
 Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí , konaného dňa 19.09.2018 

 o 19.oo hodine v zasadačke  OcÚ.  

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

 

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

 

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

schopné.  

Neprítomní: Tomáš Bobocký 

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

 

      2. Určuje: 

-  zapisovateľku dnešného rokovania:  Katarína Červeňanská 

 

 - overovateľov zápisnice:  Stanislav Radošinský, Jozef Gúčik 

      3.Volí návrhovú komisiu v zložení: Peter Čechvala, Ivan Palkech, Mário Palcút 

                                                              

       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,  

  4.   Kontrola uznesení  z predchádzajúceho zasadnutia 

  5.   Prejednanie žiadostí o odkúpenie a predaj obecných parciel 

  6.   Prejednanie žiadosti o nájom rod. domu č.175 

  7.  Prejednanie žiadosti o navýšenie financií na prevádzku školskej jedálne 

  8.  Schválenie zmeny územného plánu 

  9.  Schválenie opravy  úseku cesty na Kopanice smerom na Krajné  

 10.  Rôzne 

 11.  Diskusia 

 12.  Záver 

 

Program obdržali  poslanci na  svojich pozvánkach. 

 

Uznesenie č. 40/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

Hlasovanie:   za                8            

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                          starostka obce 

Uznesenie č. 41/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o splnení uznesení. 

Hlasovanie:   za                8          

                      proti            0   



                      zdržal sa      0 

 

                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                          starostka obce 

Uznesenie č. 42/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Podolie  neschvaľuje  kúpu p.č. 359/3 k.ú. Podolie pre pani Máriu 

Kováčikovú, Ševčenkova 1, Bratislava 

Obecné zastupiteľstvo nevidí dôvod na predaj parcely. 

Hlasovanie:   za                8           

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

                                                                                                  

                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                    starostka obce 

Uznesenie č. 43/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Podolie doporučuje žiadateľom o odpredaj pozemku p.č. 391 obci 

Stanislavovi Šimovi, bytom Podolie 126 a Lenke Križákovej, Podolie 826, aby rokovali 

s vlastníkmi susedných nehnuteľností (parciel č. 415, 416/1, 430, 431,3)  o možnom odkúpení 

podielu v ceste a následnom spolufinancovaní kanalizačnej prípojky a jej spoločnom využití. 

Odôvodnenie: 

P. č. 391 slúži ako prístupová komunikácia k nehnuteľnostiam žiadateľov. Vlastníci vyššie 

uvedených susedných parciel, pokiaľ budú chcieť svoje pozemky využiť ako stavebné, musia si 

k nim vyriešiť i prístupovú cestu. 

Hlasovanie:   za                8           

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

 

                                                                                                     Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                              starostka obce 

                                                                                             

Uznesenie č. 44/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Podolie schvaľuje nájom rod. domu č. 175, postavený na p. č. 353 

pre Emíliu Kaminskú, bytom Stará Turá na dobu 1 rok. Výška nájmu 100,-€ mesačne. 

Nájomná zmluva je prílohou č. 2 k uzneseniu 

Hlasovanie:   za                8           

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

 

                                                                                                     Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                              starostka obce 

                                                                                             

Uznesenie č. 45/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Podolie schvaľuje žiadosť ZŠsMŠ o navýšenie financií na prevádzku 

školskej jedálne do konca roka 2018 o 2 250,-€. 

Hlasovanie:   za                7           

                      proti            0   

                      zdržal sa      1  Peter Čechvala 

 

                                                                                                     Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                              starostka obce 



 

Uznesenie č. 46/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Podolie schvaľuje zmenu územného plánu v časti za kultúrnym 

domom. 

Hlasovanie:   za                8           

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

 

                                                                                                    Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                              starostka obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 47/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Podolie schvaľuje opravu cesty na Kopaniciach smerom na Krajné. 

Hlasovanie:   za                8           

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

 

                                                                                                     Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                              starostka obce 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

Overovatelia zápisnice:           __________________________ 

                                                         Stanislav Radošinský 

 

                                                 __________________________ 

                                                             Jozef Gúčik 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Katarína Červeňanská 

 

 

 Zápisnicu podpísala dňa  19.09.2018 

                                                                                               

                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová, v. r. 

                                                                                                         starostka obce 

 

 

  



 


