie žiadosti spoločnosti Lombard s. r.o., Školská 14, 921 01 Piešťany      

                    o predĺženie nájomnej zmluvy 

Schválenie odmien pre poslancov a starostku 

Návrh na zmenu VZN č. 2/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení. 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

Uznesenie č.   35/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

Hlasovanie:  za                 8   

                    proti              0 

                    zdržal sa        0 

                                                                                             

                                                                                                    Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                 starostka obce 

 

 

Uznesenie č.   36/2016 

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

Hlasovanie:  za                    8         

                     proti                0             

                     zdržal sa          0 

                                                                                                            Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                   starostka obce 

                                                                                      

 
Uznesenie  č . 37/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje Nájomnú zmluvu medzi Rímsko-katolíckou cirkvou 

Podolie a obcou Podolie o prenájme pozemku. Predmetom zmluvy je prenájom pozemku, 

parcela č. 3, zast. pl. a nádvoria o výmere 550 m2 , na ktorej je postavený Dom smútku č. 5 

a časť p. č. 1993 – o výmere 702 m2 , na ktorej sa nachádza cintorín. Doba prenájmu sa uzatvára 

na 50 rokov a výška nájmu je 1,-€ za celé prenajaté obdobie. 

Nájomná zmluva tvorí prílohu č. 2 k tejto zápisnici.  

Zodpovedná: Jozefína Cagalová za zverejnenie zmluvy 

Hlasovanie:  za:              8 

                     proti:          0 

                     zdržal sa:    0 

                                                                                                            Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                      starostka obce 

                  

Uznesenie č. 38/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Podolí   schvaľuje   dokumenty pre ZŠ s MŠ v Podolí: 

a) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za  školský rok 2015/16 

b) Plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov na šk. rok 2016/17 

c) Plán práce školy na šk. rok 2016/17 

d) Školský vzdelávací program pre ZŠ, Inovovaný školský vzdelávací program 

pre ZŠ , Inovovaný školský vzdelávací program pre MŠ na šk. r. 2016/17 

Zodpovedná: Oľga Straková za zaslanie uznesenia ZŠ s MŠ  v Podolí. 



Hlasovanie: za:              8 

                    proti:           0      

                    zdržal sa:     0 

 

                                                                                                              Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                    starostka obce 

Uznesenie č. 39/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí   s ú h l a s í    s odovzdaním majetku do správy ZŠ s MŠ: 

a) Obec Podolie odovzdáva do správy ZŠ s MŠ Podolie technické zhodnotenie majetku 

,, Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v budove telocvične ZŠ s MŠ Podolie“ 

vo výške 40 000,62 €, ktoré bolo financované zo štátneho rozpočtu vo výške 30 000,00 € 

a z vlastných zdrojov obce vo výške 10 000,62 € k dátumu 01.12.2016, kedy organizácia 

začne majetok odpisovať. 

b) Obec Podolie odovzdáva do správy ZŠ s MŠ Podolie majetok ,, Žumpa s kanalizačnými 

Rozvodmi v areáli ZŠ s MŠ Podolie“ vo výške 35 986, 08 €, ktoré bolo financované zo 

štátneho rozpočtu vo výške 35 000,00 €  a z vlastných zdrojov obce vo výške 986,08 € 

k dátumu 01.12.2016, kedy organizácia  začne majetok odpisovať. 

Zodpovedná: Jozefína Cagalová za vyhotovenie odovzdávacieho protokolu 

                      Oľga Straková za zaslanie uznesenia ZŠ s MŠ 

Hlasovanie: za:                 8 

                    proti:             0 

                    zdržal sa:       0 

                                                                                                            Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                   starostka obce 

    

Uznesenie č. 40/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje úpravu príspevku pre novonarodené deti na 80,-€.   

Týmto uznesením sa ruší uznesenie č. 74/2007, ktoré bolo schválené na VII. zasadnutí  OZ 

v Podolí  dňa 17.12.2007. 

Podmienkou poskytnutia príspevku pre novonarodené dieťa je trvalý pobyt dieťaťa a aspoň 

jedného z rodičov v obci Podolie. Rodičia musia mať voči obci vysporiadané všetky záväzky. 

Zodpovedná: Oľga Straková za vyplácanie príspevku 

Hlasovanie:  za:               8 

                     proti:           0 

                     zdržal sa:     0 

                                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                   starostka obce                                                                                                    

Uznesenie č. 41/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje úpravu výšky prenájmu pre Dom smútku v Podolí zo 

16,-€ na 20,-€. 

