
Sme zodpovední nielen za to, čo sme urobili, ale aj za to, čo sme 

neurobili.  /Jean Baptiste Poquelin Moliére/ 

  

 

 

 

 

                 

 

 

 

Váţení spoluobčania, 

v prvom rade Vám chcem poďakovať v mene mojom ako aj v mene novozvolených poslancov 

za Vašu vysokú volebnú účasť a za Vaše hlasy a dôveru, ktorú ste do nás vloţili. 

Verím, ţe spoločnými silami budeme pokračovať vo zveľaďovaní našej obce.  

Moje predsavzatia pri výkone starostu obce som uţ spomenul v predvolebnom programe. 

Dúfam, ţe sa nám ich podarí čo najskôr spoločne dosiahnuť.  

Tieţ sa chcem poďakovať v mene zosnulého starostu Rudolfa Martinku ako aj mojom za 

prácu odchádzajúceho obecného zastupiteľstva. 

 V súčasnej dobe sme dobudovali a spustili poslednú trasu vodovodného potrubia od materskej 

školy smerom k p. Súľovcovi a od kríţa „Na Dráhach“ smerom k p. Murárikovej a tieţ sme tu 

vybudovali verejné osvetlenie. V prípade dobrého počasia dorobíme verejné osvetlenie od 

areálu Agro Turiec po cintorín.  

Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa v uplynulom volebnom období pričinili o zveľadenie alebo 

zviditeľnenie našej obce.  

S pozdravom                                                                          Anton Chobot, zastupujúci starosta 

 

 

ÚCTA K STARŠÍM    
 
V mesiaci október sa v kultúrnom dome uskutočnilo 

tradičné stretnutie seniorov našej obce. Všetkých privítala 

pani Anna Horčičáková a slávnostný príhovor predniesol 

zástupca starostu obce Anton Chobot. V kultúrnom 

programe sa predstavili deti z materskej školy pod vedením 

svojich pani učiteliek, pán Štefan Stenchlák zahral na 

saxafóne a na záver vystúpil so svojimi piesňami súbor 

Podhorčan. Pri tejto príleţitosti bol vyhlásený šiesty ročník 

podhorskej literárnej súťaţe. Spoločne strávili príjemné 

nedeľné popoludnie pri malom  občerstvení.   

 
 



ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODHORIE KONANÉHO 12.11.2014 

        Rokovanie otvoril Anton Chobot, zástupca starostu obce. Privítal prítomných. Ospravedlnil sa poslanec 
Ing. Milan Svitana. Zástupca starostu obce konštatoval, ţe počet poslancov je 6 a zasadnutie je uznášania schopné.  

Schválenie návrhu na 3. úpravu rozpočtu 2014  
Hlavný kontrolór predniesol dôvodovú správu k 3.úprave rozpočtu na rok 2014 a to z dôvodu, navýšenia 

finančných prostriedkov z 2 % daní FO a PO a získania finančných prostriedkov z Úradu vlády SR.  

- daňové príjmy + 513,00 €  

- nedaňové príjmy + 624,00 €  

- beţné transfery - 891,33 €  

Finančné operácie + 10 261,83 €  

Navrhovanou zmenou v príjmovej časti rozpočtu sa upraví rozpočet aj vo výdavkoch.  
- Beţné výdavky + 15 732,16 €  

- Kapitálové výdavky + 23 688,61 €  

Dôvodová správa bude tvoriť súčasť zápisnice.  

Zástupca starostu dal hlasovať. Poslanci 3. úpravu rozpočtu na rok 2014 v znení schváleného rozpočtu 

jednomyseľne schválili.  
 

Správa hlavného kontrolóra k 30.9.2014  
Ing. Milan Matejkov- hlavný kontrolór predloţil správu za obdobie III. štvrťrok 2014  

Správa mala dve časti: a) správa o činnosti hlavného kontrolóra, kde konštatoval, ţe pri kontrole neboli zistené 

závaţné nedostatky, ktoré by nasvedčovali na nehospodárnosť a neefektívnosť v činnosti obce  

b) stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce 1.- 9.2014  

Konštatoval, ţe obec disponuje dostatočným stavom finančných prostriedkov potrebných na beţný chod obce 

a na uhrádzanie záväzkov voči všetkým subjektom. Správa HK bude tvoriť súčasť tejto zápisnice.  

OZ berie na vedomie správu HK k 30.9.2014 
 

Schválenie rozpočtu na rok 2015  
Ing. Milan Matejkov a ekonómka Janka Kováčová predniesli návrh rozpočtu na rok 2015. Návrh vychádza z 

návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2015 – 2017 a z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom 

období. Rozpočet obce je navrhovaný ako prebytkový.  

