
U Z N E S E N I E 
zo VI.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Podolí , konaného dňa 15.5.2019 

o 17.oo hodine v zasadačke OcÚ. 

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

 

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

 

1. Konštatuje, že na dnešnom rokovaní je prítomných  8 poslancov OZ, čím je uznášania 

schopné.  

Neprítomní: Tomáš Bobocký (ospravedlnený), Ján Gúčik, Róbert Augustín 

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

 

     2. Určuje: 

- zapisovateľa dnešného rokovania:  Katarínu Červeňanskú 

 

- overovateľov zápisnice:     Daniela Maráková 

               Miroslava Gúčiková                               

                                                                                                      

 3.Volí návrhovú komisiu v zložení:    Mário Palcút, Ivan Palkech, Bohumil Čechvala 

                                                                 

     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. Prejednanie správy Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov obce podľa ústavného zákona NR SR č. 3567/2004 

6. Žiadosti o prenájom domu č. 140 

7. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy J. Tóthovej 

8. Žiadosť P. Hantáka o odkúpenie obecného pozemku 

9. Žiadosť o odkúpenie domu č. 448 

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

obcou Podolie 

11. Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici 

12. Úprava verejného priestranstva od č. d. 636 po č. d. 650 

13. Žiadosť p. Bobockého o odkúpenie obecného pozemku 

14. Prejednanie žiadosti o dotáciu na kamerový systém 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

Program obdržali  poslanci na  svojich pozvánkach. 

 

Uznesenie č. 54/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 



 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 55/2019 

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. 56/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu Komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií funkcionárov obce o tom, že verejný funkcionár obce podal oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov obce za rok 2018 v 

stanovenom termíne v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.   

  

Obecné zastupiteľstvo ukladá podľa zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 

povinnosť archivovať dokumenty z komisie a to takým spôsobom, akým mu to ukladá zákon. 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

                                                                                                                                                                                                                     

Uznesenie č. 57/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov súpis. číslo 140 – predná časť 

(bývalé mäsiarstvo) pre: SAM Company, s. r. o., Podolie 440, 916 22 Podolie, IČO 46 448 888. 

Výšku nájmu za prednú časť (mäsiarstvo) stanovuje na 150 €/mesiac. Dodatkom č. 2 nájomnej 

zmluvy sa upraví výška nájmu na 250 € + energie (spolu predná a zadná časť nehnuteľnosti) 

a predmet nájmu. Dodatok č. 2 nájomnej zmluvy tvorí prílohu č. 2. 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 58/2019 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje prenájom nebytových priestorov súpis. číslo 140 – predná 

časť (bývalé mäsiarstvo) pre Editu Dobošovú. 

 



Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 59/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti o predĺženie nájmu novú nájomnú zmluvu 

o nájme v bytovom dome č. 409, byt č.1/2 od 1.5.2019 pre Jaroslavu Tóthovú na dobu 3 roky. 

 

Hlasovanie:                  za              6                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

* V priebehu rokovania bodu 8 prišiel poslanec Róbert Augustín. 

 

Uznesenie č. 60/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecného pozemku parcely registra C 1088/3 k.ú. 

Podolie vo výmere 25 m² pre pána Patrika Hantáka, dát. nar. 07.11.1985, bytom Podolie 217 za 

cenu 3,33 €/m². Za 25 m² zaplatí 83,25 €. Zároveň Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj 

pozemku parcely registra C 1087/3 vo výmere 7 m², nakoľko sa jedná o prístupovú parcelu do 

dvora, cez ktorú prechádzajú majitelia priľahlých nehnuteľností. 

Čiastku za predávanú nehnuteľnosť zaplatí kupujúci do 14 dní po  podpise zmluvy do pokladne 

obce alebo na účet obce. 

Odpredaj sa uskutočňuje na základe  § 9a  ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb,. o majetku 

obcí, v znení neskorších predpisov. 

 

Zodpovedná: Nikoleta Uhlíková – za oboznámenie s uznesením 

 

Hlasovanie:                  za              7                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

*V priebehu rokovania bodu 9 prišiel poslanec Ján Gúčik 

 

Uznesenie č. 61/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Slobodu o odkúpenie obecných domov  

súp. č.: 448, 449 a priľahlých parciel registra C 991, 993, 994, 990, 995 ,989, 988/1, 997, 996, 

992. Zároveň má zámer odpredať uvedené domy a príslušné parcely. Predaj sa však musí 

uskutočniť na základe §9a ods. 1 písm. c)  a ods. 5 zákona č. 138/1991 čo znamená, priamym 

predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného 

predpisu. 

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 



                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 62/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o vytvorení spoločného obecného hasičského zboru 

medzi obcou Pobedim a obcou Podolie s tým, že sa upraví čl. IV Financovanie spoločného 

dobrovoľného hasičského zboru obce a to konkrétne veta: „Po podpise zmluvy bude od každej 

zmluvnej strany ostatných obcí vyplatený finančný dar vo výške 0,5 € na obyvateľa zmluvnej 

strany v prospech zriaďovateľa DHZO Pobedim, pričom finančný dar bude použitý na 

financovanie zásahovej činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce, do vybavenie výstrojom 

a výzbrojou, nákup PHM, materiálu a odmien pre členov dobrovoľného hasičského zboru obce.“ 

Pôvodné znenie vety: „Po podpise zmluvy bude od každej zmluvnej strany ostatných obcí 

vyplatený finančný dar vo výške 1€ na obyvateľa zmluvnej strany v prospech zriaďovateľa DHZO 

Pobedim, pričom finančný dar bude použitý na financovanie zásahovej činnosti dobrovoľného 

hasičského zboru obce, do vybavenie výstrojom a výzbrojou, nákup PHM, materiálu a odmien 

pre členov dobrovoľného hasičského zboru obce.“ 

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 63/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu chodníka a vjazdov do domov na Hlavnej ulici, 

úsek od domu č. 657 – 664 v dĺžke cca 121 m, od domu č. 689 – 691 v dĺžke cca 43 m, od domu 

č. 694 – 708 v dĺžke cca 273 m.  

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 64/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu verejnej plochy medzi chodníkom a krajskou cestou od 

domu č. 636 – 650. 

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 65/2019 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredať obecný pozemok parcely registra C 786/2 vo 

výmere 66 m² pre pána Jozefa Bobockého, bytom Podolie 527 za cenu 3,33 €/ m². Predaj sa však 

musí uskutočniť na základe §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí, v znení 

neskorších predpisov. 

 

Zodpovedná: Nikoleta Uhlíková – za oboznámenie s uznesením 

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 66/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s ú h l a s í  

  a) s podaním žiadosti o dotáciu na kamerový systém obce Podolie 

b) so spolufinancovaním realizácie projektu z vlastných zdrojov minimálne vo výške 5% 

 

Hlasovanie:                  za              8                     

                                     proti   0   

                                     zdržal sa      0 

                                                                                 

PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Podolí dňa  15.5.2019  bolo ukončené o 19.45 hodine. 

 

  

 

Za návrhovú komisiu:  Ing. Mário Palcút    _________________________ 

 

 Ivan Palkech    _________________________ 

 

 Mgr. Bohumil Čechvala   _________________________ 

     

 

 

 V Podolí, dňa  15.5.2019 

 

  

                                                                                   PaedDr. Rastislav Bobocký, v.r. 

                                                                                               starosta obce 

 


