
Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú 

umelecké diela. 
/Johann Wolfgang Goethe/ 

 

 

 

 

 

                 

SLOVO ZASTUPUJÚCEHO STAROSTU 

Vážení spoluobčania, 

v prvom rade sa chcem poďakovať obyvateľom dolného konca za trpezlivosť pri poruchách vody a 

obmedzeniach pri výstavbe novej vodovodnej siete. V súčasnosti máme  vybudovanú novú trasu 

vody od p. Slávika  popri hlavnej ceste k dolnej zástavke autobusu . Jedná sa o trasu, ktorá bola 

najporuchovejšia. Podarilo sa nám získať finančné prostriedky z rezervy predsedu vlády na 

dobudovanie vodovodnej siete dolného konca a rozšírenie vodovodnej siete smer Kríž na Drahách po 

p. Murárikovú, spolu s výkopom pokladáme aj kábel na verejné osvetlenie. Popri tom nám prebieha 

výberové konanie dodávateľa prác – rekonštrukcia obecných ciest k bytovkám, časť na Kline a  na 

cintorín. Prosím o trpezlivosť, ostatne cesty sa budú opravovať postupne.  

V polovici augusta sa urobil záložný vrt vody v hĺbke 28 metrov, vrt je už prečistený čerpaním. Na 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva   sme požiadali o rozbor vody z tohto vrtu. Postupne 

budeme skúšať jeho výdatnosť. Dúfam, že po týchto opatreniach už nebudeme mať problémy s 

vodou. 

Prebieha nám aj verejné obstarávanie a výberové konanie na dodávateľa prác výstavby sociálnych 

bytov v budove MŠ a rekonštrukciu budovy a okolia materskej školy. Ukončenie výberového 

konania je plánované na začiatok novembra.  Po tomto termíne sa môže začať s prácami, v prípade 

priaznivého počasia. Práce budú financované zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie 

Ministerstva financií. 

Chcem sa poďakovať mladým hasičom za spoluprácu, s ktorými sme uplynulý víkend vyčerpali a 

prečistili kanalizačné vedenie a studňu pri materskej škole.  

Plánujeme vymeniť a rozšíriť pouličné osvetlenie, ktoré je už schválené obecným zastupiteľstvom. 

Podali sme žiadosť na rekonštrukciu a zateplenie kultúrneho domu a hasičskej zbrojnice – výmena 

okien, dverí a strechy. 

S veliteľom DHZ p. Viliamom Masným sa mi podarilo vybaviť z Ministerstva obrany bezodplatne 

dve elektrocentrály, veľkú pre záložný zdroj vrtu a malú pre potreby obce  a  hasičského zboru. 

Verím, že spoločne budeme pokračovať v budovaní a napredovaní našej obce. 

 

 



ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODHORIE 25.9.2014  

Rokovanie OZ otvoril Anton Chobot, zastupujúci starosta obce. Privítal šiestich prítomných 

poslancov, hlavného kontrolóra obce Ing. Milana Matejkova, zamestnankyne obce 

 Annu Horčičákovú a Janku Kováčovú. Ospravedlnila sa poslankyňa Ľudmila Šupejová.  Zasadnutie 

bolo uznášania schopné.  
 

Zastupujúci starosta obce konštatoval, že úlohy z uznesení č. 44-51/2014 sú splnené.  

Verejné obstarávanie na prestavbu bytov v MŠ je už v Bratislave na verejnom obstarávaní.  

Pán Štefan Chobot odstránil odtok dažďovej vody. Pani Jana Chobotová poslala oznámenie, že živý 

plot je na jej súkromnom pozemku. Zastupujúci starosta obce dá preveriť pravdivosť oznámenia.  
 

- Schválenie návrhu na 2. úpravu rozpočtu 2014  

Poslanci obdržali podrobne spracovaný nový návrh na úpravu rozpočtu – príjmovú a výdavkovú časť 

rozpočtu. Bola prednesená dôvodová správa, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.  

Odbor financií spracoval 2. úpravu rozpočtu Obce Podhorie, ktorá predstavuje úpravu v kategóriách:  

Daňové príjmy + 150,00 €  

Nedaňové príjmy + 241,74 €  

Bežné transfery +31.781,22 €  

Finančné operácie +35.877,82 €  

Kapitálové príjmy +2.274,38 €  

Navrhovanou zmenou v príjmovej časti rozpočtu sa upraví aj vo výdavkoch.  

