
U Z N E S E N I E 
z V.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí , konaného dňa 14.3.2019 

o 17.oo hodine v zasadačke OcÚ. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––– 

 

K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/: 

 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných  6 poslancov OZ, čím je uznášania 

schopné.  

Neprítomní: Ladislav Červeňanský (ospravedlnený), Ivan Palkech, Ján Gúčik 

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

 

     2. Určuje: 

- zapisovateľa dnešného rokovania:  Mário Palcút 

 

- overovateľov zápisnice:     Bohumil Čechvala 

               Mirka Gúčiková                               

                                                                                                      

 3.Volí návrhovú komisiu v zložení:    Róbert Augustín, Tomáš Bobocký, Daniela Maráková                                                                                                                                                                          

                                                                 

     Hlasovanie: za      6             

             proti          0      

             zdržal sa     0      

 

A. Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia v znení:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Úprava platu starostu podľa zákona č. 253/1994 Z.z. 

6. Správy z inventarizácie majetku obce 

7. Schválenie prevzatia vodnej stavby do prevádzky TAVOS a.s. 

8. Schválenie VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podolie 

9. Schválenie VZN č. 3/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov na  verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce 

Podolie 

10. Schválenie zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, predsedov komisií  a 

členov komisií obecného zastupiteľstva- neposlancov 

11. Správa hlavného kontrolóra za rok 2018 a správa z kontroly HK č. 1/2019- kontrola 

plnenia uznesení OZ v II. Polroku 2018  

12. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce Podolie pre: 

- Klub dôchodcov Podolie 

- Základná organizácia chovateľov poštových holubov Podolie 

- Matúšovo kráľovstvo 

- Záhradková osada Borina 

- Záhradková osada Chmelovica 

- Záhradková osada Jalšovina 

- DH Podolanka 

- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

- Mário Hanic- Atletický klub Nové Mesto n/V 

- OŠK Podolie 

13. Žiadosť o finančnú výpomoc na zavedenie elektrickej energie 



14. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na organizáciu podujatia „Bláznivý 

cyklovýjazd“ 

15. Prejednanie žiadosti o zníženie nájmu za nebytové priestory SAM Company, s.r.o. 

16. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory CASTOR Slovakia s.r.o. 

17. Prejednanie žiadosti p. Čechvalu o zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2019 

18. Zmluva o vytvorení spoločného obecného hasičského zboru medzi obcou Pobedim a 

obcou Podolie 

19. Členský poplatok obce Podolie do Regionálneho združenia obcí Dubová 

20. Rôzne 

- Sociálne služby 

- Hodová zábava 

- Bytové domy- žiadosti 

- Rómska zábava 

- Pokazená cisterna 

- Herňa- p. Dobošová 

- Zámer vymeniť staré svietidlá za LED na Kopaniciach 

- Čistenie Podolia- marec/apríl 

21. Diskusia 

22. Záver 

 

Program obdržali  poslanci na  svojich pozvánkach. 

 

Uznesenie č. 36/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

 

Hlasovanie:                  za              5                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      1 (Daniela Maráková) 

 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 37/2019 

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

starostom obce PaedDr. Rastislavom Bobockým. 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 38/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje úpravu základného platu starostu obce Podolie v 

súlade s § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov so spätnou splatnosťou 

od 01.01.2019. 

Plat starostu obce sa automaticky upravuje každoročne podľa zákona č. 253/1994 Z. z. 

a zverejnených štatistických údajov o priemernej mzde Štatistického úradu SR. (príloha 1) 

 



Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

                                                                                                                                                                                                                     

Uznesenie č. 39/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy predsedov inventarizačných komisií, ktoré boli 

vypracované po uskutočnení fyzickej inventarizácie majetku obce Podolie. (príloha 2) 

 

*Ivan Palkech prišiel o 17.50 hod., pred prerokovaním bodu 6. 

