
U Z N E S E N I E 
z III.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí , konaného dňa 18.1.2019 

o 17.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 (ospravedlnená), Ján Gúčik 

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

 

     2. Určuje: 

- zapisovateľkou dnešného rokovania:  Daniela Maráková 

 

- overovateľov zápisnice:     Mário Palcút 

               Tomáš Bobocký                               

                                                                                                      

 3.Volí návrhovú komisiu v zložení:    Bohumil Čechvala, Ivan Palkech, Ladislav Červeňanský                                                                                                                                                                          

                                                                 

     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 

5. Schválenie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku 

6. Odsúhlasenie umiestnenia a zhotovenia súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete 

7. Schválenie „Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Podolie“ 

8. Schválenie „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Podolie“ 

9. Schválenie VZN 1/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Podolie a Domu smútku 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

Program obdržali  poslanci na  svojich pozvánkach. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 27/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

 

Hlasovanie:                  za              7                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 



Uznesenie č. 28/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí   berie na vedomie správu o plnení uznesení prednesenú 

starostom obce PaedDr. Rastislavom Bobockým. 

 

Hlasovanie:                  za              7                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

                          

Uznesenie č. 29/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj novovytvorenej p. č. 1214/7 o výmere 25 m2 , 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 €/m2. Parcela bola vytvorená 

geometrickým plánom č. 34493956-128/18, ktorý vyhotovil Ing. Pavol Ondrejka, súkromný 

geodet. Celková suma za p. č. 1214/7  je 83.25,- €. Predaj sa uskutočňuje podľa Zák.č.138/1991 

Zb. §9a ods. 8 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

Odôvodnenie: Časť pozemku z p. č. 269/3 je v bezprostrednej blízkosti p. č. 1215 a p. č. 1-239, 

ktorú vlastnia kupujúci, pričom časť p. č. 269/3 netvorí prístupovú komunikáciu a zasahuje do 

vnútra parcely č. 1-239 a celkovo parcely C 1214. Kupujúci si chcú svoj pozemok ohradiť 

a predajom im vznikne ucelená parcela až po prístupovú cestu. 

 

 

Hlasovanie:                  za              7                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

                                                                                                                                                                                                                     

 

Uznesenie č. 30/2019 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej 

komunikačnej siete (prípojky EKS) s názvom FTTH_KBV_NMnV_Podolie_Innovia pre novo 

budovaný Bytový dom v k.ú. Podolie na p.č. 2059/10 a p. č. 2059/18. 

 

Hlasovanie:                  za              7                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 31/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Podolie. 

Týmto uznesením sa ruší uznesenie č. 203/2010 z 23.9.2010. (príloha č. 2) 

Zodpovední sú starosta, hl. kontrolór poslanci, pracovníci OcÚ. 

Termín: úloha stála. 

 

 



Hlasovanie:                  za              7                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 32/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Podolie. 

Týmto uznesením sa rušia doterajšie Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Podolie 

schválené zastupiteľstvom dňa z 19.5.2005. (príloha č. 3) 

Zodpovední sú starosta, hl. kontrolór poslanci, pracovníci OcÚ. 

Termín: úloha stála. 

 

 

Hlasovanie:                  za              7                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 33/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN 1/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

Podolie a Domu smútku. Týmto uznesením sa ruší doterajší prevádzkový poriadok pohrebiska, 

ktorý bol schválený uznesením č. 205/2010 zo dňa 23.9.2010. 

(príloha č. 4) 

Zodpovední za zverejnenie sú: Rastislav Bobocký, Jozefína Cagalová 

 

Hlasovanie:                  za              7                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Podolí dňa  18.1.2019  bolo ukončené o 18.58 hodine. 

 

Zapisovateľka:   RNDr. Daniela Maráková 

 

Overovatelia zápisnice:               Ing. Mário Palcút   _________________________ 

     

 

                                                     Ing. Tomáš Bobocký  _________________________ 

 

 

 Zápisnicu podpísal dňa  18.1.2019 

 

 

 

                                                                                   PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                               starosta obce 


