
OBEC  PODHORIE, Podhorie č.50, 013 18  Lietava 

Číslo: 419/Cha/2014 

 

 

                                         Z á p i s n i c a  

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa 26.6.2014 

o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu Podhorie 

Prítomní :                               Anton Chobot  - zástupca starostu obce  

    Poslanci     :                       Miroslava Adamková 

                                               Jozefa Koššová 

                                              Viliam Masný  

                                              Ing. Milan Svitana 

                                              Ľudmila Šupejová 

                                              Ľubomír Šupej    

 Ďalší prítomní:                    Ing. Milan Matejkov – hlavný kontrolór  

                                             Anna Horčičáková – zam. obce 

                                             Monika Vráblová – zam. obce 

                                             Viera Masná -  

 

Verejnosť:                            Petar Danech  

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

                  2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

                      a návrhovej komisie 

                  3. Kontrola plnenia uznesenia č. 21 – 27/2014 

                  4. Schválenie odpredaja pozemku parc. č. 1036/1, 1036/2 
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          5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok  

              2013  

          6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013 

          7. Schválenie výročnej správy obce za rok 2013 

          8. Schválenie rozpočtového opatrenia č.1 

          9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  

              II. polrok 2014 

         10. Rôzne – žiadosti 

         11. Diskusia 

         12. Schválenie návrhu na uznesenie 

         13. Záver     

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia OZ 

Rokovanie OZ otvoril Anton Chobot, zástupca starostu obce. Privítal všetkých 

prítomných. Zástupca obce konštatoval,        že počet prítomných poslancov je 7 

a OZ je uznášania schopné. Predniesol program rokovania. Poslanci nemali 

žiadne pripomienky k programu rokovania a jednohlasne program schválili.  

Hlasovanie : za  Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam   

                           Masný, Ing. Milan Svitana, Ľudmila  Šupejová, Ľubomír Šupej 

                     zdržal sa hlasovania : 0 

                     proti : 0 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice , voľba návrhovej  

                  komisie 

Overovatelia zápisnice:  Viliam Masný, Ing. Milan Svitana 

Návrhová komisia: Miroslava Adamková, Ľudmila Šupejová 

Zapisovateľka: Anna Horčičáková 

Hlasovanie : za  Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam   
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                              Masný, Ing. Milan Svitana, Ľudmila  Šupejová, Ľubomír Šupej 

                     zdržal sa hlasovania : 0 

                     proti : 0 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia č. 21- 27/2014 

Zástupca starostu obce konštatoval, že uznesenie č.21, 22, 23, 25, 26/2014 sú 

splnené 

Uznesenie č. 24, 27 /2014 – trvá. 

K bodu 4. Schválenie odpredaja pozemku parc.č. 1036/1,1036/2 

Obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 9 a ods..8 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje predaj 

pozemkov v podielovom spoluvlastníctve obce Podhorie- podiel obce predstavuje 

5/14 – parcely E parc.číslo 1036/1 – orná pôda o výmere 4022 m2 a parc.číslo 

1036/2 – orná pôda o výmere 24 m2 na LV č. 850 do bezpodielového 

spoluvlastníctva  manželov Petra Mojského a Veroniky Mojskej  za cenu 1,6255 

€ za 1 m2, t.j. za celkovú kúpnu  cenu 2.348,85 € , zníženú o náklady na 

vypracovanie znaleckého posudku vo výške 140,47 €, to znamená 2.208,38 € 

spolu s poplatkom za povolenie vkladu vlastníckeho práva v hotovosti alebo 

prevodom na účet obce Podhorie najneskôr ku dňu podpisu zmluvy oboma 

zmluvnými stranami. 

 Hlasovanie : za  Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam   

                           Masný, Ing. Milan Svitana, Ľudmila  Šupejová, Ľubomír Šupej                        

                     zdržal sa hlasovania : 0 

                     proti : 0 

K bodu 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za 

rok 2013 

Pani Masná Viera  predniesla stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2013 

a konštatovala, že záverečný účet obsahuje všetky údaje o plnení rozpočtu 

príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie a odporučila 

obecnému zastupiteľstvu záverečný účet obce za rok 2013 schváliť a súhlasila 

s celoročným hospodárením bez výhrad.  
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K bodu 6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013 

Poslancom bol doručený záverečný účet písomne a mohli sa k nemu vyjadriť. 

K záverečnému  účtu nemal nikto s poslancov pripomienky. O schválenie 

záverečného účtu za rok 2013 dal zástupca starostu obce hlasovať. 

Hlasovanie : za  Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam   

                           Masný, Ing. Milan Svitana, Ľudmila  Šupejová, Ľubomír Šupej 

                     zdržal sa hlasovania : 0 

                     proti : 0 

K bodu 7. Schválenie výročnej správy obce za rok 2013 

Poslanci boli oboznámení s výročnou správou obce za rok 2013. Poslanci nemali 

žiadne pripomienky, preto dal zástupca starostu obce hlasovať. 

Hlasovanie : za  Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam   

                           Masný, Ing. Milan Svitana, Ľudmila  Šupejová, Ľubomír Šupej                        

                     zdržal sa hlasovania : 0 

                     proti : 0 

K bodu 8. Schválenie rozpočtového opatrenia č.1 

Pani Monika Vráblová predniesla úpravu rozpočtu na rok  2014 rozpočtovým 

opatrením č.1, v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. , písm.1 §14, o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Rozpočtové opatrenie č.1 tvorí prílohu  tejto 

zápisnice. Zástupca starostu obce dal hlasovať. 

