
 Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí , konaného dňa 16.04.2018 

 o 19.oo hodine v kancelárií starostky OcÚ.  

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

 

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

 

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

schopné.  

Neprítomní: Stanislav Radošinský 

Ospravedlnení: Stanislav Radošinský 

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

 

      2. Určuje: 

-  zapisovateľku dnešného rokovania:  Anna Pavlechová 

 

 - overovateľov zápisnice:  Mário Palcút, Peter Burza  

                                                                                                      

      3.Volí návrhovú komisiu v zložení: Peter Čechvala, Gúčik Ján, 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,  

 5.   Kontrola uznesení  z predchádzajúceho zasadnutia 

 4.   Prejednanie žiadosti o prenájom predajne mäsa č. 140 

 5.   Prejednanie dotácie pre občanov, ktorí sa napoja na kanalizáciu 

 6.   Prejednanie žiadosti dotácie Jozefa Chromeka   

 7.   Diskusia 

 8.   Záver 

 

Program obdržali  poslanci na  svojich pozvánkach. 

 

Uznesenie č. 16/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

Hlasovanie:   za                8              

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                          starostka obce 

Uznesenie č. 17/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o splnení uznesení. 

Hlasovanie:   za                8           

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 



 

                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                          starostka obce 

Uznesenie č. 18/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov súpis. číslo 140 – predajňa 

mäsa pre: Mäsovýroba Vrbové, s. r. o., Družstevná 642/6, 922 03 Vrbové, IČO 51 278 405. 

Začiatok nájmu od 01.05. 2018 na 5 rokov. Nájomná zmluva tvorí prílohu č. 3 

 

Hlasovanie:   za                8              

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

                                                                                                  

                                                                                                Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                          starostka obce 

Uznesenie č. 19/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu vo výške 50,-€ pre občanov, ktorí sa napoja na  verejnú 

kanalizáciu do 3 rokov od skolaudovania a spustenia do prevádzky verejnej kanalizácie. 

Podmienkou poskytnutia dotácie bude podpísaná zmluva žiadateľa o dotáciu s prevádzkovateľom 

verejnej kanalizácie a vydané povolenie drobnej stavby na kanalizačnú prípojku  Obcou Podolie. 

Hlasovanie:   za                8             

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

                                                                                                  

                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                      starostka obce 

Uznesenie č. 20/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Jozefa Chromeka, bytom Podolie č. 271 vo výške 

700,-€ na pokrytie nákladov na súťaž v umeleckom vyrezávaní motorovou pílou. Súťaž sa 

uskutoční ku v dňoch 26.-27 máj 2018 v Toei, Prefektura Aichi Japonsko. 

Žiadateľ predloží vyúčtovanie dotácie do 15. decembra 2018 

Hlasovanie:   za                8              

                      proti            0   

                      zdržal sa      0                                                                                 

                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                     starostka obce 

 

Uznesenie č. 21/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí: 

a) schvaľuje podanie Žiadosti o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v 

oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične na rok 2018 

 b) schvaľuje spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia a zateplenie strechy na telocvični       

Základnej školy s materskou školou vo výške 13 367,- €  

Hlasovanie:   za                  8 

                      proti              0 

                      zdržal sa        0 

 

 

                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                     starostka obce 



 

Overovatelia zápisnice:           __________________________ 

                                                            JUDr. Peter Burza 

 

                                                 __________________________ 

                                                             Ing. Mário Palcút 

 

 

 

 Zápisnicu podpísala dňa  16.04.2018 

                                                                                               

                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová, v. r. 

                                                                                                         starostka obce 

 

 

  



 


