
 U Z N E S E N I E 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí , konaného dňa 03.02.2018 

 o 19.oo hodine v zasadačke OcÚ.  

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

 

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: 

-  zapisovateľku dnešného rokovania:  Anna Pavlechová 

 

 - overovateľov zápisnice:  Stanislav Radošinský, Jozef Gúčik,  

                                                                                                      

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

                                                                 

     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,  

 4.   Prejednanie kúpy domu č. 158, 160 a priľahlých parciel 

 5.   Diskusia 

 6.  Záver 

 

Program obdržali  poslanci na  svojich pozvánkach. 

 

 

Uznesenie č. 1/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

Hlasovanie:   za                9              

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                          starostka obce 

Uznesenie č. 2/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu týchto nehnuteľností: 

-  parcelu registra "E" evidovaná na mape určeného operátu v pôvodnom k.ú. Podolie a stavbu 

pôvodne zapísanú v LV 2222 :  

- p.č. 826, výmera 221 m2, zastavané plochy a nádvoria,  nadobudne kupujúca v 1/1,  

- dom súpisné číslo 158, postavený na p.č. 335,    nadobudne kupujúca v 1/1, 

 

stavbu pôvodne zapísanú v LV 2379: 



- dom súpisné číslo 160, postavený na p.č. 337,    nadobudne kupujúca v 1/2, 

 

parcely registra "E" evidované na mape určeného operátu v pôvodnom k.ú. Podolie, pôvodne 

zapísané v LV 4140: 

- p.č. 832/1, výmera   56 m2, záhrady,     nadobudne kupujúca v 1/4, 
       (1/4 podielu p.č. 832/1 zodpovedá výmera 14 m2) 

- p.č. 832/2, výmera 101 m2, záhrady,     nadobudne kupujúca v 1/4, 
       (1/4 podielu p.č. 832/2 zodpov. výmera 25,25 m2) 

- p.č. 832/3, výmera 227 m2, záhrady,     nadobudne kupujúca v 1/4, 
       (1/4 podielu p.č. 832/3 zodpov. výmera 56,75 m2) 

- p.č. 832/4, výmera 215 m2, záhrady,     nadobudne kupujúca v 1/4, 
       (1/4 podielu p.č. 832/4 zodpov. výmera 53,75 m2) 

- p.č. 833/2, výmera 304 m2, záhrady,     nadobudne kupujúca v 1/4, 
       (1/4 podielu p.č. 833/2 zodpovedá výmera 76 m2) 

- p.č. 833/3, výmera 636 m2, záhrady,     nadobudne kupujúca v 1/4, 
       (1/4 podielu p.č. 833/3 zodpov. výmera 159 m2) 

 

parcelu registra "E" evidovaná na mape určeného operátu v pôvodnom k.ú. Podolie, pôvodne 

zapísanú v LV 5149: 

- p.č. 827, výmera 74 m2, zastavané plochy a nádvoria  nadobudne kupujúca v 5/8, 
       (5/8 podielu p.č. 827 zodpov. výmera 46,25 m2) 

 

Kupujúca kupuje od predávajúceho Jána Masára rod. Masár, trvale bytom 916 22 Podolie 8, 

SR  výmeru 605,75 m2, od predávajúceho Vladimíra Burzu, trvale bytom Javorinská 1951/14, 

915 01 Nové Mesto nad Váhom, SR výmeru 46,25 m2, čo je spolu 652 m2 za cenu 10 000,-€ 

Hlasovanie:   za                9              

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                          starostka obce 

 

 

                                                                                                  

 

Uznesenie č. 3/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úver zo SZRB na spolufinancovanie projektu „Vybudovanie 

a využívanie stokovej siete v aglomerácií obcí Podolie a Očkov.“ 

Podmienky úveru: 

Výška úveru: 230 000,-€ 

Doba: 10 rokov  

Úrok: 0,6% + 1 ročný euribor 

Ručenie : blankozmenka 

Hlasovanie:   za                9              

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                          starostka obce 

                                                                                               

 

 



Overovatelia zápisnice:            __________________________ 

                                                              Stanislav Radošinský 

 

                                                 __________________________ 

                                                              Bc. Jozef Gúčik     

 

 

 Zápisnicu podpísala dňa  03.02.2018 

                                                                                               

                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová, v. r. 

                                                                                                         starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     





 


