
UZNESENIE č. 5/2016 - 15/2016 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Podhorie, 

konaného dňa 29.4. 2016 o 18.00 hod. 

 

 

 

 

Uznesenie č.5/2016 

obecné zastupiteľstvo 

a) konštatuje že je uznášaniaschopné - na rokovaní sú prítomní 6 - poslanci, neprítomní 1- 

ospravedlnený  

b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení, Ing. Lenku Dankovú  a Martina Masného  

overovateľov zápisnice  Viliama Masného a Jozefa Masného                                                

zapisovateľa zápisnice Annu Horčičákovú, 

c) schvaľuje program zasadnutia v predloženom znení,  

   

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomný poslanci:     6 

Neprítomný poslanci: 1  Gabriela Konušiková 

Hlasovali za:               6  Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný, , Pavol Masný,             

                                        Viliam Masný, Ing. Lenka Danková   

Proti:                           0 

Zdržali sa:                   0 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.6/2016 

obecné zastupiteľstvo  

 

berie na vedomie  
Informáciu o kontrole plnení uznesení obecného zastupiteľstva č. 1 - 4 / 2016 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     6 

Neprítomný poslanci: 1     Gabriela Konušiková 

Hlasovali za:              6     Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný,  Pavol Masný,             

Proti:                          0     Viliam Masný, Ing. Lenka Danková   

Zdržali sa:                  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Podhorí, dňa 29. 04. 2016 

Anton Chobot, starosta obce 

v Podhorí, dňa 29. 04. 2016 

Anton Chobot, starosta obce 



Uznesenie č.7/2016 

obecné zastupiteľstvo  

 

a) konštatuje, že 

 

Prerokovalo Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za obdobie – IV. štvrťrok 2015, 

ktorá mala dve časti:                                                                        
                                                    

a) Správa o činnosti hlavného kontrolóra 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce za 1.-12.2015. 

 

b)schvaľuje 

  

Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za obdobie – IV. štvrťrok 2015, 

ktorá mala dve časti:                                                                        
                                                    
1) Správa o činnosti hlavného kontrolóra 

2) Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce za 1.-12.2015. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     6 

Neprítomný poslanci: 1    Gabriela Konušiková 

Hlasovali za:  :            6    Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný, , Pavol Masný                              

                                          Viliam Masný, Ing. Lenka Danková   

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

     

 

 

 

 

 

Uznesenie č.8 / 2016  

obecné zastupiteľstvo  

   

  a) prerokovalo  

 Projekt - Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov  Rajecká dolina a 

Luhačovické Zálesí realizovaný v zmysle zmluvy č. 2242022002401 

 

 b) uznieslo sa na tom, že 

          

- aktivitu projektu č.2: Obnova brehových porastov: Opatrenia na ochranu pred        

  povodňami, odstránenie prekážok v prietočnosti toku, 

-  aktivitu projektu č.3: Obnova brehových porastov: Výsadbu novej zelene v povodiach      

tokov      bude realizovať obec Podhorie na vlastné náklady tak, aby invázia nežiadúcich 

rastlín v katastri obce Podhorie  bola  eliminovaná, vodné toky prietočné a hlavná idea 

projektu pokračovala aj do budúcnosti. Aktivity budú v rámci projektu zrealizované do 

30.8.2016. 

V Lietave, dňa 28. 04. 2016 
Ing. Pavol  Gašpierik 
starosta obce 

 

V Podhorí, dňa 29. 04. 2016 

Anton Chobot, starosta obce 



                                                         

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     6 

Neprítomný poslanci: 1    Gabriela Konušiková 

Hlasovali za:  :            6    Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný, , Pavol Masný                              

                                          Viliam Masný, Ing. Lenka Danková   

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

                                          

 

 

 

 

 

Uznesenie č.9 / 2016  

obecné zastupiteľstvo  

 

a) konštatuje, že 

 

prerokovalo Smernicu starostu obce Podhorie o postupe pre Verejné obstarávanie podľa § 117  

zákona č. 343/2015 Z. z. účinnú od 18.4.2016 

                                      

b) berie na vedomie   

 

Smernicu starostu obce Podhorie o postupe pre Verejné obstarávanie podľa § 117  zákona č. 

343/2015 Z. z. účinnú od 18.4.2016 

   

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.10 / 2016  

obecné zastupiteľstvo  

                                                               

a) konštatuje, že 

 

prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku  parcely registra „E“ parcelné číslo 

246/2 orná pôda o výmere 29 m2, zapísaného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom 

na liste vlastníctva č. 781 v k. ú. Podhorie do vlastníctva obce. 