Hlasovanie : za  Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam   

                           Masný, Ing. Milan Svitana, Ľudmila  Šupejová, Ľubomír Šupej                        

                     zdržal sa hlasovania : 0 

                     proti : 0 

K bodu 9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 

II.pol.2014 

Ing. Milan Matejkov- hlavný kontrolór obce predložil plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014.  
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Poslanci k prednesenému plánu nemali žiadne pripomienky a preto dal zástupca 

starostu obce hlasovať. 

Hlasovanie : za  Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam   

                           Masný, Ing. Milan Svitana, Ľudmila  Šupejová, Ľubomír Šupej                        

                     zdržal sa hlasovania : 0 

                     proti : 0 

K bodu 10. Rôzne – žiadosti 

Poslanci sa zaoberali prednesenými pripomienkami k  vydávaniu obedov pre 

občanov, ktoré sa varia v materskej škole. Kapacitne nie je možné zabezpečovať 

pre občanov toľko obedov, ako sa v tomto období zabezpečuje. Je potrebné 

preukázať zo strany občanov, ktorí využívajú služby materskej školy na 

zabezpečenie obedov, či majú zabezpečené opatrovníctvo, či sú odkázaní len na 

seba samého.  

Občania, ktorí nevyužívajú opatrovníctvo a sú zdravotne ťažko postihnutí , budú 

písomne oslovení, aby  písomne požiadali o stravovanie a donášku obedov 

domov, ostatní budú oboznámení cestou miestneho rozhlasu a v obecnom 

Hlásniku.   

K bodu 11. Diskusia 

Veliteľ DHZ p. Viliam Masný informoval poslancov o použití finančných 

prostriedkov s DPO SR Bratislava vo výške 700 € na zakúpenie požiarneho  

materiálu. A použitie  dotácie vo výške 700 €  na nákup požiarnej techniky. 

Ing. Milan Matejkov odporučil vykonať inventarizáciu majetku obce  a rozpočet 

na rok 2015 schváliť v októbri  starým  zastupiteľstvom, aby obec po voľbách 

a s novými poslancami nepracovala s rozpočtovým provizóriom.  

Vilam Masný  odporučil, aby sa do rozpočtu na rok 2015 zapracovali finančné 

prostriedky  na  spracovanie  územného  plánu obce.  

Anton Chobot informoval, že sa pracuje na projektovej dokumentácií na 

prestavbu MŠ na byty a  ďalej musí prebehnúť verejné obstarávanie . Informoval 

o nedostatku pitnej vody z vrtu, ktorá sa musí dovážať so SEVAKu do vodojemu. 

Je potrebné aby sa začalo pracovať na výstavbe nového vrtu v lokalite Černáčky.  
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Obec Lietava bude budovať vodovod pre Lietavskú Závadku a bola by možnosť 

pripojiť vetvu vodovodu zo závadskej cesty smerom k roľníckemu družstvu do 

Podhoria. Financovalo by sa to z Eurofondov.  

Ďalej informoval o pripravovaných zámeroch – zateplenie kultúrneho domu 

a opravu KD, rekonštrukcii miestnych komunikácií v mesiacoch september 2014 

od p. Slávika  k bytovkám, po dohode s SSE – rekonštrukcia verejného 

osvetlenia  s  rozšírením a predlžením VO . 

Pani Jozefa Koššová predniesla požiadavku na nákup stoličiek do kultúrneho 

domu z dôvodu, že sú značne poškodené. 

Peter Danech  - poukázal na to, že o vodu by sa mal starať zodpovedný pracovník 

a nie zástupca starostu, ten sa má starať o iné veci v obci. Ďalej poukázal na veľkú 

hlučnosť na multifunkčnom ihrisku. Mal požiadavku  týkajúcu sa odhlučnenia  

mantinelov. Ďalej požiadal o ukončenie požiadavky, ktorú predkladá už dlhé roky 

na riešenie prejazdu  motorových vozidiel na prístupovom chodníku pri 

multifunkčnom ihrisku. 

Ing. Milan Svitana navrhol, aby sa išli pozrieť na skutočný stav a tak nájsť 

riešenie. 

Termín: august 2014           zodpovední: Anton Chobot, Ing. Milan Svitana,  

                                                                 Ľubomír Šupej  

Anton Chobot- žiadosti o odpredaj pozemku  Ing. Krajčovi sa nevyhovuje. 

Pozemok obce  sa neodpredá. Poslanci ukladajú vyzvať Ing. Krajča, aby požiadal 

obec o dodatočné stavebné povolenie, nakoľko pri miestnej obhliadke bolo 

zistené, že je na pozemku postavená stavba bez povolenia obce.  

Hlasovanie : za  0 

                     zdržal sa hlasovania :  Ľubomír Šupej                       

                     proti : Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam   

                           Masný, Ing. Milan Svitana, Ľudmila  Šupejová,  

Anton Chobot a Anna Horčičáková informovali o zabezpečení a organizácií 

Cyrilometodských hodov dňa 5.7.2014-  

Sobota – 11.00 hod. svätá omša 

               16.00 hod. kultúrny program 

               18.00 hod. hodová  zábava 
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Nedeľa-  6.7.2014 -  15.00 hod. krížová cesta na Roháč 

K bodu 12. Schválenie návrhu na uznesenie 

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

ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

K bodu 13. Záver 

Zástupca starostu obce poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie bolo ukončené  o 19.15 hod. 

 

 

Zapísala: Anna Horčičáková                                    Anton Chobot 

                                                                          zástupca starostu obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Viliam Masný 

 

Ing. Milan Svitana 

 

 

 


