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UZNESENIE č. 31/2015 - 37/2015 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Podhorie, 

                                                    konaného dňa 08.10.2015 

 

 

 Uznesenie č.31/2015 

 

obecné zastupiteľstvo 

a) konštatuje že je uznášaniaschopné - na rokovaní sú prítomní 4 - poslanci, neprítomný 3 -

poslanci.  

b) schvaľuje program zasadnutia v predloženom znení.  

   

 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomný poslanci:     4 

Neprítomný poslanci: 3  

Hlasovali za:  Ing. Lenka Danková, Viliam Masný, Radoslav Masný, Martin Masný              

Proti:                           0 

Zdržali sa:                   0 

 

 

Uznesenie č. 32/2015 

Obecné zastupiteľstvo  

a) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Lenka Danková a Martin  Masný 

overovateľov zápisnice: Viliama Masného a Radoslava Masného 

b) poveruje 

za zapisovateľa zápisnice z rokovania p. Annu Horčičákovú 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     4 

Neprítomný poslanci: 3 

Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Viliam Masný, Radoslav Masný, Martin Masný               

Proti:                           0 

Zdržali sa:                   0 

 

Uznesenie č.33/2015 

 

obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie  
Informáciu o kontrole plnení uznesení obecného zastupiteľstva č. 24 - 30 / 2015 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     4 

Neprítomný poslanci: 3   

Hlasovali za:  Ing .Lenka Danková, Viliam Masný, Radoslav Masný, Martin Masný             

Proti:                          0 

Zdržali sa:                  0 
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Uznesenie č.34/2015 

 

obecné zastupiteľstvo 
 

 

1.   k o n š t a t u j e 

 

a) že prerokovalo návrh vstupu obce Podhorie do združenia Minčol za účelom realizácie 

projektu „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 

opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov“, 

b) že prerokovalo zámer výzvy „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním 

na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku 

odpadov“, 

 

2.   s c h v a ľ u j e  
 

a) členstvo v  občianskom združení " Minčol " za účelom realizácie projektu: „Zvýšenie 

miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a 

recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov“, 

b) zámer výzvy „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu 

na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov“ 

a spolufinancovanie projektu vo výške 5 %, 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     4 

Neprítomný poslanci: 3  

Hlasovali za:  :  Ing. Lenka Danková, Viliam Masný, Radoslav Masný, Martin Masný                          

Proti:                           0 

Zdržali sa:                   0 

 

Uznesenie č. 35 / 2015  

obecné zastupiteľstvo  

 1.   k o n š t a t u j e 

 

že prerokovalo prevod nehnuteľností:  

 

a) pozemku - parcely registra C- KN  č.411/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 

v katastrálnom území Podhorie, okr. Žilina, zapísaných Okresným úradom Žilina, 

katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980, v podielovom spoluvlastníctve v 

nasledujúcich podieloch:  

 Peter Mojský, nar. 08.09.1978, trvale bytom 28. októbra 189/15, Strečno v podiele 

9/56, 

 Ing. Veronika Mojská, rod. Mešková, nar. 19.01.1978 trvale bytom 28. októbra 

189/15, Strečno v podiele 9/56, 

 bezpodieloví spoluvlastníci Peter Mojský, nar. 08.09.1978, trvale bytom 28. októbra 

189/15, Strečno a Ing. Veronika Mojská, rod. Mešková, nar. 19.01.1978, trvale 

bytom 28. októbra 189/15, Strečno v podiele 19/28   

 

b) parcely  registra  C- KN  č.413/2 – zastavané plochy  vo výmere 8 m2 v katastrálnom 

území Podhorie, okr. Žilina, zapísaných Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom 

na liste vlastníctva č. 980, v podielovom spoluvlastníctve v nasledujúcich podieloch:  



3 

 

 Peter Mojský, nar. 08.09.1978, trvale bytom 28. októbra 189/15, Strečno v podiele 

9/56, 

 Ing. Veronika Mojská, rod. Mešková, nar. 19.01.1978 trvale bytom 28. októbra 

189/15, Strečno v podiele 9/56, 

 bezpodieloví spoluvlastníci Peter Mojský, nar. 08.09.1978, trvale bytom 28. 

októbra 189/15, Strečno a Ing. Veronika Mojská, rod. Mešková, nar. 19.01.1978, 

trvale bytom 28. októbra 189/15, Strečno v podiele 19/28   
 

 

2.   s c h v a ľ u j e 

 

a) kúpu nehnuteľnosti - pozemku parcely registra C- KN  č.411/4 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 24 m2 v katastrálnom území Podhorie, okr. Žilina, zapísanej 

Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 980, 

v podielovom spoluvlastníctve v nasledujúcich podieloch:  

