
 Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí , konaného dňa 16.08.2018 

 o 19.00 hodine v zasadačke  OcÚ.  

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

 

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

 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných 7 poslancov OZ, čím je uznášania 

schopné.  

Neprítomní: Ivan Palkech, Rastislav Bobocký 

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

 

      2.   Určuje: 

       - zapisovateľku dnešného rokovania:  Anna Pavlechová 

 

       - overovateľov zápisnice:  Peter Burza, Jozef Gúčik 

 

      3.   Volí návrhovú komisiu v zložení: Peter Čechvala, Stanislav Radošinský,  

Tomáš  Bobocký 

                                                              

       Hlasovanie: za  7                          

              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.   Kontrola uznesení  z predchádzajúceho zasadnutia 

5.   Určenie počtu poslancov a volebných obvodov na volebné obdobie 2018 - 2022 

6.   Prejednanie žiadosti o pridelenie bytu – tento bod starostka stiahla z rokovania, kvôli neúplnosti      

      predložených dokladov 

7.   Rôzne – schválenie pracovného úväzku starostu obce Podolie na roky 2018 - 2022 

8.   Diskusia 

9.   Záver 

 Program obdržali  poslanci na  svojich pozvánkach. 

 

Uznesenie č. 36/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

Hlasovanie:   za                     7                      

                      proti  0                

                      zdržal sa 0       

                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                          starostka obce 

Uznesenie č. 37/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o splnení uznesení. 

Hlasovanie:   za       7                   

                      proti          0    

                      zdržal sa  0      



                                                                                                Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                          starostka obce 

                                                 

                                                                                                

Uznesenie č. 38/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Podolie určuje v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018-

2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Podolie v počte 9 poslancov, ktorí sa budú 

voliť v jednom volebnom obvode.  

Hlasovanie:   za                7           

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

                                                                                                  

                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                    starostka obce 

 

Uznesenie č. 39/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Podolie určuje v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie : 2018-

2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Podolie  na plný úväzok.   

Hlasovanie:   za                7             

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

                                                                                                  

                                                                                                Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                          starostka obce 

 

 

K bodu 8:  

V diskusii vystúpila p. Porubská: 

- počas búrky prívalový dážď zatopil cestu smerujúcu do MŠ, ktorá susedí s pozemkom ich 

rodinného domu, nakoľko bol pri prácach spojených s výstavbou kanalizácie zahrnutý pôvodný 

kanál  

- Chránená dielňa p. Porubského má záujem o pripojenie na kanalizáciu 

 

                                                                                             

 

 

 

Overovatelia zápisnice:           __________________________ 

                                                              Peter Burza 

 

                                                 __________________________ 

                                                             Jozef Gúčik 

 

 

 

 

 

 Zápisnicu podpísala dňa  16.08.2018 

                                                                                               



                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová, v. r. 

                                                                                                         starostka obce 


