
Obec  Podhorie, Podhorie č.50, 013 18  
 
Číslo: 801/Ma/2013 
 
 
                          Z á p i s n i c a  
 
                 zo zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  Obce Podhorie  
konaného 28.11.2013 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Podhorí 
 
Prítomní :                      Rudolf Martinka – starosta obce  
      
                  Poslanci :      Miroslava Adamková 
                                        Anton Chobot 
                                        Jozefa Koššová 
                                        Viliam Masný 
                                        Ing. Milan Svitana 
                                        Ľubomír Šupej 
                                        Ľudmila Šupejová 
 
Ďalší prítomní:              Viera Masná, hlavný kontrolór 
                                        Anna Horčičáková, zam.obce 
                                        Monika Vráblová, zam. obce      
 
Verejnosť:                    Anton Meško 
                                       Lenka Danková 
                                       Peter Danech 
                                       Pavol Danko 
                                       Elena Danková   
                                       Dušan Danko 
                                       Michal Melišík 
                                       Matej Kučera  
                                       Petra Šuplatová 
                                       Veronika Hatalová    
                                       Katarína Štaffenová   
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Program:   
 

1. Otvorenie           
2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej 

komisie 
3. Kontrola plnenia úloh z uznesenia 6/2013 
4. Schválenie vnútornej smernice č. VO-2/2013 
5. Schválenie VZN č.1/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti 
6. Schválenie VZN č.2/2014 o používaní miestnych komunikácií 

v katastrálnom území obce Podhorie 
7. Schválenie VZN č.3/2014 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej 

služby, o službe a výške úhrady za opatrovateľskú službu 
8. Schválenie VZN č. 4/2014 o záväzných zásadách a usporiadaniach 

územia obce Podhorie 
9. Schválenie VZN č.5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 

dieťa materskej školy na území obce Podhorie 
10. Schválenie  VZN č.6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  
11. Schválenie VZN č.7/2014 o dočasnom obmedzení, alebo užívaní pitnej 

vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a náhradného odvádzania odpadových vôd 

12. Schválenie obecného rozpočtu na rok 2014 
13. Rôzne  - žiadosti 
14. Diskusia 
15. Schválenie návrhu na uznesenie 
16. Záver 

 
 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 
Rokovanie OZ otvoril Rudolf Martinka, starosta obce. Privítal všetkých prítomných. 
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2. Určenie  zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
Zapisovateľka: Anna Horčičáková 
Overovatelia zápisnice :  Anton Chobot 
                                           Viliam Masný 
Návrhová komisia: Ing. Milan Svitana 
                                  Ľubomír  Šupej 
Hlasovanie : za 7    Miroslava Adamková 
                             Anton Chobot 
                             Jozefa Koššová 
                             Viliam Masný       2 



                             Ing. Milan Svitana 
                             Ľubomír Šupej 
                             Ľudmila Šupejová        
 
Proti:   0 
Zdržal sa hlasovania : 0 
 
K bodu 3. Kontrola plnenia úloh z uznesenia č. 6/203 
 
  
Predložil starosta obce a konštatoval, že  uznesenie boli splnené. V bode E) OZ 
poveruje :   starostu obce plnou mocou na realizáciu stavby – verejné osvetlenie 
obce – obec od tohto odstúpila, nakoľko podmienky zmluvy a realizácia stavby  
neboli pre obec výhodné. 
Nadstavby Materskej školy za účelom výstavby obecných nájomných bytov – 
zatiaľ sa nikto neprihlásil a nemal záujem o byty. 
 
K bodu 4. Schválenie vnútornej smernice č. VO – 2/2013 
 
Obec je povinná  mať schválenú smernicu verejného obstarávania  podľa zákona 
, ktorá určuje nadlimitné a podlimitné  zákazky, ktoré musí obecné 
zastupiteľstvo schváliť. Starosta bližšie vysvetlil smernicu verejného 
obstarávania a požiadal poslancov o schválenie smernice. 
 
