
Zápisnica zo IV. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Podolie 

 

Dátum zasadnutia: 27.2.2019 

Počet prítomných poslancov: 7   neprítomní:  Bobocký T./ospr. 

Augustín/ospr. 

 

K  jednotlivým bodom programu: 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

- Pán starosta PaedDr. Rastislav Bobocký všetkých prítomných privítal, otvoril rokovanie 

zastupiteľstva a skonštatoval, že počtom 7 poslancov je zastupiteľstvo uznášania 

schopné. 

 

K bodu 2 : Určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

- za overovateľov boli ustanovení Gúčik Ján a Ivan Palkech 

- za členov návrhovej komisie boli navrhnutí Čechvala, Gúčiková a Maráková 

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

 

K bodu 3: Prejednanie žiadosti o dotáciu na detské ihrisko 

- Pán starosta oboznámil prítomných poslancov so zámerom zapojiť sa do výzvy na 

podporu športu Úradu vlády, konkrétne do programu 2, čo je dotácia na detské ihrisko 

a požiadať tak o ňu vo výške 11 388 €. Túto žiadosť je potrebné podať do 15.3.2019. 

Detské ihrisko by sa budovalo na parcele č. 1531/1, to je na Slnečnej ulici hneď za 

workoutovým ihriskom. V tejto lokalite je dosť mladých rodín s deťmi a bolo by 

prospešné, aby aj v tejto lokalite bolo detské ihrisko, nakoľko deti často využívajú 

workoutové ihrisko ako preliezky. Tiež poslancom ukázal vizualizáciu prvkov detského 

ihriska. Celková cena ihriska by mala byť 11 988 € bez DPH. 

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

 

K bodu 4: Diskusia 

- Pán starosta oboznámil poslancov, že je záujem vysporiadať časť cesty na Kopaniciach 

pri Pagáčových a ukázal im katastrálnu mapu. 



- Pán starosta začal aj debatu ohľadne výmeny starých svietidiel verejného osvetlenia 

(Očkovská, Malá strana, Mlyny, Kopanice) za nové a oveľa úspornejšie LED svietidlá. 

Poslanci uvítali túto možnosť a zhodli sa, že sa tejto téme budú venovať v priebehu jari. 

 

K bodu 5: Záver 

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a cenné pripomienky a zastupiteľstvo 

ukončil v čase 18.03 hod. 

 

Zapísal: Mário Palcút 

 

V Podolí, dňa 27.2.2019 

 

Overovatelia zápisnice:               Ing. Ján Gúčik   _________________________ 

     

                                                     Ivan Palkech   _________________________ 

 

 

 Zápisnicu podpísal dňa  27.2.2019 

 

 

                                                                                   PaedDr. Rastislav Bobocký, v. r. 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 