 

Hlasovanie:                  za              7                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 40/2019 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odovzdaním vodnej stavby- „Kanalizácie obce Podolie“ do 

prevádzky spoločnosti TAVOS a.s. 

Ďalej ukladá starostovi obce rokovať s predstaviteľmi spoločnosti o podmienkach 

prevádzkovania kanalizácie. 

Zodpovedný: starosta. 

 

Hlasovanie:                  za              7                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

*Miroslava Gúčiková odišla o 18.03 hod., po schválení bodu 7. 

 

Uznesenie č. 41/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Podolie. (príloha 3) 

Zodpovední za zverejnenie sú: R. Bobocký, K. Červeňanská. 

 

Hlasovanie:                  za              7                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 42/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o vyhradení miest a 

ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na  verejných priestranstvách počas 

volebnej kampane na území obce Podolie. (príloha 4) 

Zodpovední za zverejnenie sú: R. Bobocký, K. Červeňanská. 



 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, 

predsedov komisií  a členov komisií obecného zastupiteľstva- neposlancov. (príloha 5) 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 44/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Podolie za rok 2018.  

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 45/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotácie z rozpočtu obce pre nasledovné organizácie v sume: 

Matúšovo kráľovstvo   1000 € 

DH Podolanka   400 € 

ZO CHPH Podolie   250 € 

Klub dôchodcov- p. Makarská 500 € 

SZZ ZO Chmelovica   300 € 

SZZ ZO Borina   500 € 

SZZ ZO Jalšovina   200 € 

Únia nevidiacich a slabozrakých 100 € 

AK NM n/V- M. Hanic  500 €  

OŠK Podolie    6000 €   

 

 

Hlasovanie:                  za              5                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      1 (Daniela Maráková) 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 



Uznesenie č. 46/2019 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančnú výpomoc pre Dušana Heráka, pretože nie je známa 

výška nákladov na realizáciu elektrickej prípojky, skutkový stav pozemkov a s tým súvisiaca 

projektová dokumentácia. 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 47/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok vo výške 100 € pre  Slovenský cykloklub 

Piešťany na organizáciu podujatia „Bláznivý cyklovýjazd“, ktorý sa uskutoční 6.4.2019. 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 48/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu výšky nájmu  za nebytové priestory (č. d. 140), pre 

SAM Company, s. r. o., Podolie 440, 916 22 Podolie, IČO 46 448 888. Výška nájmu sa stanovuje 

na sumu 100 €. Schválená úprava výšky nájmu je účinná dodatkom k nájomnej zmluve od 

1.4.2019. 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory č. 1/2016 zo 

dňa 15.3.2016 spoločnosti CASTOR Slovakia s.r.o. na 5 rokov. 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 50/2019 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2019. Mgr. 

Petrovi Čechvalovi na základe predloženej žiadosti zo dňa 30.1.2019, pretože uvedené 

odôvodnenie nie je dostatočne preukázateľné a v minulosti, ani v súčasnosti nemáme v obci 

nastavený mechanizmus kontroly domácností na separovanie odpadu. 



 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 51/2019 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvu o vytvorení spoločného obecného hasičského zboru 

medzi obcou Pobedim a obcou Podolie. 

 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 52/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uhrádzanie členského poplatku Regionálnemu združeniu obcí 

Dubová vo výške 0,20 € na obyvateľa na 1 kalendárny rok, ktorý bol odsúhlasený na Valnom 

zhromaždení Regionálneho združenia obcí Dubová dňa 12.3.2019. 

 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Podolí dňa  14.3.2019  bolo ukončené o 20.50 hodine. 

 

 

Zapisovateľ:   Ing. Mário Palcút   _________________________ 

  

 

Overovatelia zápisnice:               Mgr. Bohumil Čechvala   _________________________ 

     

 

                                                     Miroslava Gúčiková  _________________________ 

 

 

 V Podolí, dňa  14.3.2019 

 

  

                                                                                   PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                               starosta obce 

 