 
Hlasovanie : za 6  Miroslava Adamková 
                             Anton Chobot 
                             Jozefa Koššová 
                             Viliam Masný        
                             Ľubomír Šupej 
                             Ľudmila Šupejová  
 
Zdržal sa hlasovania:  Ing. Milan Svitana       
Proti: 0 
 
Vnútorná smernica č. VO – 2/2013 schválená. 
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K bodu 5. Schválenie VZN č.1/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti 
 
Návrh VZN 1/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti bola zverejnený na úradnej 
tabuli v obci a na web stránke obce od 13.11.2013 do 28.11.2013. Z občanov 
k návrhu VZN nikto nedal písomnú pripomienku. K prednesenému návrhu zo 
strany poslancov neboli vznesené  pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.  
Starosta obce dal hlasovať za prijatie  VZN č. 1/2014 o miestnej dani 
z nehnuteľnosti. 
 
Hlasovanie:  za 7  Miroslava Adamková 
                             Anton Chobot       
                             Jozefa Koššová 
                             Viliam Masný        
                             Ing. Milan Svitana 
                             Ľubomír Šupej 
                             Ľudmila Šupejová        
 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Proti:                          0 
 
VZN bude zverejnené na úradnej tabuli obce, internetovej stránke a vyhlásené 
v miestnom rozhlase. VZN nadobúda účinnosť 1.1.2014 
VZN č. 1/2014   schválené.  
 
 
K bodu 6. Schválenie VZN č.2/2014 o používaní miestnych komunikácií 
v katastrálnom území obce Podhorie 
 
K návrhu VZN bola vznesená písomná pripomienka od p. Mgr. Anny 
Brezániovej, k článku IX, odst. 1 – státie a zastavenie na pozemných 
komunikáciách, ktorá bude tvoriť súčasť zápisnice. Ďalej  vzniesol pripomienku  
poslanec Viliam Masný, k článku  IX, ods.1.,ktorý odkazuje  na § 22, 23, 24- 
státie a zastavenie na pozemných komunikáciách, pričom pri státi musí ostať 
aspoň 1 jazdný pruh široký 3 m pre každý smer jazdy , čo náš skutkový stav 
obecných komunikácií nespĺňa.  Ing,. Milan Svitana - navrhol, aby sa na 
budúcom zasadnutí prehodnotil návrh VZN a doplnili sa konkrétne riešenie 
parkovania na MK. Starosta dal hlasovať. 
 
Hlasovanie : za   1   Ing. Milan Svitana     4 



Proti                    5   Anton Chobot       
                                 Jozefa Koššová 
                                 Viliam Masný        
                                 Ľubomír Šupej                                                                  
                                 Ľudmila Šupejová      
 
Zdržal sa hlasovania: 1  Miroslava Adamková 
VZN 2/2014 nebolo schválené. 
 
K bodu 7. Schválenie VZN č.3/2014 o podmienkach poskytovania 
opatrovateľskej služby, o službe a výške úhrady za opatrovateľskú službu 
 
Návrh VZN 3/2014 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej  služby, 
o službe a výške úhrady za opatrovateľskú službu   bol zverejnený na úradnej 
tabuli v obci a na web stránke obce od 13.11.2013 do 28.11.2013. Z občanov 
k návrhu VZN nikto nedal písomnú pripomienku. Poslanci mali pripomienku , 
aby sa hodinová sadzba zvýšila z 0,70 €  na 1 €. Starosta dal hlasovať za prijatie 
VZN 3/2014 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o službe 
a výške úhrady za opatrovateľskú službu. 
 
Hlasovanie:  za 7  Miroslava Adamková       
                             Anton Chobot       
                             Jozefa Koššová 
                             Viliam Masný        
                             Ing. Milan Svitana 
                             Ľubomír Šupej 
                             Ľudmila Šupejová        
Zdržal sa hlasovania: 0 
Proti:                          0 
VZN bude zverejnené na úradnej tabuli, internetovej stránke a vyhlásené 
v miestnom rozhlase. VZN nadobúda účinnosť 1.1.2014. 
VZN č.3/2014  schválené. 
 
K bodu 8. Schválenie VZN č. 4/2014 o záväzných zásadách 
a usporiadaniach územia obce Podhorie 
 
Návrh VZN 4/2014 o záväzných zásadách a usporiadaniach územia obce 
Podhorie  bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a na web stránke obce od 
13.11.2013 do 28.11.2013. Z občanov k návrhu VZN nikto nedal písomnú  
pripomienku. K prednesenému návrhu zo strany poslancov  bola vznesené len 1  
otázka - poslanec Ľubomír Šupej, či sa týmto VZN rozumie celá obec pre 
výstavbu RD.  Vo VZN sú presne určené lokality na výstavbu RD.            5       



                                                                                                                    
Starosta obce dal hlasovať  za prijatie VZN č. 4/2014 o záväzných zásadách a 
usporiadaniach    územia obce Podhorie. 
 
