
OBEC PODHORIE, Podhorie č.50, 013 18 Lietava 

Číslo: 506/Cha/2014 

 

 

                                 Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva Obce Podhorie konaného 7.8.2014 o 17.00 hod. 

v zasadačke obecného úradu Podhorie  

 

Prítomní :                     Anton Chobot – zástupca starostu obce  

Poslanci :                      Miroslava Adamková 

                                      Viliam Masný 

                                      Ing. Milan Svitana 

                                      Ľubomír Šupej 

                                      Ľudmila Šupejová 

Ospravedlnená:            Jozefa Koššová 

Ďalší prítomní :            Ing. Milan Matejkov- hlavný kontrolór  

                                      Anna Horčičáková – zam. obce 

                                      Janka Kováčová – zam. obce  

Verejnosť:                     Michal Kováč  

 

Program :  1. Otvorenie zasadnutia OZ 

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

                  3. Kontrola plnenia uznesení č. 28 – 43/2014 

                  4. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starosti na celé volebné obdobie 2014 -2018 

                  5. Schválenie   počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie   

                     2014 – 2018 

                  6. Vyhlásenie  verejného obstarávania – nadlimitná zákazka na obstaranie 8  

                      bytových jednotiek v obci  

                  7. Rôzne – žiadosti 

                  8. Diskusia  
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               9. Schválenie návrhu na uznesenie 

             10. Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia OZ 

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

Ospravedlnená poslankyňa : Jozefa Koššová.  Zástupca obce konštatoval, že počet prítomných 

poslancov je 6 a zasadnutie je uznášania schopné. Predniesol program rokovania. Poslanec 

Viliam Masný požiadal o doplnenie programu - bod č.7 - Generálna oprava motorovej 

striekačky PPS 12. Poslanci súhlasili  s doplnením programu  a program rokovania jednohlasne 

schválili.  

Program :  1. Otvorenie zasadnutia OZ 

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

                  3. Kontrola plnenia uznesení č. 28 – 43/2014 

                  4. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starosti na celé volebné obdobie 2014 -2018 

                  5. Schválenie   počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie   

                     2014 – 2018 

                  6. Vyhlásenie  verejného obstarávania – nadlimitná zákazka na obstaranie 8  

                      bytových jednotiek v obci  

                  7. Generálna oprava motorovej striekačky PPS 12 

                  8. Rôzne – žiadosti 

                  9. Diskusia   

                10. Schválenie návrhu na uznesenie 

                11. Záver.  

Hlasovanie : za  Anton Chobot,  Miroslava Adamková, Viliam Masný,  Ing. Milan Svitana,  

                           Ľubomír Šupej, Ľudmila Šupejová 

                        zdržal sa hlasovania: 0 

                        proti: 0 

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

Overovatelia zápisnice : Viliam Masný, Ľubomír Šupej 

Návrhová komisia: Ing. Milan Svitana, Miroslava Adamková 

Zapisovateľka : Anna Horčičáková 
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Hlasovanie : za  Anton Chobot,  Miroslava Adamková, Viliam Masný,  Ing. Milan Svitana,  

                           Ľubomír Šupej, Ľudmila Šupejová 

                        zdržal sa hlasovania: 0 

                        proti: 0 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesenia č. 28 – 43/2014 

 Zástupca starostu obce konštatoval, že uznesenie č. 28 , 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 36, 39, 41, 

42 sú splnené. 

Uznesenie č. 37,  38, 40 trvá.  

K uz.38/2014 – stravovanie dôchodcov v  MŠ – odporúča sa oznam vyhlásiť v miestnom 

rozhlase.  

Uzn.40/2014 – na OÚ budú pozvaní občania: p. Badžgoň , Nimohaj, Danech , aby sa doriešila 

prejazdnosť chodníka pri multifunkčnom ihrisku. 

K bodu 4. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé volebné obdobie 2014 -

2018.Zástupca informoval prítomných poslancov  

Zástupca starostu Anton Chobot oboznámil prítomných, že dňa 15.novembra 2014 sa 

uskutočnia voľby poslancov obecného zastupiteľstva  a starostu obce. 

        Podľa § 11 ods.4 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  obecné zastupiteľstvo určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné 

obdobie rokov 2014 – 2018 rozsah výkonu funkcie starostu. 

Z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu,  odporúča poslancom 

výkon funkcie starostu na plný úväzok. 

Tento návrh je v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie : za  Anton Chobot,  Miroslava Adamková, Viliam Masný,  Ing. Milan Svitana,  

                           Ľubomír Šupej, Ľudmila Šupejová 

                        zdržal sa hlasovania: 0 

                        proti: 0 
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K bodu 5. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie 

2014 -2018  

 

 Podľa § 11 ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

počet poslancov na celé volebné obdobie roku 2014 – 2018 určí pred voľbami obecné 

zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov.   

 Zástupca Anton Chobot v dôsledku vyššie uvedených skutočností odporúča od 5-  7 poslancov 

do obecného zastupiteľstva – podľa počtu obyvateľov-  obec  do 1000 obyvateľov . Poslanci 

schválili 7 poslancov pre celé volebné obdobie 2014-2018. 

