
Zápisnica z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Podolie 

Dátum zasadnutia: 18.1.2019 

Počet prítomných poslancov: 7 (neprítomní:  Gúčiková/ospr. MD 

Gúčik/zaneprázdnený pre iné prac. pov.) 

 

K  jednotlivým bodom programu: 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

- pán starosta PaedDr. Bobocký otvoril rokovanie zastupiteľstva, uvítal prítomných 

a skonštatoval, že počtom 7 poslancov je zastupiteľstvo uznášania schopné. 

 

K bodu 2, 3 : Určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

- za overovateľov boli ustanovení M. Palcút,  T. Bobocký 

- za členov návrhovej komisie boli navrhnutí I. Palkech, L. Červeňanský, B. Čechvala 

- hlasovanie poslancov:   za/proti/zdržal sa     7/0/0 

 

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 6: Inventarizácie 

- do 15.1. mali členovia inventarizačných komisií vykonať fyzickú inventarizáciu, do 

20.1. odovzdať inventárne záznamy k dispozícií pre predsedu hlavnej inventarizačnej 

komisie 

Uznesenie č. 14: splnené 

Uznesenie č. 19: Nájomná zmluva M. Hadbábny- splnené 

Uznesenie č. 26: splnené  

Uznesenie č.20: Zámer na odpredaj parcely pre p. Radošinského  

- plánované schválenie na dnešnom rokovaní 

Uznesenie č. 28: Správa o plnení uznesení 

- hlasovanie poslancov:   za/proti/zdržal sa   7/0/0 

 

K bodu 5: Schválenie žiadosti o odkúpenie obecnej parcely 

- na základe zverejneného zámeru obce Podolie na odpredaj časti obecnej parcely 

v extraviláne pre p. Radošinského a doterajších žiadnych ďalších záujemcov o kúpu, 

obecné zastupiteľstvo rozhodlo o schválení predaja parcely č.1214/7 v katastri obce 

Podolie. 



- hlasovanie poslancov:   za/proti/zdržal sa   7/0/0 

 

K bodu 6: Umiestnenie verejnej časti elektronickej komunikačnej siete 

- pán starosta oboznámil poslancov s plánovaným umiestnením elektronickej 

komunikačnej siete pre novovybudovanú obecnú bytovku pri škole 

- poslanci mali možnosť k nahliadnutiu do plánov trás komunikácií 

- p. T. Bobocký vyjadril obavu, aby kopaná ryha nekolidovala s inými trasami sietí, ktoré 

už mohli byť zavedené v minulosti 

- hlasovanie poslancov za realizáciu siete:   za/proti/zdržal sa   7/0/0 

 

K bodu 7: Schválenie rokovacieho poriadku OZ Podolie 

- inovácia rokovacieho poriadku OZ vychádzala z aktuálnych potrieb. Posledný rokovací 

poriadok je dostupný len z roku 2005. Rokovací poriadok z roku 2010 nebol nájdený. 

- poslanci mali možnosť nový rokovací poriadok pripomienkovať. Vyjadrili sa len 

Maráková a hl. kontrolórka p. Pavlechová a to nasledovne:  

a) možnosť zakomponovať klauzulu o ustanovujúcom OZ - vzhľadom k tomu, že zákon 

explicitne nariaďuje ustanovujúce OZ, v rokovacom poriadku OZ nebude tento bod 

rozpísaný 

b) chýbal legislatívny podklad na základe ktorého bol rokovací poriadok stanovený - 

táto pripomienka bola zapracovaná 

c) lehota 7 dní na zverejnenie a pripomienkovanie dokumentov nebude predĺžená, je 

stanovená zákonom 

Rokovací poriadok tvorí prílohu tejto zápisnice. 

- hlasovanie poslancov k schváleniu a doplneniu poriadku:   za/proti/zdržal sa   7/0/0 

 

K bodu 8: Schválenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Podolie 

- doteraz platné zásady boli len z roku 2005, a tak je potrebné aktualizovať daný 

dokument 

- poslanci mali možnosť sa k zásadám vyjadriť a pripomienkovať ich. Vyjadrili sa len 

Maráková a hl. kontrolórka Pavlechová. 

