
Uznesenia 

 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí, konaného dňa  4.6.2019 

v zasadačke OÚ o 18.00 hod. 

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

 

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

 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných  9 poslancov OZ, čím je 

uznášania schopné.  

                               

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

 

     2. Určuje: 

- zapisovateľa:  Bohumil Čechvala    

 

- overovateľov zápisnice:    Mário Palcút                                

                                           Tomáš Bobocký 

                                                                              

                                                                                                       

3. Volí návrhovú komisiu v zložení:   Róbert Augustín                                                                                                                                                                       

                                                                       Miroslava Gúčiková  

                                                                     Daniela Maráková      

Hlasovanie:                  za              9                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

A.   Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie overovateľov zápisnice 

2. Voľba návrhovej komisie   

3. Prejednanie žiadosti o dotáciu na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi 

prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie 

budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc 

4. Prejednanie žiadosti o prenájom nebytových priestorov 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

 

 

Uznesenie č. 67/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného mimoriadneho zasadnutia. 

 

Hlasovanie:                  za              9                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

 



 

Uznesenie č. 68/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s ú h l a s í : 

a) s podaním žiadosti o dotáciu na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom 

výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel  hasičských 

staníc a hasičských zbrojníc 

b) so spolufinancovaním 5% na rekonštrukciou hasičskej zbrojnice z vlastných zdrojov. 

 

Hlasovanie:                  za              9                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                 

PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 69/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v obecnom bytovom dome 

č. 526 pre Záhradkárstvo na Vŕšku, Pobedim 265, IČO: 51935031.Výšku nájmu stanovuje na 

100 €/mesiac + energie. Začiatok nájmu od 06.06. 2019 na 1 rok. 

Nájomná zmluva tvorí prílohu č. 2. 

 

Hlasovanie:                  za              9                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

       Návrhová komisia:     

                                             ––––––––––––––– 

 

 

                                            –––––––––––––––– 

 

 

 

Zápisnicu podpísal dňa 4.6.2019 

 

 

 

 

                                                                         PaedDr. Rastislav Bobocký,  v.r. 

                                                                                       starosta obce 

 

 


