
Zápisnica 

 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí , konaného dňa  27.07. 2017 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:  Tomáš Bobocký, Stanislav Radošinský, Mário Palcút, Ivan Palkech 

Ospravedlnený:  Tomáš Bobocký, Stanislav Radošinský, Mário Palcút, Ivan Palkech 

                               

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

 

     2. Určuje: 

       zapisovateľa:   Oľga Straková 

   overovateľov zápisnice:  Peter Čechvala, Ján Gúčik                                                                   

                                                                                                            

                                                                                                     

3. Volí návrhovú komisiu v zložení:  Peter Burza, Rastislav Bobocký, Jozef Gúčik 

                                                                     

                                                                       

Hlasovanie: za              5  

           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  projektu Kompostéry 

5. Schválenie projektu Zberný dvor 

6. Schválenie projektu Rekonštrukcia strechy telocvične 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Uznesenie č. 25 /2017 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

Hlasovanie:  za                 9   

                    proti              0 

                    zdržal sa        0 

                                                                                             

                                                                                                    Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                 starostka 

 

 

Uznesenie č. 26/2017 

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



Hlasovanie:  za                    9 

                     proti                0             

                     zdržal sa          0 

                                                                                                            Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                         starostka 

                                                                                      

Uznesenie č. 27/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

(ŽoNFP) na projekt s názvom „Predchádzanie vzniku BRO v obci Podolie“, kód výzvy: OPKZP-

PO1-SC111-2017-23. 

Maximálna výška celkového spolufinancovania vyššie uvedeného projektu zo stany obce je 

5 038,80 € z celkových oprávnených výdavkov 100 776,00 €, pričom výška neoprávnených 

výdavkov projektu je 0 €. 

Hlasovanie:  za                    9 

                     proti                0             

                     zdržal sa          0                                                                                                             

     

                                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                          starostka  

Uznesenie č. 28/2017 

Obecné zastupieľstvo v Podolí: 

a) schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO, Operačný program 

Ľudské zdroje, Prioritná os 6, Špecifický cieľ 6.1.1., kód výzvy č. OPLZ-P06-SC6I 1-1, názov 

projektu: Zberný dvor Podolie 

b) konštatujte, že ciele projektu sú v súlade splatným programom rozvoja obce a územným 

plánom obce 

c) súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu minimálne vo výške 5% 

z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov 

projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

výdavkami projektu 

Hlasovanie:  Za                   9 

                     proti                0 

                    zdržal sa          0 

                                                                                                               Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                            starostka 

 

Uznesenie č.  29/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí: 

 a) schvaľuje podanie rozvojového projektu Telocvične 2017 

b) schvaľuje spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia a zateplenie strechy na telocvični     

Základnej školy s materskou školou vo výške 7 863,112 €  

Hlasovanie:   za                  9 

                      proti              0 

                      zdržal sa        0 

 

                                                                                                                    Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                                starostka 

                     

                                                                                                                                    

                                    

Rokovanie  Obecného zastupiteľstva v Podolí dňa  27.07.2017 bolo ukončené o 19 hodine. 



                                             

Zapisovateľ:  Anna Pavlechová 

 

Overovatelia zápisnice:  

                                          ____________________ 

                                            Peter Čechvala           

                                            

                                          ____________________   

                                               Ján Gúčik 

 

Zápisnicu  podpísala dňa  27.07.2017  

 

                                                                                           Mgr. Anna Čechvalová, v.r. 

                                                                                                       starostka obce  

                                                                                                 

                                                                                        

                                                                                                                    

                                                                                

                                                                                                                         