Hlasovanie:  za 6  Miroslava Adamková 
                             Anton Chobot       
                             Jozefa Koššová 
                             Viliam Masný        
                             Ing. Milan Svitana 
                             Ľudmila Šupejová        
 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Proti:                    Ľubomír Šupej 
VZN bude zverejnené na úradnej tabuli, internetovej stránke a vyhlásené 
v miestnom rozhlase. VZN nadobúda účinnosť 1.1.2014. 
 
VZN č. 4/2014  schválené. 
 
K bodu 9. Schválenie VZN č.5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na dieťa materskej školy na území obce Podhorie 
 
 
Návrh VZN 5/2014 o o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa 
materskej školy na území obce Podhorie 
bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a na web stránke obce od 13.11.2013 do 
28.11.2013. Z občanov k návrhu VZN nikto nedal písomnú pripomienku.  
Poslanci boli oboznámení, že výška dotácie je stanovená aj pre CVČ, ktoré 
pôsobia v Žiline a požiadali písomne o dotáciu. K prednesenému návrhu zo 
strany poslancov  neboli vznesené pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. 
 
Hlasovanie:  za 6  Miroslava Adamková 
                             Anton Chobot       
                             Jozefa Koššová 
                             Viliam Masný        
                             Ing. Milan Svitana 
                             Ľudmila Šupejová        
 
Zdržal sa hlasovania:  1  Ľubomír Šupej 
Proti : 0 
VZN bude zverejnené na úradnej tabuli, internetovej stránke a vyhlásené 
v miestnom rozhlase. VZN nadobúda účinnosť 1.1.2014. 
VZN č.5/204 bolo schválené.        6 



            
 
K bodu 10. Schválenie  VZN č.6/2014 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady  
 
 
Návrh VZN 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady   bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a na web stránke obce 
od 13.11.2013 do 28.11.2013. Z občanov k návrhu VZN nikto nedal písomnú 
pripomienku. Poplatok sa zvyšuje z dôvodu vysokých nákladov na zber, 
prepravu a zneškodňovanie odpadov.  K prednesenému návrhu zo strany 
poslancov neboli vznesené pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. Starosta dal 
hlasovať  za prijatie  VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne   
odpady a drobné stavebné odpady. 
 
Hlasovanie:  za 7  Miroslava Adamková 
                             Anton Chobot       
                             Jozefa Koššová 
                             Viliam Masný        
                             Ing. Milan Svitana 
                             Ľubomír Šupej  
                             Ľudmila Šupejová        
 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Proti:                          0 
VZN bude zverejnené na úradnej tabuli, internetovej stránke a vyhlásené 
v miestnom rozhlase. VZN nadobúda účinnosť 1.1.2014. 
VZN č.6/204 bolo schválené. 
     
K bodu 11.  Schválenie VZN č.7/2014 o dočasnom obmedzení, alebo užívaní 
pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 
 
Návrh VZN 7/2014 o dočasnom obmedzení, alebo užívaní pitnej vody v čase jej 
nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd    bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a na web 
stránke obce od 13.11.2013 do 28.11.2013. Z občanov k návrhu VZN nikto 
nedal písomnú pripomienku.  K prednesenému návrhu zo strany poslancov 
neboli vznesené pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. Starosta dal hlasovať  za 
prijatie  VZN č. 7/2014 o  dočasnom obmedzení, alebo užívaní pitnej vody  
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd.        7    



Hlasovanie:  za 7  Miroslava Adamková 
                             Anton Chobot       
                             Jozefa Koššová 
                             Viliam Masný        
                             Ing. Milan Svitana 
                             Ľubomír Šupej  
                             Ľudmila Šupejová        
 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Proti:                          0 
VZN bude zverejnené na úradnej tabuli, internetovej stránke a vyhlásené 
v miestnom rozhlase. VZN nadobúda účinnosť 1.1.2014. 
VZN č.7/204 bolo schválené. 
 
