
 

Zápisnica 

 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí , konaného dňa  10.12.2016 v zasadačke 

OcÚ Podolie 

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

 

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

 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných   9 poslancov OZ, čím je uznášania 

schopné.                           

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

 

     2. Určuje: 

       zapisovateľa:   Oľga Straková 

   overovateľov zápisnice:  Stanislav Radošinský, Ivan Palkech,                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

3. Volí návrhovú komisiu v zložení:  Peter Čechvala, Peter Burza, Tomáš Bobocký                                                                                                                                                    

                                                          

             Hlasovanie: za            9   

                      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. Kontrola prijatých uznesení 

5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019 

6. Schválenie nájomnej zmluvy byt č. 12 v bytovom dome 526 

7. Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 

8. Schválenie Dotatku č. 1 k VZN č. 2/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosti škôl a školských zariadení. 

9. Schválenie kúpnych zmlúv na kúpu rodinných domov s. č. 586 a s. č. 449, 448 s pozemkami 

10. Schválenie kúpnych zmlúv na kúpu pozemkov 1862/4 a 1861/2 pod novú cestu za KD 

11.  Rôzne – Schválenie začatia územného konania a výkup pozemkov za kultúrnym domom 

12.  Diskusia 

13.  Záver 

 

 

Uznesenie č.   50/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

Hlasovanie:  za                 9   

                    proti              0 

                    zdržal sa        0 

                                                                                             

                                                                                                    Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                 starostka obce 

Uznesenie č.   51/2016 

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 . 52/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje rozpočet obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 

2019. Rozpočet tvorí prílohu č. 2 k tomuto uzneseniu. 

Zodpovedná: Jozefína Cagalová  zverejnenie rozpočtu 

Hlasovanie:  za:              8 

                     proti:          0 

                     zdržal sa:    0 

                                                                                                            Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                      starostka obce 

                  

Uznesenie č. 53/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Podolí   schvaľuje   predĺženie nájomnej zmluvy pre Emiliánu Jecuškovú, 

bytom  v bytovom dome č. 526, byt č. 12 o tri rok. 

Zodpovedná: Oľga Straková za zaslanie uznesenia 

Jozefína Cagalová za podpis a zverejnenie dodatku 

Hlasovanie: za:               9 

                    proti:           0      

                    zdržal sa:     0 

 

                                                                                                              Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                    starostka obce 

Uznesenie č. 54/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 

Hlasovanie: za:                 8 

                    proti:             0 

                    zdržal sa:       0 

                                                                                                            Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                   starostka obce 

    

Uznesenie č. 55/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Dotatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení, v ktorom sa v §5 

ods. 1 písm. sa ponechávajú dva druhy mesačnej platby za ŠKD:  5,- € a 2,- € za dieťa v hmotnej 

núdzi. 

Hlasovanie:  za:               9 

                     proti:           0 

                     zdržal sa:     0 

                                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                   starostka obce                                                                                                    

Uznesenie č. 56/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Kúpnu zmluvu č. 2/2016 z 10. 12.2016 medzi 

zmluvnými stranami :  

Obcou Podolie ako kupujúcou a predávajúcimi 1. Zlatica Palcútová rod. Mašánová,  

bytom 916 22 Podolie č. 586, SR a 2. Jozef  Mašán,  bytom Ožvoldíkova č. 9,  

841 02 Bratislava  



Predmetom kúpy sú: 

Pozemky:  

p.č. 750/1 výmera 200 m2   zastavané plochy a nádvoria 

p.č. 750/2 výmera 139 m2   zastavané plochy a nádvoria 

p.č. 750/3 výmera   49 m2   zastavané plochy a nádvoria 

p.č. 750/4 výmera   23 m2   zastavané plochy a nádvoria 

p.č. 751/2 výmera 164 m2   záhrady 

Stavby: 

Dom, súpisné číslo 586, postavený na p. č. 750/2, hospodárska budova bez súpisného čísla 

postavená na p. č. 750/4. Obec Podolie nadobudne uvedené nehnuteľnosti do svojho  vlastníctva v 

1/1. Za prevádzané nehnuteľností zaplatí obec Podolie predávajúcim 15 000,- €. 

Zodpovedná: Jozefína Cagalová za zverejnenie 

Hlasovanie:  za:           9 

                     proti:       0  

                     zdržal sa: 0 

                                                                                                              Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                      starostka obce 

Uznesenie č. 57/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  Kúpnu zmluvu č. 3/2016 zo dňa 10.12.2016 medzi 

zmluvnými stranami : Obcou Podolie ako kupujúcou  a predávajúcimi : 1. Ján Gablech, trvale 

bytom Mierová ul. č. 552, 916 21 Čachtice, SR, 2. Vít Palkech a manželka Agneša Palkechová 

rod. Piscová, obaja trvale bytom 916 22 Podolie č. 168 

Predávajúci č. 1 Ján Gablech predáva obci Podolie tieto nehnuteľnosti: 

Parcely: 

p.č. 990 výmera   98 m2   zastavané plochy a nádvoria 

p.č. 991 výmera   88 m2   zastavané plochy a nádvoria 

p.č. 993 výmera   92 m2   zastavané plochy a nádvoria 

p.č. 994 výmera 107 m2   záhrady 

p.č. 995 výmera   64 m2   záhrady 

p.č. 996 výmera   36 m2   zastavané plochy a nádvoria 

p.č. 997 výmera 137 m2   zastavané plochy a nádvoria 

Stavby: 

dom, súpisné číslo 448, postavený na p.č. 991 

dom, súpisné číslo 449, postavený na p.č. 990 

Tieto nehnuteľnosti nadobudne obec Podolie  vlastníctva v 1/1. 