Poslanci hlasovali najmä o zmene súm k niektorým kompetenciám starostu 

a zastupiteľstva. 

Dohodnuté  boli zmeny sumy v článku 2 ods. 1: 

- odpustenie dlhov z 500€ na 100€ 



- nadobudnutie hnuteľného majetku z 20 000€ na 5000€ 

- nájom nehnuteľného majetku obce z 5 rokov na 1 rok 

- prevod záložného práva na sumu 5000€ 

Dokument zásady hospodárenia obce Podolie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

- hlasovanie poslancov k schváleniu a doplneniu zásad:   za/proti/zdržal sa   7/0/0 

 

k 9: Prevádzkový poriadok pohrebiska a DS Podolie 

- potreba prevádzkového poriadku vyplýva z legislatívy, taktiež je potrebné aby ním boli 

riešené potreby z praxe, prenájmy domu smútku a poplatky za pohrebné služby 

- v tomto bode ďalej p. starosta skonštatoval, že aj obec ponúka pohrebné služby, ktoré 

ale nie sú až tak skoordinované a komfortné pre pozostalých. Čo je aj dôvod, že mnohí 

pozostalí radšej volia služby iných pohrebných služieb. Vzhľadom k tejto skutočnosti 

bude zavedený poplatok za prenájom domu smútku pre iné pohrebné služby. Pohrebné 

služby nebudú mať bez pracovníka obce prístup do Domu smútku. 

Informácie, ktoré starosta komunikoval s úradom verejného zdravotníctva zostávajú 

zachované. Taktiež zostáva zachované značenie hrobového miesta ako je uvedené 

v prevádzkovom poriadku. 

Pre informáciu poslancov bolo povedané, že pohrebiská sú majetkom  cirkvi. 

Dokument prevádzkový poriadok pohrebiska a DS  tvorí prílohu tejto zápisnice. 

- hlasovanie poslancov k schváleniu a doplneniu zásad:   za/proti/zdržal sa   7/0/0 

 

k 10: Diskusia 

- záujemcovi p. Halánovi o kúpu časti nápravy na prevádzkach bude vyhovené 

- je potrebné vypracovať Štatút obce, starosta vyzval viacerých poslancov o pomoc pri 

spracovaní 

- do budúcna treba pripraviť VZN k školskému stravovaniu 

- poslanci vyjadrili žiadosť, aby na web sídlo obce neboli zverejňované ich kontakty 

- p. starosta osloví konzultantskú spoločnosť, ktorá vykoná na obci audit a komplexné 

poradenstvo ohľadom GDPR. Cenové ponuky boli už preverené. 

- bolo dohodnuté, že z jednotlivých zastupiteľstiev budú spracovávané zápisnice, ktoré 

budú robiť jednotliví poslanci 

- výsledky inventarizácie budú prerokovávané na zastupiteľstve vo februári 

- v obci sa rozmáhajú čierne stavby bez stavebných povolení 



- bytovka za KD - pani Straková podala podnet na súd kvôli reštitúcií pozemku, danú 

skutočnosť je potrebné preveriť starostom na katastri 

- taktiež bola zaznamenaná sťažnosť manželov Gonových na tvar bytovky 

- sťažnosti z predchádzajúceho obdobia- „dvor Margetín“- nelegálny odpad môže obec 

odstrániť a dať znečisťovateľom preplatiť, inak nemôže obec zasahovať do súkromného 

majetku 

Po týchto témach nasledovala voľná diskusia poslancov, ktorá nie je súčasťou tejto 

zápisnice. 

 

K bodu 11: Záver 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a cenné pripomienky a zastupiteľstvo ukončil 

v čase 18.58 hod. 

 

Zapísala: Daniela Maráková 

V Podolí, dňa 18.1.2019 

 

Overovatelia zápisnice:               Ing. Mário Palcút   _________________________ 

     

                                                     Ing. Tomáš Bobocký  _________________________ 

 

 Zápisnicu podpísal dňa  18.1.2019 

 

 

                                                                                   PaedDr. Rastislav Bobocký, v. r. 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 


