
Zápisnica z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Podolie 

Dátum zasadnutia: 14.3.2019 

Počet prítomných poslancov: 6 (neprítomný: Červeňanský/ospr./odcestovaný, Ivan Palkech- 

prišiel v priebehu rokovania, Ján Gúčik) 

 

K  jednotlivým bodom programu: 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

- pán starosta PaedDr. Bobocký otvoril rokovanie zastupiteľstva, uvítal prítomných 

a skonštatoval, že počtom 6 poslancov je zastupiteľstvo uznášania schopné. 

- Voči programu zasadnutia mala  námietku Daniela Maráková, konkrétne k bodu 12 

a to z dôvodu neskorých podaní žiadostí o dotácie od obce, ktoré sa mali prerokovať. 

Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  5/ 1 (Maráková)/ 0 

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 

- za členov boli zvolení Róbert Augustín, Tomáš, Bobocký, Daniela Maráková 

Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  6/ 0/ 0 

 

K bodu 3:Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

- za zapisovateľa zápisnice bol ustanovený Mário Palcút 

- za overovateľov zápisnice boli určení Bohumil Čechvala a Miroslava Gúčiková 

Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  6/ 0/ 0 

 

K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení 

- Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o plnení uznesení č. 29, 31 a 35. 

Uznesenie č. 29 – predaj obecného pozemku p, Danielovi Radošinskému – zmluva 

zatiaľ nie je podpísaná, kupujúci má na to ešte čas, neponáhľa mu to. 

Uznesenie č.31 – Prevádzkový poriadok pohrebiska je už uvedený do praxe, uznesenie 

je splnené 

Uznesenie č. 35 – žiadosť o dotáciu na detské ihrisko je podaná, uznesenie je splnené 

Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  5/ 0/ 0 

 

 

 



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

 

- Pán starosta oboznámil poslancov o tom, že plat starostu obce sa automaticky upravuje 

každoročne podľa zákona č. 253/1994 Z. z. a zverejnených štatistických údajov o priemernej 

mzde Štatistického úradu SR. 

- následne Daniela Maráková dala na vedomie ostatným poslancom dochádzku pána starostu, 

ktorá sa v priemere pohybovala medzi 10,5 – 12 hodinami denne, 

- väčšina prítomných poslancov bola priklonená k danému návrhu zvýšenia platu starostu za 

jeho nadpriemernú pracovnú dobu, avšak Miroslava Gúčiková si myslí, žetáto pracovná 

dobaje spôsobená aj voľným miestom obecného prevádzkara. 

- Určite sa týmto návrhom budú poslanci zaoberať v budúcnosti. 

- počas debaty prišiel na zastupiteľstvo Ivan Palkech 

- úprava platu starostu podľa zákona bola odsúhlasená aj so spätnou platnosťou 

Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  6/ 0/ 0 

 

K bodu 6: Správy z inventarizácie majetku obce 

- správy o vykonaných inventarizáciách majetku obce postupne odprezentovali 

predsedovia komisií a to v poradí Daniela Maráková, Tomáš Bobocký, Mário Palcút 

- zistené nedostatky boli prednesené aj všetkým prítomným. Tie sú súčasťou tejto 

zápisnice ako prílohy 

- predsedovia komisií dali aj návrhy na zlepšenia stavu majetku obce 

- poslanci zobrali na vedomie všetka prednesené skutočnosti 

Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  7/ 0/ 0 

 

K bodu 7: Schválenie prevzatia vodnej stavby do prevádzky TAVOS a.s. 

- starosta oboznámil prítomných poslancov o ukončenej kolaudácii obecnej kanalizácie 

- TAVOS a.s. si stanovil podmienky na prevzatie diela 

- poslanci súhlasili s odovzdaním vodnej stavby 

Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  7/ 0/ 0 

Po tomto hlasovaní opustila zastupiteľstvo Miroslava Gúčiková. 

 

 

 

 



K bodu 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 

 

- k tomu bodu uznesenia sa vyjadrila riaditeľka školy, ktorá podala všetky potrebné 

informácie 

- na základe nich poslanci schválili dané VZN 

Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  6/ 0/ 0 

 

- ďalej pani riaditeľka požiadala pána starostu, aby zabezpečil odvoz odpadu 

z multifunkčného ihriska 

- poznamenala tiež veci, ktoré plánujú dokončiť, ako je dokončiť výmenu okien na 

jedálni, na túto akciu chcú použiť svoje prostriedky, ale potrebovali by pomôcť 

s opravou strechy nad šatňami v telocvični  

- upozornila na potrebu opravy školskej kotolne – potrebné sledovať výzvy, v tej 

predchádzajúcej sme podľa pána starostu neuspeli  

 

K bodu 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 

 

- obec nedisponuje inými plochami na umiestnenie predvolebných plagátov, ako 

len betonovými valcami a na tieto valce budú umiestňované plagáty. 