 
K bodu 12. Schválenie obecného rozpočtu na rok 2014. 
 
 
Návrh  Obecného rozpočtu na rok 2014 ,    bol zverejnený na úradnej tabuli 
v obci a na web stránke obce od 13.11.2013 do 28.11.2013. Rozpočet je 
vypracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie a je prebytkový. Z občanov 
k návrhu rozpočtu nikto nedal písomnú pripomienku. K prednesenému návrhu 
zo strany poslancov boli vznesené pripomienky : Masný Viliam  z dôvodu 
prebytku  8.tisíc € v rozpočte doporučil, aby sa použili finančné prostriedky  na 
výdavky: 
1) ochrana pred požiarmi a služby požiarneho zboru a pre nový žiacky oddiel „ 
Plamienok „   o 1.452 € 
2) Pozemné komunikácie - správa a údržba  verej. pries. , 2  ks kryté autobusové 
zastávky, odkúpenie pozemku – o 1.500 € 
3) Školská budova – na výmenu okien, úpravu dvora  -  2.000 € 
4) Verejné osvetlenie -  1.200 €  
 
Poslanci s návrhom súhlasili. 
Starosta dal  hlasovať o prijatí rozpočtu obce na rok 2014. 
 
Hlasovanie:  za 7  Miroslava Adamková 
                             Anton Chobot       
                             Jozefa Koššová 
                             Viliam Masný        
                             Ing. Milan Svitana 
                             Ľubomír Šupej  
                             Ľudmila Šupejová       8 



 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Proti:                          0 
      
Obecný rozpočet na rok 2014 schválený. 
 
 
K bodu 13. Rôzne – žiadosti 
  
 
TJ- ŠK Podhorie – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce – vo výške 
3.000 € - športovú činnosť, ( nákup športových potrieb, občerstvenia, pohonné 
hmoty, údržbu špor.areálu ) – poslanci  nemali pripomienky a jednohlasne 
súhlasili s poskytnutím dotácie. 
Starosta obce dal hlasovať:  
 
Hlasovanie:  za 7  Miroslava Adamková 
                             Anton Chobot       
                             Jozefa Koššová 
                             Viliam Masný        
                             Ing. Milan Svitana 
                             Ľubomír Šupej  
                             Ľudmila Šupejová        
 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Proti : 0 
Dotácia vo výške 3.000€ pre TJ ŠK schválená. 
 
Bc. Peter Mojský a Ing. Veronika Mojská,  Strečno,  požiadali o vysporiadanie podielu na 
parcelách č. 1036/1 a 1036/2 reg. E v KÚ Podhorie vedených na LV č. 850. 
Jedná sa o parcely po neb. Ondrejovi Meškovi, o výmere cca 1466 m2, ktoré získala obec do 
vlastníctva ako právny nástupca po Čs štáte, správa ONV, teraz Okresný úrad Žilina.  
Starosta informoval poslancov, že majú predkupné právo a po vypracovaní  znaleckého  
posudku navrhuje žiadateľom pozemok odpredať. Poslanci  jednohlasne súhlasili. 
 
Hlasovanie:  za 7  Miroslava Adamková 
                             Anton Chobot       
                             Jozefa Koššová 
                             Viliam Masný        
                             Ing. Milan Svitana 
                             Ľubomír Šupej  
                             Ľudmila Šupejová       9 
 



Zdržal sa hlasovania: 0 
Proti:                          0 
 
Obyvatelia  obce : podľa priloženej žiadosti  
Menovaní žiadajú vybudovanie verejného osvetlenia v časti obce , kde sú 
vlastníkmi pozemkov. 
Starosta informoval prítomných, že  uvedenú stavbu  plánuje vybudovať 
svojpomocne, z prostriedkov  rozpočtu obce v  roku 2014.  
 
Viliam Masný  informoval prítomných o činnosti  DHZ v Podhorí v roku 2013, 
ktoré rozdelil do 3 bodov : prospešné práce pre obec, súťaže a šport a ostatnú 
činnosť. 
 
Anna Horčičáková  informovala o úhrade daní a poplatkov a konštatovala, že 
výber daní a poplatkov je splnený , že obci sú dlžní len 2 občania za dane a 2 
občania za vodu. Je to ale stav k 30.11.2013, takže dane a poplatky by mali byť 
do 31.12.2013 uhradené na 100%. 
 
