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Vážení spoluobčania, 

    

     

       hneď v úvode ďakujem občanom za početnú volebnú účasť.  

Čo sa týka obce, začala sa výstavba zosilňovača pre mobilnú sieť Telecom, dúfam že 

pokrytie signálu bude dobrý pre všetkých občanov obce.                 

     Bola nám schválená dotácia z Ministerstva životného prostredia na kanalizáciu v hodnote 

stotisíc eur, po verejnom obstarávaní sa bude pokračovať od stredu obce smer dolný koniec po 

hlavnej ceste.                                                

     Čo sa týka výstavby novej škôlky, verejné obstarávanie je ukončené, vyhrala firma Kodeso 

s.r.o., výstavba sa začne ako bude platné stavebné povolenie. 

 Milí spoluobčania, prichádza jar aj príroda nám pripomína, že toto krásne ročné obdobie sa 

práve začína v marci. Už oddávna jar symbolizuje obdobie Veľkonočných sviatkov. 

      

     Tento rok budeme sláviť Veľkonočné sviatky o niečo skôr ako minulý rok, preto by som si 

dovolil v mene poslancov a pracovníkov OU ako i v mojom, zaželať Vám krásne, pokojné a 

požehnané  Veľkonočné sviatky v kruhu svojej rodiny naplnené radosťou a šťastím.                                                

 

A ešte Vám želám, keď budete ochutnávať veľkonočné vajíčka, aby ste mysleli na to, že 

jedenie vajíčok už odpradávna symbolizuje životnú silu, narodenie, nesmrteľnosť, návrat jari a 

vďaka škrupinke i pocit bezpečia, súdržnosť rodiny, zabezpečenie 

zdravia, ochranu proti zlým silám, ale aj nádej spoločného stretnutia 

o rok.  

 

 
 

 

 

 



ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODHORIE 11.02.2016   
Prítomní : Anton Chobot – starosta obce, Jozef Masný, Martin Masný, Pavol Masný, Radoslav Masný 

Ospravedlnení: Ing. Lenka Danková, Gabriela Konušíková, Viliam Masný 

Ostatní prítomní : Ing. Arch. Vladimír Barčiak, Anna Horčičáková – zamest. obce 

-Rokovanie OZ otvoril Anton Chobot, starosta obce, ktorý zároveň privítal prítomných poslancov a 

verejnosť. Konštatoval, ţe OZ je uznášania schopné, na rokovaní sú prítomní 4 poslanci, neprítomní 3 

poslanci, ktorí sú ospravedlnení.  

-Anton Chobot predniesol plnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ a konštatoval, ţe uznesenia sú 

splnené vo všetkých bodoch.  

 

Schválenie zadania pre vypracovanie územného plánu obce ( ÚPN-O) 

Poslanci OZ boli písomne oboznámení s dôvodovou správou k návrhu zadania pre vypracovanie územného 

plánu obce ( ÚPN-O). Zasadnutia sa zúčastnil Ing. Arch. Vladimír Barčiak, ktorý odpovedal na otázky zo 

strany poslancov k zadaniu ÚPN.  

OZ konštatovalo, ţe návrh zadania pre vypracovanie územného plánu obce Podhorie vyjadruje všetky 

základné poţiadavky obce na riešenie ÚPN obce . 

Konštatovalo, ţe návrh zadania pre vypracovanie ÚPN bol prerokovaný v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. 

v platnom znení ako i s vyhláškou č. 55/2001 Z.z.  

Konštatovalo, ţe návrh bol zverejnený pre uplatnenie pripomienok zo strany fyzických a právnických osôb. 

Konštatovalo, ţe do návrhu zadania boli premietnuté obcou akceptované pripomienky v zmysle – 

vyhodnotenia pripomienok dotknutých obcí, orgánov a právnických osôb a vyhodnotenia pripomienok 

občanov, fyzických a právnických osôb. 

Konštatovalo, ţe Okresný úrad Ţilina, odbor výstavy a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania 

vydal k návrhu zadania kladné stanovisko. 