Navrhovaný rozpočet na rok 2015:  

Príjmy : 211 568,66 Výdaje: 210 073,06  

Doplnenie návrhu na rozpočet:  

Viliam Masný ţiadal o zvýšenie rozpočtu na pasport dopravného značenia vo výške 2500 €  

Ţiadosti občanov ŤZP vo výške 340 €  

Ţiadosti z CVC Ţilina vo výške 1300 €  

Parlament zvýšil na rok 2015 podielové dane pre samosprávy o 1,5 % , preto sa navýšili výnosy daní.  

Hlavný kontrolór odporúča  OZ v Podhorí schváliť predloţený návrh s úpravami rozpočtu na rok 2015.  

Poslanci ho jednomyseľne schválili. 
 

Schválenie VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze uţívania pitnej vody v čase jej 

nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd  
Návrh VZN č.1/2015 bol zverejnený na web stránke obce a úradnej tabuli dňa 29.10.2014. Zo strany občanov 

neboli prijaté ţiadne pripomienky ani zo strany poslancov OZ. Preto zástupca starostu dal hlasovať. 

Poslanci ho jednomyseľne schválili. 
 

Schválenie VZN č.2/2015 o miestnej dani z nehnuteľností  
Návrh VZN č.2/2015 bol zverejnený na web stránke obce a úradnej tabuli dňa 29.10.2014.Zo strany občanov 

neboli prijaté ţiadne pripomienky ani zo strany poslancov OZ. Preto zástupca starostu dal hlasovať. Poslanci 

ho jednomyseľne schválili. 
  

Rôzne - ţiadosti  
Zasadnutia OZ sa zúčastnila verejnosť. Pán Michal Kováč, Zdenka Kováčová a Veronika Kováčová ţiadali 

doriešiť odpredaj pozemku pri vrte. Zástupca starostu odporučil, aby sa uskutočnilo stretnutie všetkých 

spoluvlastníkov pozemku a poslancov Miroslavy Adamkovej, Viliama Masného a Ľubomíra Šupeja , JUDr. 

Petra Vachana a Ing. Antona Sulovca z dôvodu určenia ceny predaja pozemku . 

Pani Anna Horčičáková predniesla ţiadosti:  

- Dobrovoľný hasičský zbor Podhorie – ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 3.500 €  



- Telovýchovná jednota Podhorie – ŠK – ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 4.000 €  

- Farnosť Dobrého pastiera Ţiadosť o dotáciu na mzdy a prevádzku CVČ na prihlásené deti z obce v počte 18  

- Ţilinská diecéza - ţiadosť o dotáciu na mzdy a prevádzku CVČ na prihlásené deti z obce v počte 2  

- CVČ Ţilina - ţiadosť o dotáciu na mzdy a prevádzku CVČ na prihlásené deti z obce v počte 6  

- Jozef Kováč, Podhorie – ţiadosť o fin. príspevok z grantového systému hendikep občanov z dôvodu ŤZP  

- Dominika Koššová, Podhorie - ţiadosť o fin. prísp. z grantového systému hendikep občanov z dôvodu ŤZP  

Poslanci jednomyseľne súhlasili s poskytnutím dotácie pre CVČ vo výške 50 € na 1 dieťa. Pre ŤZP vo výške 

170 € na rok . 

Pani Anna Horčičáková oboznámila poslancov s výsledkami rozborov pitnej vody z verejného vodovodu – 

odobratá v MŠ Podhorie – kde voda bola vo všetkých ukazovateľoch zdravotne bezpečná a vyhovuje pre 

ľudskú spotrebu. Vzorka odobratá z nového vrtu po chemickej stránke vyhovuje .  

Poslanci informáciu o rozboroch pitnej vody zobrali na vedomie.  

Anton Chobot – informoval, ţe bolo zaloţené občianske zdruţenie Miestna akčná skupina Rajecká dolina ,v 

ktorej sú členmi uţ viaceré obce Rajeckej doliny. Poslaním zdruţenia je podpora a koordinácia spoločného 

postupu všetkých sektorov spoločnosti v oblasti prípravy regiónu na prístup LEADER a jeho vyuţitie pre 

koordinovaný rozvoj územia daného regiónu.  

OZ schvaľuje : a) vstup obce Podhorie do zdruţenia Miestna akčná skupina Rajecká dolina  

b) poveruje starostu obce Podhorie , ako zástupcu člena MAS Rajecká dolina uskutočniť všetky potrebné 

úkony na prípravu a realizáciu MAS Rajecká dolina  
Anton Chobot poďakoval poslancom za ich 4 ročné obdobie vo funkcii poslancov OZ, za ich prácu, obetavosť 

a prínos pre obec. Zároveň navrhol odmenu kaţdému poslancovi vo výške 100 €.  

Poslanci s návrhom súhlasili.  

Anton Chobot poďakoval občanom ktorí finančne prispeli 2% z daní na Materskú školu v Podhorí a zvlášť 

patrí vďaka Ing. Antonovi Sulovcovi. 