Bežné výdavky + 31 629,33 €  

Kapitálové výdavky + 11 000,00 €  

Zástupca starostu dal hlasovať. Poslanci 2. úpravu rozpočtu na rok 2014 v znení schváleného 

rozpočtu jednohlasne schválili. 

-Voľby do orgánov samosprávy obcí – vyhlásenie kandidatúry na starostu obce a poslancov OZ 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie Anna Horčičáková oboznámila prítomných s vyhlásením 

kandidatúry na starostu obce a poslancov OZ. Za predsedu miestnej volebnej komisie bola zvolená 

Janka Kováčová, podpredseda Ing. Rudolf Kanis. Komisia má 5 členov.  

- Rôzne – žiadosti  

Zastupujúci starosta obce navrhol riešenie k dlhodobému problému riešenia prístupového chodníka k 

rodinným domom pri multifunkčnom ihrisku. Bola prijatá ústna dohoda s p. Danechom Petrom, 

Nimohajom Slavomírom a manželkou Andreou a Mäkkým Františkom, že odkúpia pozemok od p. 

Badžgoňa Antona za dohodnutú cenu. Pozemok darujú zmluvne obci. Zastupujúci starosta obce 

zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na celý pozemok, aby bolo len jedno parcelné číslo, 

nakoľko chodník pri predmetnej parcele je vo vlastníctve obce. Poslanci OZ s návrhom jednohlasne 

súhlasili.  

Zastupujúci starosta obce informoval, že v obci bol vykonaný AUDIT za rok 2013. Podľa auditorky 

Ing. Jozefíny Smolkovej účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú 

situáciu obce k 31.12.2013.  



Hlavný kontrolór obce konštatoval, že obec hospodári v súlade so zákonmi a s rozpočtom obce.  

Navrhol, aby pri prijímaní nového rozpočtu obce na rok 2014 bola zmenená štruktúra rozpočtu a 

znížil sa počet položiek. Tým sa sprehľadní celkový rozpočet- príjmová aj výdavková časť.  

Anna Horčičáková oboznámila prítomných, že dňa 19.10.2014 – v nedeľu o 15.00 hodine v 

kultúrnom dome sa uskutoční kultúrna akcia pre starších občanov – Úcta k starším.  

Informovala, že pri tejto akcii sa vyhlasuje aj literárna súťaž- Odkaz Karolíny Brüstleovej.  

Bude to 6. ročník. Poslanci jednohlasne súhlasili. Pani Horčičáková poprosila o pomoc pri 

organizovaní tohto podujatia.  
 

 

KOMUNÁLNE VOĽBY 2O14 

Voľby sa uskutočnia 15.11.2014 od 7.00 hod. do 20.00 hod. vo volebnej miestnosti – v  KD. 

Kandidáti pre voľby starostu obce: 

Ľubomír Barčiak, 54 rokov, živnostník, Podhorie č. 125, nezávislý kandidát 

Miroslav Bobuľa, Ing., 58 rokov, Podhorie č. 102, nezávislý kandidát 

Anton Chobot, 54 rokov, zastupujúci starosta, Podhorie č. 92, SMER – sociálna demokracia 

Roman Šupej, 42 rokov, živnostník, Podhorie č. 139, nezávislý kandidát 
 

Kandidáti pre voľby poslancov OZ obce: 

1. Ľubica Danechová, Mgr., 51 rokov, invalidný dôchodca, Podhorie č. 47, nezávislý kandidát 

2. Lenka Danková, Ing., 29 rokov, predajca senior, Podhorie č. 87, SMER – sociálna demokracia 

3. Jozef Ďuriš, 41 rokov, vodič, Podhorie 171, nezávislý kandidát 

4. Gabriela Konušíková, 46 rokov, živnostník, Podhorie č. 200, SMER – sociálna demokracia 

5. Michal Kováč, 37 rokov, SZČO, Podhorie č. 29, SIEŤ 
6. Ján Marosz, Mgr., 36 rokov, projektový manažér, Podhorie č. 306, SIEŤ 
7. Jozef Masný, 37 rokov, skladník, Podhorie 170, SMER – sociálna demokracia 

