
U Z N E S E N I E 
z VIII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí, konaného dňa 26.06.2019 

o 17.oo hodine v zasadačke OcÚ. 

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

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

 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných 7 poslancov OZ, čím je uznášania 

schopné.  

Neprítomní: Ján Gúčik (dostavil sa o 17,10 hod.) Róbert Augustín (dostavil sa o 17,50 hod.)  

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

 

     2. Určuje: 

- zapisovateľa dnešného rokovania:  Nikoleta Uhlíková 

 

- overovateľov zápisnice: Tomáš Bobocký 

                                                    Ladislav Červeňanský                               

                                                                                                      

 3.Volí návrhovú komisiu v zložení: Bohumil Čechvala 

                                                             Daniela Maráková 

                                                             Miroslava Gúčiková 

                                                                

     Hlasovanie: za      7            

             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. Prejednanie Správy hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018 

6. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 

7. Návrh kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019 

8. Prejednanie konsolidovanej výročnej správy za rok 2018 

9. Schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 

10. Žiadosť o kúpu obecného pozemku M. Maráka 

11. Žiadosť o kúpu obecného pozemku J. Bobockého 

12. Žiadosť o kúpu obecného pozemku M. Hadbábneho 

13. Žiadosť o kúpu obecného pozemku  A. Pastorkovej 

14. Kúpa nového vyklápača na prevádzky obce 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

Program obdržali  poslanci na svojich pozvánkach. 

 

Uznesenie č. 70/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia. (Príloha č. 1) 

 

Hlasovanie:                  za              7                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

*Po hlasovaní poslancov o schválení programu dnešného zasadnutia OZ  sa dostavil o 17,10 hod.    

  poslanec Ján Gúčik. 



 
Uznesenie č. 71/2019 

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

obce PaedDr. Rastislavom Bobockým. 

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 72/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému 

účtu za rok 2018. (Príloha č. 2) 

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                             starosta obce 

 

Uznesenie č. 73/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez 

výhrad.  

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 74/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019. (Príloha č. 3) 

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 75/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2018. 

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 76/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Podolie. Týmto 

uznesením sa ruší uznesenie č. 31/2019 z 18.01.2019. Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 

01.07.2019. (Príloha č. 4) 

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 77/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj novovytvorenej p. reg. „C“ č. 2651/2 k. ú. Podolie o výmere 

127 m², ktorá vznikla odčlenením od parcely registra „E“ č. 4103/3, pre Martina Maráka, nar. 

29.03.1981 bytom Podolie 568 za cenu 3,33 EUR/m². Parcela bola vytvorená geometrickým plánom 

č. 720-82/2019, ktorý vyhotovil Ing. Richard Bunčiak, súkromný geodet. Celková suma za p. reg. 

„C“ č. 2651/2 je 422,91 EUR. Čiastku za predávanú nehnuteľnosť zaplatí kupujúci do 14 dní po 

podpise zmluvy do pokladne obce alebo na účet obce. Predaj sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie:  

Časť pozemku z p. reg. „E“ č. 4103/3 je v bezprostrednej blízkosti p. reg. „C“ č. 2651/1, ktorú vlastní 

kupujúci, pričom časť p. reg. „E“ č. 4103/3 netvorí prístupovú komunikáciu a zasahuje do vnútra 

novovytvorenej p. reg. „C“ č. 2651/2 a celkovo parcely reg. „C“ č. 2651. Uvedená parcela sa 

nachádza medzi stavebným pozemkom a prístupovou komunikáciou a bude tak tvoriť neoddeliteľnú 

časť s celým pozemkom až po cestu. Žiadateľ si chce vysporiadať prístup na pozemok. 

Zámer odpredať pozemok bol vyvesený na úradnej tabuli obce v termíne 29.05. – 12.06.2019. 

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 78/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj p.  reg. „C“ č. 786/2 k. ú. Podolie o výmere 66 m², pre 

Jozefa Bobockého, nar. 03.05.1937 bytom Podolie 527 za cenu 3,33 EUR/m². Celková suma za p.  

reg. „C“ č. 786/2 je 219,78 EUR. Čiastku za predávanú nehnuteľnosť zaplatí kupujúci do 14 dní po 

podpise zmluvy do pokladne obce alebo na účet obce. Predaj sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie:  

Parcela reg. „C“ č. 786/2  je v bezprostrednej blízkosti p. reg. „C“ č. 786/1, ktorú vlastní kupujúci. 

Predmetná parcela je dlhodobo v užívaní kupujúceho, ktorý sa o ňu stará a tvorí neoddeliteľnú súčasť 

jeho záhrady. 

Zámer odpredať pozemok bol vyvesený na úradnej tabuli obce v termíne 29.05. – 12.06.2019. 

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 



 

Uznesenie č. 79/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecného pozemku p. reg. „C“ č. 1745/1 k. ú. Podolie vo 

výmere 188 m² pre Mária Hadbábneho, nar. 27.10.1977 a manželku Andreu Hadbábnu, nar. 

10.07.1979 obaja bytom Podolie č. 440 za cenu 3,33 EUR/m². Celková suma za p. reg. „C“ č. 1745/1 

je 626,04 EUR. Čiastku za predávanú nehnuteľnosť zaplatia kupujúci do 14 dní po podpise zmluvy 

do pokladne obce alebo na účet obce. Predaj sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie:  

Parcela reg. „C“ č. 1745/1 je v bezprostrednej blízkosti parcely reg. „C“ č. 1745/4, ktorú vlastnia 

kupujúci, a ktoré spolu tvoria prístup k rodinného domu kupujúcich. Kupujúcim vznikne predajom 

ucelená parcela až po prístupovú cestu.  

Zámer odpredať pozemok bol vyvesený na úradnej tabuli obce v termíne 03.06. – 18.06.2019. 

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 80/2019 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj obecného pozemku p. reg. „C“ č. 461/3 vo výmere 30 m² 

a pozemku par. reg. „C“ č. 459/3 vo výmere 72 m², k. ú. Podolie pre Annu Pastorkovú, nar. 

13.09.1958 bytom Podolie 94, nakoľko cez pozemok vedú inžinierske siete. 

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                             starosta obce 

 

*Po hlasovaní poslancov o bode 13 programu sa dostavil o 17,50 hod. poslanec Róbert Augustín. 

 

 

 

Uznesenie č. 81/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu nového sklápača na prevádzky obce. 

 

Hlasovanie:                  za              9                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Podolí dňa  26.06.2019  bolo ukončené o 18.45 hodine. 

 

 

 

 

 

  

 



Zapisovateľ: Mgr. Nikoleta Uhlíková 

 

    

  Overovatelia zápisnice:     Ing. Tomáš Bobocký 

 

     _________________________    

                

 

Ladislav Červeňanský   

                             

                                               _________________________  

 

 

 

 Návrhová komisia:   Mgr. Bohumil Čechvala 

 

     _________________________    

                

 

RNDr. Daniela Maráková    

                            

                                               _________________________ 

 

 

      Mgr. Miroslava Gúčiková 

 

     _________________________    

                

                                

V Podolí, dňa  26.06.2019 

 

  

                                                                                   PaedDr. Rastislav Bobocký, v.r. 

                                                                                                   starosta obce 