OZ schválilo zadanie pre vypracovanie ÚPN – O Podhorie 

OZ sa zaväzuje, ţe proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri 

roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

OZ ukladá obecnému úradu v Podhorí zabezpečiť vypracovanie návrhu územného plánu obce Podhorie 

podľa schváleného zadania.  

-Starosta obce informoval prítomných o úmrtí správcu farnosti vdp. dekana Mons. Stanislava Beláka 

a prerokoval finančný podiel v rámci obcí vo farnosti Lietava na zabezpečenie pohrebu. 

Poslanci to zobrali na vedomie.  

V diskusii nikto nevystúpil, starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

KRONIKA 

Zomrel Ferdinand Danko vo veku 94 rokov. 

 

VÝSLEDKY PARLAMENTNÝCH VOLIEB V OBCI PODHORIE  

Zo 661 voličov uplatnilo svoje volebné právo 471 občanov, čo činí 71,26 %. 

1. Smer   211 hlasov – 44,7 %   6. SME RODINA   22 hlasov – 4,67 %        11. TIP        3 hlasy – 0,64 % 

2. OĽANO  70 hlasov – 14,86 %   7. SIEŤ           20 hlasov -4,25 %           12. ODVAHA    1 hlas – 0,21 % 

3. SNS     42 hlasov – 8,9 %           8. KDH           17 hlasov – 3,6 %          13. VZDOR     1 hlas – 0 ,21 % 

4. ĽSNS    41 hlasov – 8,7 %          9. SKOK           6 hlasov – 1,27 % 

5. SAS      27 hlasov – 5,7 %          10. MOST-HÍD     5 hlasov – 1,1 % 



PROTIPOVODŇOVÝ VOZÍK AJ V PODHORÍ 

 

Podhorskí hasiči dostali do uţívania 

protipovodňový balík prvej pomoci, ktorý 

starostovi obce Antonovi Chobotovi 

a zástupcom DHZ dňa 29.2. slávnostne 

odovzdal štátny tajomník Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky Marián Saloň spolu 

s primátorom mesta Ţilina Igorom Chomom 

a predsedom Ţilinského samosprávneho kraja 

Jurajom Blanárom. 

Protipovodňový balík prvej pomoci je 

určený pre vybrané mestá a obce, ktorý sa 

skladá z kalového čerpadla, generátoru 

elektrickej energie, prenosného osvetlenia, 

povodňovej bariéry,  elektrického kalového 

čerpadla, plávajúceho čerpadla, setu náradia 

a prívesu. Igor Choma a Juraj Blanár pri 

slávnostných príhovoroch zdôraznili potrebu 

pomoci dobrovoľných hasičov v obciach 

v krízových situáciách a vyzdvihli ich prácu. 

Ocenili modernizáciu vybavenia hasičov 

a dobrovoľníkov hasičských zborov, ktorá je 

za posledné roky veľmi intenzívna. 

 

 

 

 

PÔSTNE PUTOVANIE 2016 
 

Krásne počasie na prvú pôstnu nedeľu vytiahlo na Roháč vyše sedemdesiat ľudí. Druhú nedeľu 

vytrvalo pršalo, putovanie sa neobišlo bez dáždnikov, ale skalných neodradilo ani zlé počasie. 
 

 Pán Ježiš povedal: „Nie 

zdraví potrebujú lekára, ale 

chorí.“ Každý z nás od svojho 

počatia až doteraz prežil 

mnohé bolestné chvíle, ktoré 

zanechali v našom podvedomí 

nezahojené rany. Môžu byť 

príčinou našich opakovaných 

zviazaností, smútku, 

psychických ťažkostí, 

komplexov, slabostí a 

hriechov. Duchu Svätý, ktorý 

prenikáš nielen hlbiny Božie, 

ale aj hlbiny nášho 

podvedomia, urob teraz 

liečenie našej pamäti. Vzbuď v 

nás živú vieru v tvoju 

uzdravujúcu moc. 