Predávajúci č. 2  Vít Palkech a manželka Agneša Palkechová rod. Piscová, predávajú obci 

Podolie tieto nehnuteľnosti: 

Parcely: 

p.č. 988/1 výmera 100 m2   záhrady 

p.č. 989 výmera 124 m2   zastavané plochy a nádvoria 

Obec Podolie nadobudne tieto parcely do vlastníctva v 1/1. 

 

Parcela: 

p.č. 992 výmera 287 m2   zastavané plochy a nádvoria (spoločný dvor) 

Obec Podolie nadobudne p. č. 992 do vlastníctva v 1/2. 

Za prevádzané nehnuteľností zaplatí obec Podolie predávajúcim 14 000,- €. 

Zodpovedná: Jozefína Cagalová za zverejnenie 

 

Hlasovanie: za             9 

                    proti:        0 

                    zdržal sa:  0 

                                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                          starostka obce 



Uznesenie č. 58/2016 

 Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  Kúpnu zmluvu 4/2016 zo dňa 10.12.2016 medzi 

zmluvnými stranami: Kupujúcou Obcou Podolie a predávajúcimi : 

1. Milan Čechvala a manželka Daniela Čechvalová Maráková, rod. Maráková, RNDr.,     

obidvaja trvale bytom 916 27   Častkovce č. 443 

2. Peter Žák, trvale bytom 916 22 Podolie č. 638,  

3. Adriana Masláková rod. Masláková, trvale bytom 916 26 Považany č. 114,  

Predávajúci pod č.1 Milan Čechvala a manželka Daniela, vlastníci v 1/1 z titulu BSM,  

predávajú kupujúcej obci Podolie: 

- p.č. 1862/4, výmera 41 m2 , zastavaná plocha a nádvorie 

Kupujúca obec Podolie, nadobudne prevádzanú p. č. 1862/4 do svojho vlastníctva v 1/1. 

Predávajúci pod č. 2 Peter Žák, vlastník v 1/2 a pod č. 3 Adriana Masláková, vlastníčka  

v 1/2, predávajú kupujúcej obci Podolie: 

- p.č. 1861/2, výmera 89 m2 , záhrada 

Kupujúca obec Podolie, nadobudne prevádzanú p. č. 1861/2 do svojho vlastníctva v 1/1. 

Kupujúca obec Podolie, zaplatí predávajúcim pod č. 1 Milanovi Čechvalovi a manželke Daniele, 

za p.č. 1862/4 dohodnutú kúpnu cenu 82.- €,  slovom Osemdesiatdva EUR.  

Kúpnu cenu vo výške 82.- € zaplatí kupujúca predávajúcej do 10 dní po vklade vlastníctva na 

prevádzanú nehnuteľnosť v prospech kupujúcej obce Podolie v 1/1 

Kupujúca obec Podolie, zaplatí predávajúcemu pod č. 2 Petrovi Žákovi, za podiel 1/2 p.č. 1861/2 

dohodnutú kúpnu cenu 89.- €,  slovom Osemdesiatdeväť EUR.  

Kupujúca obec Podolie, zaplatí predávajúcej pod č. 3 Adriane Maslákovej, za podiel 1/2 p.č. 

1861/2 dohodnutú kúpnu cenu 89.- €,  slovom Osemdesiatdeväť EUR.  

 Kúpnu cenu vo výške 89.- € zaplatí kupujúca predávajúcej do 10 dní po vklade vlastníctva 

na prevádzaný podiel nehnuteľnosti v prospech kupujúcej obce Podolie. 

 

Uznesenie č. 59/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje začatie územného konania na vytvorenie cesty za kultúrnym 

domom a s tým spojené výkupy pozemkov podľa Geometrického plánu 34493956-109/16. 

Hlasovanie: za             9 

                    proti:        0 

                    zdržal sa:  0 

                                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                          starostka obce 

 

Rokovanie  Obecného zastupiteľstva v Podolí dňa 10.12.2016 bolo ukončené o 18,00  hodine. 

                                             

Zapisovateľ:    Oľga Straková 

 

Overovatelia zápisnice:            ____________________ 

                                                       

                                            

                                                  ____________________   

              

                                      

                                         

Zápisnicu podpísala 10.12.2016 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Anna Čechvalová, v.r. 

                                                                                                       starostka obce  

                                                                                                 



                                                                                        

                                                                                                                    

                                                                                

                                                                                                                         