 Peter Mojský, nar. 08.09.1978, trvale bytom 28. októbra 189/15, Strečno v podiele 

9/56, 

 Ing. Veronika Mojská, rod. Mešková, nar. 19.01.1978 trvale bytom 28. októbra 

189/15, Strečno v podiele 9/56, 

 bezpodieloví spoluvlastníci Peter Mojský, nar. 08.09.1978, trvale bytom 28. 

októbra 189/15, Strečno a Ing. Veronika Mojská, rod. Mešková, nar. 19.01.1978, 

trvale bytom 28. októbra 189/15, Strečno v podiele 19/28   

t.j. v celkovom podiele 1/1-na za cenu 1,6255 EUR za 1 m2 , cena celkom 39,01 EUR. 

 

b) kúpu nehnuteľnosti - pozemku parcely registra C- KN  č.413/2 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 8 m2 v katastrálnom území Podhorie, okr. Žilina, zapísanej 

Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980, 

v podielovom spoluvlastníctve v nasledujúcich podieloch:  

 Peter Mojský, nar. 08.09.1978, trvale bytom 28. októbra 189/15, Strečno v podiele 

9/56, 

 Ing. Veronika Mojská, rod. Mešková, nar. 19.01.1978 trvale bytom 28. októbra 

189/15, Strečno v podiele 9/56, 

 bezpodieloví spoluvlastníci Peter Mojský, nar. 08.09.1978, trvale bytom 28. 

októbra 189/15, Strečno a Ing. Veronika Mojská, rod. Mešková, nar. 19.01.1978, 

trvale bytom 28. októbra 189/15, Strečno v podiele 19/28   

t.j. v celkovom podiele 1/1-na za cenu 1,6255 EUR za 1 m2 , cena celkom 13,00 EUR. 

 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Na základe potreby riešenia usporiadania majetkovo právnych vzťahov na cestnej 

komunikácii sa predkladá návrh kúpnej zmluvy medzi účastníkmi zmluvy, ktorými sú - 

predávajúci: Peter Mojský a Ing. Veronika Mojská, rod. Mešková, bytom Strečno č. 189/15 

a kupujúci: Obec Podhorie, Obecný úrad Podhorie č. 50, 013 18 Lietava, za účelom jej 

prerokovania a schválenia v súlade s ustanoveniami zákona o majetku obcí a schválených 

Zásad s nakladaním s majetkom obce. Predkladaný návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie 

nehnuteľnosti v prospech obce Podhorie za cenu 52,016 EUR pre účely zabezpečenia 

dopravnej dostupnosti územia s plánovanou výstavbou RD. 

 
 

                                                                                  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:      4 
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Neprítomný poslanci:  3  

Hlasovali za:  Ing. Lenka Danková, Viliam Masný, Radoslav Masný, Martin Masný               

Proti:                            0 

Zdržali sa:                    0 

 

 

Uznesenie č. 36 / 2015  

obecné zastupiteľstvo  

                                                               

1.   k o n š t a t u j e 
 

že prerokovalo žiadosti CVČ Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera Žilina, DHZ 

Podhorie  a TJ ŠK Podhorie  vo veci dotácií na rok 2016.   

 

2.   odporúča  

 

vyčleniť finančné prostriedky na dotácie TJ ŠK Podhorie, DHZ Podhorie a CVČ 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera Žilina v rozpočte obce Podhorie na rok 

2016. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:      4 

Neprítomný poslanci:  3  

Hlasovali za:   Ing. Lenka Danková, Viliam Masný, Radoslav Masný, Martin Masný              

Proti:                            0 

Zdržali sa:                    0 

 

 

Uznesenie č. 37 / 2015  

obecné zastupiteľstvo  

 

1.   k o n š t a t u j e 

 

že prerokovalo podnet p. Štefana Chobota vo veci nedodržania uznesenia č. 51/2014 , 

v ktorom bola vyzvaná p. Chobotová Jana o odstránenie živého plotu z miestnej komunikácie   

2. ukladá :  

písomne vyzvať p. Chobotovú Janu, aby doložila doklad – list vlastníctva , že predmetný 

pozemok ( živý plot) pri rodinnom dome č.54 je v jej vlastníctve.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:       4 

Neprítomný poslanci:   3 

Hlasovali za:  Ing .Lenka Danková, Viliam Masný, Radoslav Masný, Martin Masný                

Proti:                             0 

Zdržali sa:                     0 

 

OVEROVACIA A SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA: 

 

Uznesenie vypracovala dňa 8. 10. 2015 návrhová komisia v zložení: 

Ing. Lenka Danková 

Martin Masný 

 

 

V Podhorí, dňa 8. 10. 2015                                                    

                                                                                                        Anton Chobot                                                 

                            starosta obce 


