
 Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí , konaného dňa 23.02.2018 

 o 19.oo hodine v zasadačke OcÚ.  

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

 

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

 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných 6 poslancov OZ, čím je uznášania 

schopné.  

Neprítomní: Tomáš Bobocký, Mário Palcút, Bobocký Rastislav 

Ospravedlnení: Tomáš Bobocký, Mário Palcút, Bobocký Rastislav 

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

 

      2. Určuje: 

-  zapisovateľku dnešného rokovania:  Katarína Červeňanská 

 

 - overovateľov zápisnice:  Stanislav Radošinský, Peter Burza  

                                                                                                      

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

                                                              

       Hlasovanie: za              6             

               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,  

 5.   Kontrola uznesení  z predchádzajúceho zasadnutia 

 4.   Prejednanie Správy hlavného kontrolóra za rok 2017 

 5.   Prejednanie žiadostí o dotácie 

 6.   Prejednanie zriadenia vecného bremena na p. č. 2059/10 

 7.   Schválenie kúpy parcely pod miestnou komunikáciou 

 8.   Prejednanie podania žiadosti o dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska 

 9.   Rôzne –  Kúpa nehnuteľností 

                      Žiadosť o prenájom Ing. Peter Bigoš – Flowerness  

10.  Diskusia 

11.  Záver 

 

Program obdržali  poslanci na  svojich pozvánkach. 

 

Uznesenie č. 4/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

Hlasovanie:   za                6              

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                          starostka obce 

Uznesenie č. 5/2018 



Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o splnení uznesení. 

Hlasovanie:   za                6              

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

 

                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                          starostka obce 

Uznesenie č. 6/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017, príloha č. 2. 

Hlasovanie:   za                6              

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

                                                                                                  

                                                                                                Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                          starostka obce 

Uznesenie č. 7/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku dotácie pre: 

Matúšovo kráľovstvo                1000,-€ 

DH Podolanka                             400,-€ 

OŠK                                       12 000,-€ 

ZO CHPN – holubári                  200,-€ 

Záhradková osada Borina         1 000,-€ 

Únia nevidiacich a slabozrakých 100,-€ 

Žiadateľ je povinný predložiť do 15.12.2018 vyúčtovanie dotácie – účtovníčke obce a hlavnému 

kontrolórovi obce. 

Hlasovanie:   za                6             

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

                                                                                                  

                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                      starostka obce 

Uznesenie č. 8/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Zriadenie bezodplatného vecného bremena, na nehnuteľnosti parc.č. 2059/10 vo vlastníctve obce 

Podolie vo výmere 4 823 m2 zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 1, ako parcela 

registra „C“, kat. územie Podolie, v prospech oprávneného z vecného bremena, SPP - distribúcia, 

a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, zastúpenej investorom Innovia 

bývanie, s.r.o, Bratislavská 29, 91702 Trnava spočívajúceho v povinnosti obce Podolie ako 

povinného z vecného bremena, strpieť: 

- existenciu inžinierskych sietí plynárenských zariadení oprávneného v vecného bremena, ich 

ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to v 

rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 40-8/2018 na vyznačenie vecného bremena na 

priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na parc. reg. C, č. 2059/10, zo dňa 9.2.2018, 

vyhotoveného firmou GeoB, s.r.o, Potočná 3, 92101 Piešťany, IČO: 36821934,  

- prechod, prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a 

opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na 

celú dotknutú nehnuteľnosť; 



Hlasovanie:   za                6              

                      proti            0   

                      zdržal sa      0                                                                                 

                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                     starostka obce 

 

Uznesenie č. 9/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu p. registra C 1408/3 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 79 m2, ktorá sa nachádza pod miestnou komunikáciou. Parcela je zapísaná v LV č. 

5411 k. ú. Podolie. Predávajúca Margita Mašková, rod. Rybanská, bytom SNP 35/59, 018 51 

Nová Dubnica predáva obci celý svoj podiel. Cena 2 €/m2. Vyplatená suma 158,- € bude 

predávajúcej vyplatená na účet. 

Hlasovanie:   za                6              

                      proti            0   

                      zdržal sa      0                                                                                 

                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                     starostka obce 

Uznesenie č. 10/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s ú h l a s í : 

  a) s podaním žiadosti o dotáciu na multifunkčné ihrisko v areáli  ZŠ s MŠ v Podolí na p. č.   

2059/1 k. ú. Podolie 

b) so spolufinancovaním multifunkčného ihriska vo výške 40 000,- €. 

