
      OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, 013 18 Lietava 

 

Číslo: 109/Ma/2014 

 

                                                                   Z á p i s n i c a   

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Podhorie konaného dňa 30.1.2014 o 17.00 

hod. v zasadačke obecného úradu Podhorie 

 

Prítomní :               Rudolf Martinka  -  starosta obce 

      

      Poslanci :          Miroslava Adamková 

                                 Anton Chobot 

                                 Jozefa Koššová 

                                 Viliam Masný 

                                 Ľubomír Šupej 

                                 Ľudmila Šupejová   

       

 Ďalší prítomní:   Viera Masná , hlavný kontrolór 

                              Anna Horčičáková, zam. Obce 

 Verejnosť:          Ján Marosz 

                              Petra Šuplatová 

                              Peter Danech  

 

Program:  1. Otvorenie zasadnutia OZ 

                   2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

                   3. Kontrola plnenia úloh z uznesenia       č. 7/2013 

                   4. Rôzne – žiadosti  



                                                                                                                                                    Č.2 

 

5. Diskusia 

6. Schválenie návrhu na uznesenie  

7. Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  

 

Rokovanie OZ  otvoril Rudolf Martinka, starosta obce. Privítal všetkých prítomných. Starosta 

konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné. Písomne sa 

ospravedlnil z rokovania Ing. Milan Svitana.  

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

 

Zapisovateľka : Anna Horčičáková 

Overovatelia zápisnice: Anton Chobot,  Viliam Masný 

Návrhová komisia: Ľudmila Šupejová, Ľubomír Šupej  

 

Hlasovanie :  za 6   Miroslava Adamková 

                                 Anton Chobot 

                                 Jozefa Koššová 

                                 Viliam Masný 

                                 Ľubomír Šupej 

                                 Ľudmila Šupejová   

Proti : 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia č.7/2013 

 

Predložil starosta obce a k jednotlivým bodom sa vyjadroval ako boli vyriešené a splnené.  

Konštatoval, že uznesenie č. 7/2013 bolo splnené vo všetkých bodoch.  
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K bodu 4 Rôzne – žiadosti  

Pani Anna Horčičáková v tomto bode predniesla žiadosti a podnety od občanov : 

a) 2 ARCH, s.r.o. Mgr. Andrea Vitteková, konateľ- žiadosť o prenájom priestorov 

v Materskej škole  za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti, výroba textilných 

a odevných výrobkov a šperkov.  

Obec – starosta obce musí v zmysle § 9 a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb- 

o majetku obci v znení neskorších predpisov  zverejniť zámer prenájmu nehnuteľného 

majetku obce formou  priameho prenájmu po dobu 15 dní.  

Poslanci OZ súhlasili so zámerom s podmienkou, že bude v prenajatých priestoroch 

namontovaný samostatný  plynomer a elektromer.  

Hlasovanie : za 6   Miroslava Adamková 

                                             Anton Chobot 

                                             Jozefa Koššová 

                                            Viliam Masný 

                                            Ľubomír Šupej 

                                            Ľudmila Šupejová   

              Proti: 0 

              Zdržal sa hlasovania :0  

b) Drábiková Ivana, Podhorie č.40- žiadala o úpravu kanála pred rodinným domom – 

osadením kamennej rúry z dôvodu, že sa do kanála vypúšťajú splašky do žúmp , aby sa 

zamedzilo šíreniu nepríjemného zápachu.  

Poslanci konštatovali, že tento problém v celej obci by vyriešila kanalizácia a doporučili, 

aby bolo cestou miestneho rozhlasu vyhlásené zákaz vypúšťania splaškov do rigolov , 

zverejnený kontakt na  firmu, ktorá zabezpečuje vývoz žúmp. Tento oznam uverejniť aj 

v novom čísle  Hlásnika. Za porušenie nariadenia  bude starosta   uplatňovať  sankcie .  

Poslanci navrhli, aby si pani Drábiková Ivana , prekrytie kanála zabezpečila na vlastné 

náklady. 

Hlasovanie : za prekrytie kanála na vlastné náklady : 6 

                                  Miroslava Adamková 

                                 Anton Chobot 

                                 Jozefa Koššová 

                                 Viliam Masný 

                                 Ľubomír Šupej 

                                 Ľudmila Šupejová   
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Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

c) Makuková Gertrúda, Podhorie č.194, žiadala o odstránenie čiernej skládky pri  bývalej 

kafilérií družstva v Podhorí. Nakoľko sa nezistil  vinník , obec je povinná túto skládku 

odstrániť. Jedná sa o komunálny odpad.  

Starosta ubezpečil OZ že túto skládku dá bezodkladne odstrániť na náklady obce.  

d) Viliam Masný :  doporučil, aby sa zrealizovalo prekrytie autobusovej zastávky pri 

materskej škole a to svojpomocne, nakoľko boli  v rozpočte obce na tento zámer  

navýšené finančné prostriedky . 

Poslanci jednohlasne súhlasili   : za 6   

                                Miroslava Adamková 

                                 Anton Chobot 

                                 Jozefa Koššová 

                                 Viliam Masný 

                                 Ľubomír Šupej 

                                 Ľudmila Šupejová   

       

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania : 0 

 

e) Anton Chobot : navrhol, aby sa pre obec zakúpilo osobné  motorové vozidlo, nakoľko 

predchádzajúce je odhlásené a jeho technický stav nezodpovedal  spôsobilosti  

prepravy osôb.  Doporučuje  cenu nákupu  3.500 €. 

Starosta obce musí zabezpečiť prieskum trhu. 

Hlasovanie : za 6 : Miroslava Adamková 

                                 Anton Chobot 

                                 Jozefa Koššová 

                                 Viliam Masný 

                                 Ľubomír Šupej 



                                                                                                                                                Č.5 

  Ľudmila Šupejová   

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

Viliam Masný oboznámil poslancov OZ, že získal finančnú dotáciu na činnosť DHZ v Podhorí vo 

výške 700,- €.  

K bodu 5- Diskusia: 

 

Do tohto bodu programu sa prihlásil písomne  Ján Marosz- prosil o informáciu  ohľadom 

rokovania s p. Rejdugom  o odstránení nelegálneho stavu, keď obmedzil priechodnosť obecnej 

cesty  a zároveň v rozpore so zákonom osadil dopravnú značku a a ký postup v tejto záležitosti 

sa bude robiť. 

Starosta odpovedal, že s p. Rejdugom bude o tomto probléme rokovať 3.2.2014, z čoho vyvodí 

z celého problému záver.  

Peter Danech – požiadal o vyriešenie toalety na mulltifunkčnom ihrisku.  

Starosta vykoná na multifunkčnom ihrisku kontrolu dňa 5.2.2014 a upozorní návštevníkov na 

dodržiavanie prevádzkového poriadku  ihriska.  

 

K bodu 6. Schválenie návrhu na uznesenie 

Na základe prednesených žiadostí, podnetov a návrhov bolo prijaté uznesenie, ktoré bude 

tvoriť prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 7. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie bolo ukončené o 19.00 hod.  

 

Zapísala: Anna Horčičáková                                                     Rudolf Martinka, starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: Viliam Masný 

                                       

                                        Anton Chobot         

 



 

 

 

       

 

  