- následne bolo dané VZN poslancami schválené 

Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  6/ 0/ 0 

 

K bodu 10: Schválenie zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, 

predsedov komisií  a členov komisií obecného zastupiteľstva- neposlancov 

- pán starosta spracoval a po konzultáciách s poslancami na prac.stretnutiach pripravil 

zásady odmeňovania z radov obyvateľov obce 

- momentálne sa hľadá osoba, ktorá by sa venovala Podolským novinám ako 

šéfredaktor a z toho dôvodu sa navrhla zmena vo výške odmeny pre takúto pozíciu 

a to 50€ 

- poslanci schválili uvedené zásady odmeňovania 



Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  6/ 0/ 0 

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

kontrola plnenia uznesení OZ v II. Polroku 2018 

- správu HK predniesla p. Pavlechová, ktorú všetci prítomní poslanci zobrali na 

vedomie 

Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  6/ 0/ 0 

 

K bodu 12: Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce Podolie 

- k uvedeným žiadostiam mala výhrady Daniela Maráková a to z dôvodu nedodržania 

stanoveného termínu podania niektorých žiadostí (pri hlasovaní sa zdržala) 

- väčšia diskusia sa vyvíjala okolo futbalového klubu OŠK, ktoré má finančné 

problémy.Ovplyvnené to je nedostatkom sponzorov a vysokými nákladmi. Uvažuje sa 

nad koncom pôsobenia v V.lige. Starosta povedal, že z obecného rozpočtu išlo 

v minulom roku do futbalu takmer 20 000 € (zarátaná je aj dotácia). Poslanci sa 

dohodli a schválili čiastku na dohrávku tejto sezóny. Potom sa uvidí či bude vôbec 

mať kto hrať za tento klub. Jedným z uvažovaných plánov je zostúpenie o ligu nižšie 

čím by znížili náklady. 

 

K jednotlivým dotáciám sa každý vyjadril a nakoniec sa poslanci zhodli na nasledovných 

sumách 

- Klub dôchodcov Podolie – žiadal 500€ a odsúhlasili 500,- € 

- Základná organizácia chovateľov poštových holubov Podolie – žiadali 250,- € 

odsúhlasili 250€ (budú organizovať výstavu holubov) 

- Matúšovo kráľovstvo – žiadali 2000€ odsúhlasili 1000,- € 

- Záhradková osada Borina – žiadali 1000€ odsúhlasili 500,- € 

- Záhradková osada Chmelovica – žiadali 300€ odsúhlasili 300€ 

- Záhradková osada Jalšovina – žiadali 200€ odsúhlasili 200€ 

- DH Podolanka – žiadali 400€ odsúhlasili 400€ 

- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – odsúhlasili 100€ 

- Mário Hanic- Atletický klub Nové Mesto n/V – žiadal 500€ odsúhlasili 500€ (z 

dôvodu že je to talent, ktorých je málo) 

- OŠK Podolie – odsúhlasili 6000,- € 

Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  5/ 0/ 1 (Daniela Maráková) 

 



 

K bodu 13: Žiadosť o finančnú výpomoc na zavedenie elektrickej energie 

 

- pán starosta oboznámil prítomných so žiadosťou p.Dušana Heráka o finančnú 

výpomoc pri vybudovaní elektrickej prípojky, chcel by zabezpečiť kvalitné 

podmienky pre svoju rodinu, keďže sa ocitol vo finančnej tiesni, pretože sa staral 

o svoju matku. V prípade schválenia tejto žiadosti by ju chcel obci splácať. 

Poslanci neboli s touto pôžičkou stotožnení, pretože nemali istotu, že by ju splatil. 

Keďže nie je známa výška danej realizácie prípojky, zhodli sa poslanci na tom, že 

to momentálne neschvália aj z dôvodu neznámych vlastníckych pomerov na 

pozemku. Za neschválenie hlasovali poslanci nasledovne. 

Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  6/ 0/ 0 

 

K bodu 14: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na organizáciu podujatia 

„Bláznivý cyklovýjazd“ 

 

- starostom predstavená ďalšia žiadosť o finančný príspevok sa týkala podujatia, 

ktoré je podľa viacerých poslancov jedným z dobrých prostriedkov ako 

propagovať obec a pomôcť turizmu. S výškou 100€ bolo poslancami schválená 

uvedená žiadosť. 

Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  6/ 0/ 0 

 

K bodu 15: Prejednanie žiadosti o zníženie nájmu za nebytové priestory SAM Company, 

s.r.o. 

 

- p. Marián Hadbábny ako konateľ spoločnosti SAM Company, požiadal obec 

o zníženie výšku nájmu na 100€. Keďže sa p.Hadbábny angažuje do futbalového 

mužstva najmladších futbalistov, poslanci odsúhlasili zníženie nájmu. 

Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  5/ 0/ 0 

 

K bodu 16: Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory CASTOR 

Slovakia s.r.o. 



