
U Z N E S E N I E 
z II.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí , konaného dňa 21.12.2018 

o 18.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: Miroslava Gúčiková (prišla počas schvaľovania bodu: čerpanie z RF) 

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

 

     2. Určuje: 

- zapisovateľkou dnešného rokovania:  Jozefína Cagalová 

 

- overovateľov zápisnice:     Ladislav Červeňanský 

               Róbert Augustín                               

                                                                                                      

 3.Volí návrhovú komisiu v zložení:    Mário Palcút, Tomáš Bobocký, Daniela Maráková                                                                                                                                                                          

                                                                 

     Hlasovanie: za      8             

             proti          0      

             zdržal sa     0      

 

A. Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Stanovisko Hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 

a 2021 

5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 

6. Schválenie čerpania financií z rezervného fondu 

7. Schválenie žiadosti o prenájom nebytových priestorov č. d. 140 

8. Prejednanie žiadosti o odkúpenie časti pozemku 

9. Schválenie vyradenia hodnoty investície kanalizácie PRESSKAN z účtovnej evidencie 

obce 

10. Prejednanie členstva komisie ROEP pre obec Podolie. 

11. Doplnenie a zmena členov v obcených komisiách 

12. Schválenie textu kroniky za rok 2017 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

Program obdržali  poslanci na  svojich pozvánkach. 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 15/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 16/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí   berie na vedomie stanovisko Hlavného kontrolóra obce 

k návrhu rozpočtu. 

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

                          

Uznesenie č. 17/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí: 

a) schvaľuje rozpočet obce na rok 2019. 

b) berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2020 a 2021. 

Rozpočet tvorí prílohu č. 2 k tomuto uzneseniu. 

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

                                                                                                                                                                                                                     

 

Uznesenie č. 18/2018 

Obecné zastupiteľstvo uznesením schvaľuje  použitie rezervného fondu: 

a) vo výške  53 295,38 € na obstaranie dlhodobého majetku – Vybudovanie kanalizácie 

v aglomerácii obci Podolie a Očkov 

b) vo výške 17 209,64 € na obstaranie dlhodobého majetku – Zníženie energetickej 

náročnosti OcÚ  a KD Podolie. 

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      1 (Gúčiková) 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 



Uznesenie č. 19/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov súpis. číslo 140 – zadná časť 

budovy (bývalé pohostinstvo) pre: SAM Company, s. r. o., Podolie 440, 916 22 Podolie, IČO 

46 448 888. Výšku nájmu stanovuje na 150 €/mesiac. Začiatok nájmu od 01.01. 2019 na 1 rok. 

Nájomná zmluva tvorí prílohu č. 3. 

 

Hlasovanie:                  za              9                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 20/2018 

Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti o odkúpenie časti pozemku má zámer o predaj 

novovytvorenej p. č. 1214/7 o výmere 25 m
2
 , ktorá vznikla odčlenením od parcely registra E, 

p.č. 269/3, pre Daniela Radošinského a Denisu Radošinskú, bytom Čachtice, Múkovská 1278 za 

cenu 3,33 €/m
2
, vytvorenú geometrickým plánom č. 34493956-128/18, ktorý vyhovil Ing. Pavol 

Ondrejka, súkromný geodet. 

 

Nakoľko sa však jedná o predaj nehnuteľného majetku obce podľa zák.č.138/1991 Zb. §9a ods. 8 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, musíme spĺňať zákonné povinnosti, ktoré neboli ešte 

splnené a preto sa predaj odkladá, na najbližšie zastupiteľstvo. 

 

Hlasovanie:                  za              9                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 21/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby hodnota investície – Kanalizácia PRESSKAN bola 

vyradená z účtovnej evidencie obce Podolie a zaradená a zaúčtovaná v Záujmovom združení 

PRESSKAN v hodnote 584 344,30 €. 

K predmetnému,  hodnota bola účtovaná ako tvorba opravných položiek v celkovej výške 

584 344,30 €,  ktorá bude preradená a nedokončená investícia zrušená. 

 

Hlasovanie:                  za              9                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

Uznesenie č. 22/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zloženie členov komisie ROEP pre obec Podolie, predseda 

Mgr. Peter Čechvala a člen za obec Jozef Červeňanský. 

 



Hlasovanie:                  za              9                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 23/2018 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu člena Komisie kultúry, školstva, športu 

a sociálnych vecí Ladislava Červeňanského a volí ho do Komisie výstavby, územného 

plánovania, životného prostredia a verejného poriadku. Členstvo v Komisii kultúry, 

školstva, športu a sociálnych vecí mu zaniká. 

 

Hlasovanie:                  za              9                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

b) OZ volí člena Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného 

poriadku z radov obyvateľov obce JUDr. Petra Burzu. 

 

Hlasovanie:                  za              9                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 24/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje text kroniky obce Podolie za rok 2017. 

 

Hlasovanie:                  za              9                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 25/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie petíciu občanov „Za krajšie Podolie“. 

 

Hlasovanie:                  za              9                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 



 

PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 26/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

a) sťažnosť Alexandra Barančíka na susedov a situáciu v spoločnom dvore súpisné č. 

134, 135, 136, 137, 138 

b) žiadosť Ivana Margetína o riešenie situácie v spoločnom dvore a sťažnosť na 

spoluobyvateľov v spoločnom dvore. 

 

Zároveň Obecné zastupiteľstvo ukladá povinnosť predsedovi komisie výstavby, územného 

plánovania, životného prostredia a verejného poriadku Ing. Máriovi Palcútovi, aby zvolal 

zasadnutie komisie a spolu s členmi zaujali stanovisko k týmto sťažnostiam a tiež aj k petícii 

občanov „Za krajšie Podolie“. 

Ďalej OZ ukladá povinnosť komisie zaujať stanovisko k žiadostiam o záväzné stanovisko 

k vydaniu stavebného povolenia, ktoré boli predmetom rokovania bodu Rôzne. 

 

Hlasovanie:                  za              9                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

       Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Podolí dňa  21.12.2018  bolo ukončené o _______         

    hodine. 

 

Zapisovateľka:   Jozefína Cagalová 

 

Overovatelia zápisnice:                Ladislav Červeňanský  _________________________ 

  

 

                                                      Ing. Róbert Augustín  _________________________ 

 

 

 Zápisnicu podpísal dňa  21.12.2018 

 

 

 

                                                                                   PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                               starosta obce 