Tento návrh je v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

Hlasovanie : za  Anton Chobot,  Miroslava Adamková, Viliam Masný,  Ing. Milan Svitana,  

                           Ľubomír Šupej, Ľudmila Šupejová 

                        zdržal sa hlasovania: 0 

                        proti: 0 

K bodu 6. Vyhlásenie verejného obstarávania – nadlimitná zákazka na obstaranie 8 

bytových jednotiek v obci 

Zástupca starostu obce oboznámil poslancov s návrhom na vyhlásenie Verejného obstarávania 

– nadlimitnú zákazku na obstaranie 8 bytových jednotiek v obci Podhorie v budove materskej 

školy na požadovanej stavebnej úrovni s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 

350 000 EUR bez DPH.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie- nadlimitnú zákazku na 

obstaranie 8 bytových jednotiek v obci Podhorie, ktorej predmetom je obstaranie 8 bytov na 

požadovanej stavebnotechnickej  úrovni formou ich kúpy, pričom ich kúpe bude predchádzať 

vstavba a nadstavba v budove  materskej školy. 

Hlasovanie : za  Anton Chobot,  Miroslava Adamková, Viliam Masný,  Ing. Milan Svitana,  

                           Ľubomír Šupej, Ľudmila Šupejová 

                        zdržal sa hlasovania: 0 

                        proti: 0 

K bodu 7. Generálna oprava motorovej striekačky PPS 12 

Zástupca starostu predniesol návrh na opravu motorovej striekačky PPS 12 nakoľko je 

zastaralá, má 43 rokov a nespĺňa výkonostné normy. Poďakoval im za účasť v súťaži hasičov 

a dal slovo veliteľovi Viliamovi Masnému. Veliteľ DHZ Podhorie informoval zastupiteľstvo 

o činnosti DHZ. Vyzdvihol účasť  v súťaži, kde družstvo hasičov  získalo I. miesto v Lietave.   
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Taktiež potvrdil, že  motorová striekačka je zastaralá, potrebuje generálnu opravu. Požiadal o 

finančný príspevok. Poslanci s požiadavkou súhlasili a  schválili  finančný príspevok na 

opravu motorovej striekačky PPS 12 vo výške 2.500 €. 

Hlasovanie : za  Anton Chobot,  Miroslava Adamková, Viliam Masný,  Ing. Milan Svitana,  

                           Ľubomír Šupej, Ľudmila Šupejová 

                        zdržal sa hlasovania: 0 

                        proti: 0 

K bodu 8. Rôzne – žiadosti  

Jana Chobotová – žiadosť o vyriešenie dažďovej vody zo strechy suseda a prečistenie 

splaškového kanála - dažďová voda tečie zo strechy p. Štefana Chobota na komunikáciu 

a potom k rodinnému domu, do ktorého zateká. Diery na komunikácií zaplavené vodou  

spôsobujú poškodenie fasády rodinného domu. Žiada o okamžité riešenie. 

Ďalej žiada o prečistenie splaškového kanála, ktorý je vyčistený len do polovice a ohrozuje 

menovanej majetok.  Žiada o okamžité riešenie. 

Poslanci navrhli, aby dažďová vody bola odvedená do jestvujúceho kanála pri miestnej 

komunikácií. 

Splaškový kanál vyčistia pracovníci, ktorý vykonávajú verejnoprospešné práce. 

Termín: do 30 dní                                           zodpovední : Štefan Chobot  

                                                                                              Anton Chobot  

Zástupca starostu upozornil žiadateľku, ktorá bola osobne prítomná na zasadnutí, aby do 30 

dní odstránila živý plot  pri jej rodinnom dome, ktorý zasahuje do miestnej komunikácie. 

Termín: do 30 dní                                           zodpovedná : Jana Chobotová 

K bodu 9. Diskusia  

 

Michal Kováč, informoval zastupiteľstvo, že už prebehlo dedičské konanie na parc. 1012 

v KÚ Podhorie. Bolo navrhnuté, aby sa zvolali spoluvlastníci predmetného pozemku  a 

obecné zastupiteľstvo na obecný úrad  kde sa  dorieši  vysporiadanie  pozemku a možnosť 

odpredania pozemku. 

Odporúča, aby sa v MR vyhlásilo, že majitelia psov sa majú riadne starať o psi, nepúšťať ich 

na miestne komunikácie, aby neohrozovali deti a občanov.  

Anton Chobot, informoval prítomných o rozšírení svietidiel verejného osvetlenia. Navrhol , 

aby sa práce robili svojpomocne a doplnili sa svietidlá na  komunikácie, kde nie je osvetlenie.  
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K bodu 10. Schválenie návrhu na uznesenie  

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

tvorí súčasť tejto zápisnice.  

K bodu 11. Záver 

Zástupca starostu obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

Zasadnutie bolo ukončené o 18.30 hod.  

 

 

Zapísala : Anna Horčičáková                                                Anton Chobot  

            zástupca starostu obce  

 

 

Overovatelia zápisnice: Viliam Masný 

 

                                       Miroslava Adamková  