Hlasovanie:   za                6              

                      proti            0   

                      zdržal sa      0                                                                                 

                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                     starostka obce 

Uznesenie č. 11/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu týchto nehnuteľností v k. ú. Podolie: 

parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape (doteraz zapísané v LV č. 4631) 

p. č. 349  výmera 110 m2, záhrada,     nadobudne kupujúca v 1/2 
       (1/2 podielu p. č. 349 zodpovedá výmera 55 m2) 

p. č. 351  výmera 108 m2, zastavané plochy a nádvoria  nadobudne kupujúca v 1/2 
       (1/2 podielu p. č. 351 zodpovedá výmera 54 m2) 

p. č. 355  výmera 133 m2, zastavané plochy a nádvoria  nadobudne kupujúca v 1/2 
       (1/2 podielu p. č. 355 zodpovedá výmera 66,5 m2) 

 

parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape (doteraz zapísané v LV č. 3414) 

p. č. 359/1  výmera 214 m2, zastavané plochy a nádvoria  nadobudne kupujúca v 1/2 
       (1/2 podielu p. č. 359/1 zodpovedá výmera 107 

m2) 

p. č. 362/2  výmera   89 m2, záhrady    nadobudne kupujúca v 1/2 
      (1/2 podielu p. č. 362/2 zodpovedá výmera 44,5 m2) 

p. č. 362/3  výmera   77 m2, záhrady    nadobudne kupujúca v ½ 
      (1/2 podielu p. č. 362/3 zodpovedá výmera 38,5 m2) 

parcelu registra "C" evidovanú na katastrálnej mape (doteraz zapísanú v LV č. 710) 

p. č. 352  výmera 407 m2, záhrady    nadobudne kupujúca v 1/8 
      (1/8 podielu p. č. 352 zodpovedá výmera 50,87 m2) 

parcelu registra "E" evidovanú na kat. mape (doteraz zapísanú v LV č. 3414, pôvodné k. ú. 

Podolie) 

p. č. 812  výmera 3583 m2, záhrady     nadobudne kupujúca v 1/2 
      (1/2 podielu p. č. 812 zodpovedá výmera 1791,5 m2) 



stavby: 

rodinný dom súpisné číslo 155, postavený na p. č. 355, nadobudne kupujúca v 18/36 

rodinný dom súpisné číslo 153, postavený na p. č. 359/1, nadobudne kupujúca v 1/1 

 

Za všetky horeuvedené nehnuteľnosti zaplatí kupujúca obec Podolie predávajúcej Erike 

Augustínovej, bytom Častkovce 293 sumu 5 976,25 €. 

Hlasovanie:   za                6              

                      proti            0   

                      zdržal sa      0                                                                                 

                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                        starostka obce 

 

Uznesenie č. 12/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov súpis. číslo 501 pre Ing. Petra 

Bigoša – Flowerness, Podolie 97. Začiatok nájmu od 01.02. 2018 na dobu neurčitú. Nájomná 

zmluva tvorí prílohu č. 3 

Hlasovanie:   za                6              

                      proti            0   

                      zdržal sa      0                                                                                 

                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                        starostka obce 

 

Uznesenie č. 13/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o postúpení práv medzi obcou Podolie a Očkov. Touto 

zmluvou sa rieši spôsob spolufinancovania kanalizácie projektu: „Vybudovanie a využívanie 

stokovej siete v aglomerácii obcí Podolie a Očkov“ medzi obcou Podolie a Očkov. Táto zmluva 

tvorí prílohu č. 4.  

Hlasovanie:   za                6              

                      proti            0   

                      zdržal sa      0                                                                                 

                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                        starostka obce 

Uznesenie č. 14/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 33 695,70€ na 

spolufinancovanie úhrady faktúr č. 2017018 M-SILNICE – stavebné práce v sume 12 632,70€ 

a faktúry č. 2017024 M-SILNICE – stavebné práce v sume 21 063,00€ - akcia „Vybudovanie 

kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov“.  

Hlasovanie:   za                6              

                      proti            0   

                      zdržal sa      0                                                                                 

                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                        starostka obce 

 

Uznesenie č. 15/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu tribúny na futbalovom štadióne súp. číslo 804.  

Hlasovanie:   za                6              

                      proti            0   

                      zdržal sa      0                                                                             

                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                        starostka obce 

 



 

Overovatelia zápisnice:           __________________________ 

                                                              Stanislav Radošinský 

 

                                                 __________________________ 

                                                                    Peter Burza     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zápisnicu podpísala dňa  23.02.2018 

                                                                                               

                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová, v. r. 

                                                                                                         starostka obce 

 

 

  



 


