
Zápisnica zo VII. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Podolie 

 

Dátum a čas zasadnutia: 4.6.2019 o 18.00 hod. 

Počet prítomných poslancov: 9   neprítomní: 0  

 

K  jednotlivým bodom programu: 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

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

zastupiteľstva a skonštatoval, že počtom 9 poslancov je zastupiteľstvo uznášania 

schopné. 

 

K bodu 2 : Určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

- za overovateľov boli ustanovení Mário Palcút a Tomáš Bobocký 

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

- hlasovanie poslancov:   za/proti/zdržal sa     9/0/0 

 

K bodu 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 

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

rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v obci Podolie. Túto žiadosť je potrebné podať do 

21.6.2019. Predmetom rekonštrukcie by bola výmena brán, okien a strešnej krytiny. 

Celková suma za takúto rekonštrukciu by mala byť okolo 32 000 €. Spoluúčasť vo výške 

5% bude hradená z rozpočtu obce. 

- hlasovanie poslancov:   za/proti/zdržal sa   9/0/0 

 

K bodu 4: Prejednanie žiadosti o prenájom nebytových priestorov 

- Po tom čo Veronika Uhlíková ukončila nájom v priestoroch bytovky 526, obec 

dostala žiadosť o prenájom tohto priestoru na rovnaký účel. Ivana Pätnická má 

záujem o prevádzkovanie záhradkárstva v danom priestore. Nik nemal žiadne 

pripomienky, všetci prítomní uvítali, že priestor bude hneď preobsadený. Výška 

nájmu sa stanovila na 100 € + energie. 

- hlasovanie poslancov:   za/proti/zdržal sa   9/0/0 



K bodu 5: Diskusia 

- pán starosta informoval poslancov, že najbližšie riadne zastupiteľstvo sa uskutoční 

koncom júna 

 

K bodu 6: Záver 

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

ukončil v čase 18.47 hod. 

 

Zapísal: Bohumil Čechvala 

 

V Podolí, dňa 4.6.2019 

 

Overovatelia zápisnice:               Ing. Mário Palcút   _________________________ 

     

                                                    Ing. Tomáš Bobocký _________________________ 

 

 

 Zápisnicu podpísal dňa  4.6.2019 

 

 

                                                                                   PaedDr. Rastislav Bobocký, v. r. 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 