Odovzdávame ti celý svoj 

život, všetky naše vnútorné 

rany, o ktorých vieme, aj tie, o ktorých vieš iba ty. Zjednoť nás v láske, aby sme prosili nielen za seba, ale aj za tých, 

ktorí to z nás najviac potrebujú. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci. 

 

 



DOM č.56 

Dom číslo 56 bol „Na Zadkoch“, vedľa domu Kreanovcov. Bola to malá 

drevenička. Bývala tam Verona Saganová rod. Geratová /1881/, jej manţel Ján 

Gelatka zomrel pred rokom 1927. Mali spolu päť detí. S druhým manţelom 

Jurajom deti nemala. Najstarší Justín sa oţenil s Paulínou, rod. Vaškovou /1904/, 

ale odišiel do Kanady. Jeho manţelka zostala sama. Mala deti Emíliu /1924/ 

a Antona /1933/. Emília mala manţela od Prievidze, volala sa Kotúľová, mali dve 

deti a odišli do Čiech. Mama s bratom odišli za nimi.  

Druhý syn v poradí Jozef /1911/ sa 

oţenil so Štefániou Vaškovou 

/1909/, sestrou Paulíny a v roku 

1938 býval s rodinou v rodičovskom 

dome. Štefan /1913/ sa priţenil do 

Chlmca, s manţelkou Jozefínou mali 

dve dcéry Irenu a Máriu.  

Mikuláš /1915/ sa oţenil s Máriou z Konskej, mali dve deti, neskôr bývali v Rajeckých 

Tepliciach. Najmladšia dcéra Mária Gelatková /1917/ sa vydala do Vaškov do Bitarovej. Jozef 

si najprv postavil drevený domček vedľa rodičovského, ale neskôr si postavil murovaný dom 

v dedine a v roku 1957 sa presťahovali. V dome ostal bývať syn Ivan, ktorý ho zrekonštruoval. 

Jozef s manţelkou Štefániou mali štyri deti. Najstarší Emil /1932/ sa oţenil s Eleonórou 

Košovou, postavili si dom vedľa rodičovského domu v Podhorí, mali troch synov: Emila, ktorý 

sa oţenil s Máriou Chobotovou, bývali v Prahe a mali syna Emila. Miroslav s manţelkou Evou 

mali syna Miroslava a dcéru Evu, Roman s manţelkou Jarkou mali syna Romana. Dcéra Vincka 

/1935/ sa vydala do Budatína, volá sa Gregorová a má dcéru Máriu. Syn Rudolf /1940/ sa oţenil 

s Teréziou Švecovou z Lietavy – Majera, začali si stavať dom nad rodičovským, ale Rudolf ho pre náhle úmrtie – 

zomrel 31 ročný - nemohol dokončiť, dokončila ho manţelka s deťmi. Syn Stanislav sa oţenil s Alicou Masnou, majú 

päť detí: Alicu, Ľudovíta, Samuela, Teréziu a Annu. Dcéra 

Oľga sa vydala za Stanislava Vetora a majú syna Stanislava. 

Najmladší syn Ivan /1943/ sa oţenil s Máriou Danechovou 

a majú štyroch synov: Ivana, ktorý sa oţenil s Ivetou 

Urbancovou, majú Branislava, Simonu a Ivana. Viliam má 

s manţelkou Annou štyri deti: Janu, Katarínu, Dominiku 

a Matúša. Juraj sa priţenil do Babkova, zobral si Táňu 

Vidrikovú, majú spolu synov Juraja a Michala. Najmladší 

Pavol sa oţenil s Monikou Koššovou z Podhoria, majú 

Mateja a Luciu, bývajú v starorodičovskom dome.  

 

Na fotografii: Jozef Gelatka s manželkou Štefániou, Emil Gelatka s dôchodcami pri stavaní oplotenia okolo cintorína, Vincka Gelatková – 

Gregorová, Rudolf Gelatka s manželkou Teréziou, rod. Švecová, a Ivan Gelatka s manželkou Máriou, rod. Danechová. 

 

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

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