8. Martin Masný, 35 rokov, majster stavebnej výroby, Podhorie č. 79, SMER – sociálna demokracia 

9. Pavol Masný, 35 rokov, živnostník, Podhorie 138, nezávislý kandidát 

10. Radoslav Masný, 38 rokov, skladník, Podhorie 138, SMER – sociálna demokracia 

11. Viliam Masný, 31 rokov, súkromný podnikateľ, Podhorie č. 11, SMER – sociálna demokracia 

12. Anton Poľko, 39 rokov, vodič, Podhorie 154, nezávislý kandidát 

13. Gabriela Šupejová, Ing., 25 r., ekonomický pracovník dopravy, Podhorie č. 185, SMER – soc. d. 

14. Maroš Zbytek, 25 rokov, študent, Podhorie č. 166, nezávislý kandidát 
 

Dobrovoľnému hasičskému zboru v Podhorí  sa na konci leta podarilo získať v poradí už druhú 

dotáciu v tomto roku z riaditeľstva Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Bratislave vo výške 700 €. 

Finančné prostriedky boli použité na nákup savíc, multifunkčných prúdnic, pracovného náradia a 

oblekov do dažďa a ponorného kalového čerpadla. 

 

Úcta k starším 

Obecný úrad a poslanci obecného zastupiteľstva srdečne pozývajú všetkých seniorov v nedeľu 

19.10.2014 o 15.00 hodine do kultúrneho domu na spoločné posedenie  pri kultúrnom programe a 

malom občerstvení. Všetci ste srdečne vítaní. 

KRONIKA 

Novú rodinu si založili    

Zdenko Súlovec a Zuzana Brezániová,  

Peter Danko a Soňa Zavadzanová. 

Zomrela  Aurélia Koššová vo veku 88 rokov. 



Poďakovanie za úrodu 

Po celoročnej námahe na roliach a v 

záhradách v jeseni zberáme úrodu a 

neraz sme prekvapení, čo všetko sa 

nám, napriek nepriazni počasia 

urodilo. Z najkrajších plodov, ktoré 

pestovatelia priniesli, urobili naše 

šikovnice pod vedením Andrejky v 

kaplnke peknú výstavu. Aj keď bolo 

priveľa dažďa a trápilo nás to, 

predsa sme sa mali aj čím potešiť.  

Hrozno, hrušky, orechy, jablká, 

kapusta, paprika, mrkva, petržlen, 

zeler – a najmä tekvice – tým veľa 

vody lahodilo. Jedna pre svoje veľké 

rozmery zostala na fúriku pred 

kaplnkou. Pán kaplán vdp. Róbert Hanuliak požehnal úrodu i vďačných veriacich v sobotu 4. oktǒbra 

večer pri svätej omši.  

Pútnická svätá omša na Roháči 

Po upršanom lete – upršané hody. Ani na chvíľu neprestalo pršať, ľudia boli pod dáždnikmi 

alebo schovaní v pršiplášťoch. 

Napriek tomu mali v srdciach 

radosť, už len z toho dôvodu, že 

to nevzdali. Svätú omšu 

celebroval Mons. Jozef Šelinga 

spolu s naším vdp. dekanom 

Mons. Stanislavom Belákom a 

vdp. kaplánom Danielom 

Šedíkom. Najstarší pútnik z 

Jablonového mal osemdesiatdva 

rokov a najmladšia pútnička 

Barborka mala rok a pol. 

„To najdôležitejšie je 

láska, stretávame ju tam, kde by 

sme ju nepredpokladali a  

nečakali...“ - hodový kazateľ to  ilustroval niekoľkými príkladmi zo súčasného života - „dôkazom ste 

aj vy všetci, ktorí ste sem dnes prišli...“ 

 

PODHORSKÝ HLÁSNIK, mesačník obce Podhorie, výkonná redaktorka Ing. Eva Masná, technická redaktorka, 

tlač a distribúcia Zuzana Masná, email:  podhorskyhlasnik@gmail.com , elekronická verzia  na 

www.obecpodhorie.info 
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