
 
 

Obec Podhorie, Podhorie č.50, 01318 
Číslo : 84/2013 

                          Z á p i s n i c a 
 
zo    zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  10.1.2013 o 17.00   hod.    v 
zasadačke obecného úradu    v Podhorí. 
 
Prítomní: poslanci  podľa prezenčnej listiny                            7             
                 ospravedlnení                                                           0 
                 neospravedlnení                                                        0 
                 ostatní prítomní                                                        6 
 
 
Program :   1. Otvorenie zasadnutia 
                   2. Určenie a schválenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice  a návrhovej  
                       komisie                                        
                   3. Schválenie žiadosti o dotáciu na kamerový systém v obci 

     4. Schválenie žiadosti o dlhodobý prenájom pozemku v KÚ Podhorie KNC 
par.č.491/2 pod výstavbu kioskovej trafostanice 

5. Diskusia  
6. Schválenie návrhu na  uznesenia  

     7. Záver  
 
 
1/ Otvorenie 
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Podhorí otvoril a prítomných  poslancov  a ostatných 
prítomných občanov  privítal   starosta  obce Rudolf Martinka. 
Predniesol návrh programu  zasadnutia  a dal hlasovať o návrhu programu .  
Poslanci jednohlasne schválili Program zasadnutia OZ.  
 
2/ Určenie zapisovateľa 
    
Za zapisovateľku  zasadnutia obecného zastupiteľstva bola navrhnutá a jednohlasne schválená   
Anna Horčičáková 
 
2a/  Voľba overovateľov zápisnice 
 
    Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Miroslava Adamková, Ľudmila Šupejová 
    Tieto boli jednohlasne schválené. 
 
2/b Voľba  návrhovej komisie  
    
   Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Ľubomír Šupej, Ing. Milan Svitana 
   Títo   boli jednohlasne schválení . 



 
 
 
 
3/ Schválenie žiadosti o dotáciu na kamerový systém v obci  
 
Starosta obce oboznámil prítomných o vyhlásení  výzvy na projekt – Kamerový monitorovací  
systém v obci. Nakoľko už  pracuje na podaní žiadosti o poskytnutie dotácie,  ktorú požaduje  
vo výške 5.tisíc eur, obec musí prispieť so spoluúčasťou vo výške 20% čo predstavuje 1.tisíc 
eur z rozpočtu obce. Žiadosť odôvodňuje tým , že bude zmonitorované územie obce a to 5 ks 
kamier – pri OÚ-KD, na strede obce, pri cintoríne , pri MŠ a na otočke horný koniec. 
Kamerovým systémom sa dosiahne predídenie kriminality v obci. Kamerový systém 
používajú aj v susedných obciach a majú s ním dobré skúsenosti.  
Preto požiadal poslancov o schválenie  dotácie vo výške 1.tisíc eur na tento projekt. 
Poslanci so žiadosťou jednohlasne súhlasili  a dotáciu schválili. 
 
Hlasovanie : 
Za: 7                          zdržalo sa : 0                     proti :   0 
    
 
4/ Schválenie žiadosti o dlhodobý prenájom pozemku v KÚ Podhorie KNC par.č. 491/2 
pod výstavbu kioskovej trafostanice  
 
Starosta predniesol  žiadosť  o schválenie žiadosti o dlhodobý prenájom pozemku v KÚ 
Podhorie KNC par.č. 491/2 pod výstavbu kioskovej trafostanice , ktorá bude umiestnená na 
pozemku, kde je postavený  nový vodojem obce a bude slúžiť k zahusteniu TS a NNK pre 
IBV a chaty v lokalite Pod Černačky. Jedná sa  pozemok o výmere  25 m2 . Tento bude 
oplotený. Prenájom bude na 25 rokov  za sumu 2 € za predmet a rok. Prívodový elektrický 
kábel bude umiestnený v krajnici miestnych komunikácií  podľa zákona č. 138/1991 Zb. – 
osobitný zreteľ. Nájomná zmluva sa uzatvorí podľa zákona. 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
Poslanci so žiadosťou jednohlasne súhlasili. 
 
Hlasovanie : 
Za: 7                          zdržalo sa : 0                     proti :   0 
    
 
5/ Diskusia  
 
Anna  Horčičáková – oboznámila s prípravou kultúrnych  akcií :  
1.2.2013 o 15.00 hod. Detský karneval  v kultúrnom dome 
9.2.2013 – Fašiangy v obci – po kobolici a   o 21.hod. v kultúrnom dome zábava a o 22.00 
hod. ukončíme fašiangy   pochovávaním  basy . 
 
Ľubomír Barčiak – mal otázku na ÚPN , že nie je vypracovaný v lokalite Pod Černáčky .  
Požiadal, aby bola pozvánka na zasadnutie OZ zverejnená aj vyhlásením v MR.  
Starosta – odpovedal, že v danej lokalite sú súkromné pozemky, na ktorých majú občania 
záujem stavať RD a chaty a za projektovú dokumentáciu, GP na elektriku si uhradili 
samostatne. Starosta  upozornil p. Barčiaka, aby ihneď dodal záručný list na vodovodné 
čerpadlo. 



Starosta požiadal poslancov, aby sa písomne , alebo telefonicky ospravedlnili z neúčasti na 
zasadnutí OZ.  
Zasadnutie OZ sa uskutoční 31.1.2013.  
 
 
6/ Schválenie návrhu na  uznesenie 
 
Na základe predneseného  návrhu,   bolo prijaté uznesie, ktoré bude tvoriť prílohu zápisnice. 
 
5/ Záver  
 
Starosta obce poďakoval prítomným  za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil.   
 
V Podhorí   11.1.2013                                                                    zapísala:  Anna Horčičáková 
 
 
Overovatelia zápisnice : 
 
Miroslava Adamková                                                                         Rudolf Martinka 
Ľudmila Šupejová                                                                                  starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