- keďže obec potrebuje, aby mala príjem zo všetkých dostupných priestorov 

v majetku obce poslanci schválili predĺženie nájmu, avšak z jednou zmenou a to na 

5 rokov, pričom v žiadosti bolo na dobu neurčitú 

Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  6/ 0/ 0 

 

K bodu 17: Prejednanie žiadosti p. Čechvalu o zníženie poplatku za komunálny odpad 

za rok 2019 

- s touto žiadosťou sa poslanci mali možnosť oboznámiť skôr a zaujali k tomu také 

stanovisko, že nie je opodstatnená, keďže nie je možné overiť daný stav vývozu 

odpadu 

- jedine poslanec Robert Augustín sa zdržal, keďže nevedel k tomu zaujať 

stanovisko. Neoboznámil sa so žiadosťou. 

Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  5/ 0/ 1 

 

K bodu 18: Zmluva o vytvorení spoločného obecného hasičského zboru medzi obcou 

Pobedim a obcou Podolie 

 

- pán starosta oboznámil poslancov so zmluvou, ktorou DHZ v Pobedime ponúkol 

ich služby pri rôznych haváriách a záchranárskych prípadoch. Išlo by paušálne 

platby podľa poču obyvateľov. Poslanci nemali jasno, v tom čoho presnejšie by sa 

to týkalo a či je to potrebné. Preto tuto zmluvu neschválili. 

Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  6/ 0/ 0 

 

K bodu 19: Členský poplatok obce Podolie do Regionálneho združenia obcí Dubová 

 

- ako pán starosta uviedol, že členským by to nemalo končiť a že združenie Dubová 

by sa malo viac priblížiť ľudom a je dôležité aby o tomto vedelo čo najviac 

obyvateľov všetkých členov združenia. Členské v sume 0,20€/ob. ročne bude 

využité najmä na propagačné materiály RZ Dubová a úhradu základného chodu. 

Členské poslanci odsúhlasili. 

Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržal sa  6/ 0/ 0 

 

K bodu 20: Rôzne 

V tejto časti zastupiteľstva sa venovalo týmto témam: 



- Sociálne služby – naša obyvateľka sa za pomoci pán starostu dostala do DSS na 

Modrovej 

- Hodová zábava – kultúrna komisia sa k organizácií tejto udalosti stretne 

- Bytové domy- žiadosti – v máji sa poslanci zídu pri posúdení asi 30-tich žiadostí, 

z nich vyberú najvhodnejších kandidátov na nájomcu bytu, následne budú 

kontaktovaní. Každí z nich si po podpise zmluvy o nájme bude musieť zapísať 

uvedenú adresu ako trvalé bydlisko 

- Pokazená cisterna – pred časom sa pokazila cisterna na odvoz fekálií a keďže sa 

vybudovala kanalizácia, na ktorú sa bude dať pripájať, táto služba by už nemala 

opodstatnenie. Nová by stála 10 000,- € 

- Herňa- p. Dobošová – k tejto téme sa očakávala účasť dotknutej osoby, ktorá by 

o tom viac povedala, poslanci sa k tejto téme vyjadrovali väčšinou záporne, 

nechcú na území obce takéto miesta hazardu. 

Po tejto téme musel p. Mário Palcút opustiť zastupiteľstvo. 

- Rómska zábava - požiadavku na realizáciu Rómskej zábavy v KD Podolie 

zastupiteľstvo neodobrilo 

- Zámer vymeniť staré svietidlá za LED na Kopaniciach - v najbližšej dobe plánuje 

obec postupne riešiť problematiku šetrenia energií a v prvom rade tak, že postupne 

začne meniť žiarivky na verejnom osvetlení aj v časti Kopanice 

 

K bodu 21: Diskusia 

Vyjadril sa pán Tesařík, ktorého trápi veľká redukcia autobusových spojov na Kopanice. Jeho 

požiadavka ale bude musieť byť adresovaná na VUC, ktorá riadi a organizuje dopravný 

trafikon. Je ale predpoklad, že vzhľadom k minimálnej vyťaženosti spojov, bude jeho 

požiadavka zamietnutá. Taktiež kvitoval zavedenie LED svietidiel v časti Kopanice. 

 

K bodu 22: Záver 

Pán starosta ukončil zastupiteľstvo o 20.40 hod.. Všetkým prítomným poďakoval za účasť 

a spoluprácu. 

 

Zapísal: Ing. Mário Palcút     _________________________ 

 

V Podolí, dňa 14.3.2019 

 



Overovatelia zápisnice:   

Mgr. Bohumil Čechvala _________________________ 

     

Miroslava Gúčiková  _________________________ 

 

 

 

Zápisnicu podpísal dňa  21.3.2019 

 

 

  PaedDr. Rastislav Bobocký, v. r. 

        starosta obce 

 

 

 