Starosta obce poďakoval p. Antonovi Chobotovi  za vykonanú prácu ( stavebný  
dozor ) pri výstavbe nového vodovodu.  
 
K bodu 14. Diskusia 
 
Starosta určil 5 min. na 1 diskusný príspevok. 
 
Melišík Michal-  nesúhlasil, s tým ,že sa nemôže vyjadrovať k jednotlivým 
bodom programu, že sa schvália body poslancami  a môže sa vyjadrovať až 
v diskusii. Súhlasí, aby sa hľadalo riešenie k parkovaniu motorových vozidiel 
a aby sa určilo miesto  na  záchytné parkovanie. 
 
Danková Helena mala pripomienku k TKO že  poplatok je nespravodlivý.  
Danko Pavol – mal pripomienku v k VZN o miest. komunikáciách,  kde treba 
riešiť  problém parkovania v obci a určiť konkrétne  miesto na parkovanie.  
Rodina Danková žiada, aby bol zaslaný list ohľadom parkovania na vedomie  
rodine Brezániove. 
Starosta navrhol, aby sa zúčastnili rokovania  dňa 19.12.2013 o 17.00 hod. 
v kancelárii starostu obce občania , stavebná komisia a poslanci, aby sa našlo 
konkrétne riešenie  parkovania motorových vozidiel na MK.   
Danech Peter – požadoval informáciu ako funguje stavebná komisia a žiada, aby 
drobné stavby riešila stavebná komisia. Požiadal, aby sa zúčastnil rokovania 
stavebnej komisie, za prítomnosti starostu ,  Ing. Sulovca Stanislava ,  
Badžgoňa                                                                                              10 



Antona vo veci  doriešenia prístupového  chodníka pri multifunkčnom ihrisku 
z dôvodu prejazdnosti  motorovým vozidlom. 
Ing. Kučera Matej požiadal o informáciu v akom časovom horizonte sa pracuje 
na novom vodovode a podľa akej stavebnej dokumentáciie. 
Šuplatová Petra – žiadala o informáciu aký je záujem o byty  na prenájom  v MŠ 
Ing. Svitana Milan dal návrh, aby sa dotazník o nájomné byty  uverejnil  v 
Hlásniku a v skrátenej verzii sa ako anketa  dal do poštových  schránok  
rodinných domov. 
Štaffenová  Katarína- žiadala o podanie informácie v akom štádiu rokovania je 
prechod po miestnej komunikácií družstvo. 
Hatalová Veronika požiadala o rozšírenie rozhlasu do lokality  Kopce a  
požiadala starostu, aby vyriešil s firmou T+T , a.s. Žilina vývoz smetí v zimnom 
období.  
Šupej Ľubomír – požiadal starostu obce, aby oslovil p. Chobota  Štefana, aby 
preparkoval  motorové vozidlá parkujúce na strede obce, z dôvodu že ohrozujú 
premávku na MK.  
Ing. Milan Svitana oboznámil poslancov  o organizačnom zabezpečení a 
príprave  kultúrnej akcie Mikuláš, ktorá sa bude konať 7.12.2013 o 14.00 hod. 
na strede obce. 
Anna Horčičáková ďalej informovala , že sa bude konať   kultúrna akcia 
Vianoce 2013, dňa 29.12.2013 o 15.00 hod. v kultúrnom dome a zároveň 
predniesla plán akcií na rok 2014. Touto cestou poďakovala poslancom za 
pomoc pri organizovaní kultúrnych akcií v priebehu roka.  
Starosta sa k jednotlivým otázkam a  informáciám vystupujúcich v diskusii 
vyjadril.  
V diskusii už nevystúpil nikto. Starosta diskusiu ukončil. 
 
K bodu 15. Schválenie návrhu na uznesenie 
 
Na základe prednesených žiadostí, podnetov a návrhov bolo prijaté uznesenie, 
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
K bodu 16. Záver 
 
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie  OZ bolo ukončené o 19.20 hod.  
 
Zapísala: Anna Horčičáková 
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                                                                   Rudolf Martinka  
                                                                     Starosta obce  
 
                                     
 

 Overovatelia zápisnice :    
 
 
Viliam Masný 
 
 
Anton Chobot  
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