Hlasovanie:  za:           8 

                     proti:       0  

                     zdržal sa: 0 

                                                                                                              Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                      starostka obce 

Uznesenie č. 42/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s c h v a ľ u j e financovanie rekonštrukcie Domu smútku 

v Podolí prostredníctvom vlastných zdrojov a úveru. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku 

obce zistením podmienok pre poskytnutie úveru v jednotlivých bankových inštitúciach.  

Hlasovanie:  za:            8 

                     proti:        0 



                     zdržal sa:  0 

                                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                          starostka obce 

Uznesenie č. 43/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s c h v a ľ u j e dotáciu na činnosť OŠK Podolie vo výške                                                                      

2 000   Eur 

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:  1(Rastislav Bobocký) 

                                                                                                               Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                       starostka obce 

Uznesenie č. 44/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s ú h l a s í  s kúpou rodinného domu s. č. 586, List vlastníctva 

2969, parcela č. 750/2, k.ú. Podolie  a s. č. 449, LV 3548, parcela č. 990, taktiež k.ú. Podolie. 

Hlasovanie:  za:             8 

                     proti:         0 

                     zdržal sa:   0  

 

 

                                                                                                            Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                    starostka obce 

 

Uznesenie č. 45/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s ú h l a s í   s Dodatkom č. 2 k Zmluve o nájme nebytových 

priestorov zo dňa 31. 01.2007  pre firmu Lombard s. r. o., Školská 14, 921 01 Piešťany, IČO: 

36240125, ktorým sa predlžuje nájom na do 31.01.2037.   

Zodpovedná: Oľga Straková za doručenie uznesenia 

Jozefína Cagalová za zverejnenie dodatku na web obce Podolie  

Hlasovanie: za:              8 

                      proti:         0      

                      zdržal sa:   0     

 

 

                                                                                                            Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                     starostka obce 

 

Uznesenie č. 46/2016 

Obecné zastupiteľstvo na návrh finančnej komisie schvaľuje odmeny pre poslancov za rok 2016 

vo výške 1370,- € a pre starostku obce 500, -€. 

Zoznam odmien pre jednotlivých poslancov tvorí prílohu č. 3 k zápisnici. 

Zodpovedná: Oľga Straková 

Hlasovanie: za:             8 

                    proti:         0 

                    zdržal sa:   0  

                                                                                                                                                                                                                                                  

Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                       starostka obce 

Uznesenie č. 47/2016 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na zmenu VZN č. 2/2012 o výške mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení. V §5 ods. 1 písm. sa 

navrhuje ponechať len dva druhy mesačnej platby za ŠKD:  5,-€ a 2,5 € za dieťa v hmotnej 

núdzi. 

Zodpovedná za zverejnenie : Oľga Straková 

Hlasovanie: za:           8 

                    proti:       0        

                    zdržal sa: 0       

 

 

                                                                                                            Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                     starostka obce 

 

Uznesenie č. 48/2016 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonávaním inej pracovnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Podolie. Týmto uznesením sa dopĺňa uznesenie č. 6/2015. 

Hlasovanie: za:           8 

                    proti:       0 

                    zdržal sa: 0  

                                                                                                              Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                     starostka obce 

 

Uznesenie č. 49/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí   schvaľuje   Nájomnú zmluvu pre Martina Puváka, bytom  

Sietna  1062/5,  922 03 Vrbové. Jedná sa o  byt č.  11, v bytovom dome č. 526. 

Zodpovedná: Jozefína Cagalová za zverejnenie 

Oľga Straková  za oboznámenie s uznesením 

Hlasovanie:  za:            8 

                     proti:        0 

                     zdržal sa:  0 

                                                                                                               Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                        starostka obce                   

  

Rokovanie  Obecného zastupiteľstva v Podolí dňa 18.11.2016 bolo ukončené o 20,00         

hodine. 

                                             

Zapisovateľ:    Oľga Straková 

Overovatelia zápisnice:  

 

                                                                    ____________________ 

                                                        

                                            

                                                                      ____________________   

                                                   

                                         

 

  Zápisnicu podpísala dňa 18.11.2016  

 

                                                                                           Mgr. Anna Čechvalová, v.r. 

                                                                                                       starostka obce  

                                                                                                 



                                                                                        

                                                                                                                    

                                                                                

                                                                                                                         


