
 Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí , konaného dňa 08.11.2018 

 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: Rastislav Bobocký 

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

 

      2. Určuje: 

-  zapisovateľku dnešného rokovania:  Katarína Červeňanská 

 - overovateľov zápisnice:  Stanislav Radošinský, Ivan Palkech 

 

      3.Volí návrhovú komisiu v zložení: Peter Čechvala, Jozef Gúčik, 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 žiadosti o kúpu obecnej parcely č. -2505/2 a p.č. 1408/32 

  6.   Prejednanie dofinancovania prác naviac na multifunkčnom ihrisku  

  7.  Prejednanie do a vjazdov k rodinným domom po kanalizácií  

  8.  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 7 x 2 b.j. 

  9.  Rôzne -   a) Schválenie odmien pre poslancov a starostku za rok 2018  

                       b) Žiadosti o predĺženie nájmu 

10.  Diskusia 

11.  Záver 

 

Uznesenie č. 47/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

Hlasovanie:   za                8            

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

                                                                                                 Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                          starostka obce 

Uznesenie č. 48/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o splnení uznesení. 

Hlasovanie:   za                8          

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

                                                                                                Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                          starostka obce 

 



Uznesenie č. 49/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Podolie  schvaľuje  kúpu p. č. 2-2505/2 o výmere 31m2 pre obec 

Podolie od predávajúcej Anny Pastorkovej, bytom Podolie č. 94. Cena za 1m2 je 2,-€. Obec 

vyplatí pani Anne Pastorkovej 62,-€.  

Peniaze budú predávajúcej vyplatené pri podpise zmluvy. 

Hlasovanie:   za                8           

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

                                                                                                  

                                                                                                   Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                         starostka obce 

 Uznesenie č. 50/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Podolie  schvaľuje  kúpu p. č. 1408/32 o výmere 64m2 pre obec 

Podolie od predávajúcich: Františky Bublavej, bytom Podolie č. 402 a Daniely Gonovej, bytom  

Stredná 1968/33, Nové Mesto nad Váhom. Cena za 1m2 je 2,-€. Obec vyplatí Františke Bublavej 

za podiel v ½  64,-€ a Daniele Gonovej za podiel ½ 64,- € .  

Peniaze budú predávajúcej vyplatené pri podpise zmluvy. 

Hlasovanie:   za                8           

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

 

                                                                                                     Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                              starostka obce 

                                                                                             

Uznesenie č. 51/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Podolie schvaľuje: 

a) dofinancovanie multifunkčného ihriska vo výške 10 871,63 €.  

b) čerpanie rezervného fondu vo výške 10 871,63€ 

Odôvodnenie: navýšenie ceny vzišlo z požiadavky obce na kvalitatívne zmeny projektu - 

kvalitnejšia tráva, lepšie zloženie podkladu, umiestnenie a zvýšenie stĺpov osvetlenia, viac 

reflektorov, dobudovanie chodníka v šírke 2m  paralelne so stenou MFI , kde sú vchody do 

vnútra, nové príslušenstvo - basketbalové koše a tenisový set.  

Hlasovanie:   za                8           

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

 

                                                                                                     Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                              starostka obce                                                                                    

Uznesenie č. 52/2018 

      Obecné zastupiteľstvo obce Podolie schvaľuje financovanie vjazdov do rodinných domov na          

Hlavnej ulici po kanalizácií vo výške 8 493,84 €. 

     Obec pristúpila k tomuto kroku z dôvodu, aby vjazdy do domov boli oproti ostatným častiam   

spevnené o hlbšie výkopy, liaty betón a nie suchý a kari rohože 2m x 3m. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 8 493,84€ 

Hlasovanie:   za                8           

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

 

                                                                                                     Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                              starostka obce 



Uznesenie č. 53/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Podolie schvaľuje Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 7 x 2 

b.j. s firmou Ermita s.r.o. IČO: 46493387, Mnešická 1731/63, Nové Mesto nad Váhom 

Hlasovanie:   za                8           

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

 

                                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                                  starostka obce 

 

Uznesenie č. 54/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na návrh finančnej komisie odmeny pre poslancov a starostku 

obce za rok 2018 vo výške 5 730 €. 

Hlasovanie:   za                8           

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

                                                                                                     Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                              starostka obce 

  

Uznesenie č. 55/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Podolie schvaľuje výmenu plynového kotla na zdravotnom stredisku 

v hodnote 5 449,75,-€ a výmenu svietidiel v hodnote 883,34,-€. 

Hlasovanie:   za                8           

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

 

                                                                                                     Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                              starostka obce 

 

Uznesenie č. 56/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Podolie schvaľuje predĺženie nájmu pre : Helenu Vrbovú, byt č.12 

na 1 rok a Máriu Makarovú, byt č. 6 v bytovom dome č.526 na 3 roky. 

Nájomné zmluvy sú prílohou uznesenia a budú zverejnené na www.podolie.sk, verejný register 

odberateľských vzťahov 

Hlasovanie:   za                8           

                      proti            0   

                      zdržal sa      0 

 

                                                                                                     Mgr. Anna Čechvalová 

                                                                                                             starostka obce 

                                                                                                    

Overovatelia zápisnice:           __________________________ 

                                                              Stanislav Radošinský  

                                                 __________________________ 

                                                                   Ivan Palkech 

Zapisovateľka: Katarína Červeňanská 

 

Zápisnicu podpísala dňa  08.11.2018 

                                                                                               

                                                                                             Mgr. Anna Čechvalová, v. r. 

                                                                                                         starostka obce 

http://www.podolie.sk/


 

 

  



 