 
VÝSLEDKY VOLIEB DO SAMOSPRÁVY OBCÍ V OBCI PODHORIE 15.11.2014  

Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov : 670  

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných do obecného zastupiteľstva: 502  

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce : 513 

Percentuálna účasť na voľbách  v obci Podhorie : 77 %  

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na starostu obce :  

1. Ľubomír Barčiak 16                                 3. Anton Chobot 380  

2. Ing. Miroslav Bobuľa 15                         4. Roman Šupej 102 

Za starostu obce bol zvolený Anton Chobot.  

 

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na poslancov OZ :  

1. Viliam Masný  293                                                   8. Ing. Gabriela Šupejová 177 

2. Radoslav Masný  248                                               9. Anton Poľko 175  

3. Gabriela Konušíková  246                                      10. Maroš Zbytek 144 

4. Martin Masný  243                                                  11. Mgr. Ľubica Danechová 136 

5. Jozef Masný  230                                                     12. Ing. Ján Marosz 134 

6. Pavol Masný  215                                                    13. Jozef Ďuriš 120 

7. Lenka Danková 205                                                14. Michal Kováč 68 

 

KRONIKA 

Narodili sa Tamara Hubočanová,  

                   Cecília Marosz, 

                   Lujza Belanová,  

                   Alexander Magyarics. Rodičom srdečne blahoţeláme! 

Novú rodinu si zaloţili Radovan Súlovec a Eliška Berková. 

 

 

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 

OÚ Podhorie a obecné zastupiteľstvo vás srdečne pozýva na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční dňa 

6.12.2014 v Kultúrnom dome v Podhorí.  Deti vo veku od 2 do 12 rokov dostanú darčeky. 

 



PROPOZÍCIE VI. ROČNÍKA LITERÁRNEJ SÚŤAŢE ŢILINSKÉHO KRAJA 

Odkaz Karolíny Brüstleovej 
Vyhlasovateľ súťaţe:   Podhorský hlásnik, Obec Podhorie  

Organizátor:    Obec Podhorie  

Spoluorganizátori:   Ţilinský samosprávny kraj,  

    Krajské kultúrne stredisko v Ţiline,  

    Rímskokatolícky farský úrad Lietava 

Miesto konania:   Podhorie  

Cieľ súťaţe:  

Poslaním súťaže je podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie autorov, úctu k morálnym 

hodnotám a prispieť k poznaniu života a diela ľudí, ktorí sa svojím životom zaslúžili o všeobecné dobro.  

Súťaţná téma:  Bol som pri tom a zostal/nezostal som ticho 

 Literárne ţánre v próze:      a/ kategória:   rozprávanie                         b/ kategória: rozprávanie 

                                                  c/ kategória:  reportáţ, poviedka 

Literárne ţánre v poézii:       téma zostáva, ţáner voľný 

 

TERMÍNY:  

Vyhlásenie súťaţe – október 2014    

Uzávierka súťaţe – 31. január 2015   

Vyhlásenie výsledkov – marec – apríl  2015   

ORGANIZAČNÉ POKYNY:  

- súťaţiaci môţe poslať najviac tri samostatné práce v rozsahu maximálne 3600 znakov  

- súťaţ je anonymná, potrebné údaje /meno, adresa, vek /súťaţiaci uvedie  v sprievodnom liste /prihláške/  

- literárnej súťaţe sa môţu zúčastniť autori, ktorí doposiaľ kniţne nepublikovali  

- súťaţné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaţ a nemôţu byť publikované aţ 

do vyhlásenia výsledkov  

- zaslaním práce do súťaţe autori dávajú svoj súhlas na publikovanie práce   

- súťaţné práce musia vyjadrovať súťaţnú tému a rešpektovať určený ţáner 

- práce treba zaslať mailom na adresu: literarna.sutazKB@gmail.com najneskôr do 31. januára 2015  

alebo poštou v 4 kópiách na dole uvedenú adresu, obálku treba označiť „Literárna súťaţ KB“ . 

KATEGÓRIE:  

a/ ţiaci osemročných gymnázií /príma – kvinta/, ţiaci 5.-9. ročníka ZŠ 

b/ študenti gymnázií, stredných škôl a SOU   

c/ dospelí – začiatočníci, študenti VŠ   
 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA:   

- práce ohodnotí a o umiestnení rozhodne odborná porota 

Koordinátorka LS: Mgr. Eva Vlčková, 013 18 Podhorie 177, 0902291246 

Mediálni partneri:                                                                          Sponzori:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODHORSKÝ HLÁSNIK, mesačník obce Podhorie, zodpovedný redaktor Anton Chobot, výkonná redaktorka Ing. Eva Masná, tlač 

a distribúcia Zuzana Masná, email:  podhorskyhlasnik@gmail.com , elekronická verzia  na www.obecpodhorie.info 

mailto:podhorskyhlasnik@gmail.com
http://www.obecpodhorie.info/