 

b) schvaľuje 

  

kúpu nehnuteľnosti  – pozemku  parcely registra „E“ parcelné číslo 246/2 orná pôda o výmere 

29 m2, zapísaného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 781 

V Podhorí, dňa 29. 04. 2016 

Anton Chobot, starosta obce 

V Podhorí, dňa 29. 04. 2016 

Anton Chobot, starosta obce 



k. ú. Podhorie, obec Podhorie, okres Žilina v podiele 1/1 od Anny Turjanovej rod. Danechovej, 

trvale bytom Podhorie č. 30, 01318  a to za kúpnu cenu za 1m2 – 2,50 EUR, spolu 72,50 EUR 

 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     6 

Neprítomný poslanci: 1    Gabriela Konušiková 

Hlasovali za:  :            6    Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný, , Pavol Masný                              

                                          Viliam Masný, Ing. Lenka Danková   

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.11 / 2016  

obecné zastupiteľstvo  

 

a) konštatuje, že 

prerokovalo Zámer prenájmu nehnuteľného majetku /cesty/ obce Podhorie – pozemkov 

zapísaných na LV 753 

 

b)schvaľuje 

 

1) Zámer prenájmu nehnuteľného majetku /cesty/ obce Podhorie – pozemkov zapísaných na 

LV 753 nachádzajúcich sa v areáli spoločnosti TURIEC - AGRO s.r.o., so sídlom 038 43 

Turčiansky Ďur č. 34, IČO: 31 608 469: 

  

p.č. 422/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere    321 m2                                                                                                                            

p.č. 423/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere  1174 m2 

p.č. 423/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere    201 m2 

 

spolu:                                                                       1696 m2 

 

pre prenajímateľa TURIEC - AGRO s.r.o., so sídlom 038 43 Turčiansky Ďur č. 34, 

IČO: 31 608 469  postupom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 12 

mesiacov, že bude vlastníkom priľahlých nehnuteľností umožnený prechod na ich pozemky 

cez areál družstva. 

 

2)  Zámer prenájmu nasledovných pozemkov vedených na LV 753 pre k. ú. Podhorie 

nachádzajúcich sa pod budovami a vedľa ciest v areáli spoločnosti TURIEC - AGRO s.r.o., so 

sídlom 038 43 Turčiansky Ďur č. 34, IČO: 31 608 469: 

 

 

p.č.    250/14   zastavané plochy a nádvoria o výmere           57 m2 

p.č.    250/20   zastavané plochy a nádvoria o výmere           57 m2 

V Podhorí, dňa 29. 04. 2016 

Anton Chobot, starosta obce 



p.č.    252/2     trvalé trávne porasty o výmere                        12 m2 

p.č.    252/4     trvalé trávne porasty o výmere                        10 m2 

p.č.    269/96   zastavané plochy a nádvoria o výmere            18 m2 

p.č.    269/97   zastavané plochy a nádvoria o výmere            72 m2 

p.č.    269/98   zastavané plochy a nádvoria o výmere              8 m2 

p.č.    269/99   zastavané plochy a nádvoria o výmere            10 m2  

p.č.    269/100 zastavané plochy a nádvoria o výmere              6 m2 

p.č.    269/101 zastavané plochy a nádvoria o výmere            15 m2 

p.č.    269/102 zastavané plochy a nádvoria o výmere            18 m2 

p.č.    269/103 zastavané plochy a nádvoria o výmere              6 m2 

p.č.    269/104 zastavané plochy a nádvoria o výmere              7 m2 

p.č.    269/105 zastavané plochy a nádvoria o výmere            51 m2 

p.č.    269/106 zastavané plochy a nádvoria o výmere              5 m2 

p.č.    269/107 zastavané plochy a nádvoria o výmere            12 m2 

p.č.    269/108 zastavané plochy a nádvoria o výmere             19 m2 

p.č.    272/5     zastavané plochy a nádvoria o výmere            17 m2 

p.č.    273/4     zastavané plochy a nádvoria o výmere              9 m2 

p.č.    275/2     zastavané plochy a nádvoria o výmere            24 m2 

p.č.    422/3     zastavané plochy a nádvoria o výmere            32 m2 

p.č.    423/3     zastavané plochy a nádvoria o výmere            65 m2 

p.č.    423/8     zastavané plochy a nádvoria o výmere          110 m2 

p.č.    423/9     zastavané plochy a nádvoria o výmere          101 m2 

p.č.    423/10   zastavané plochy a nádvoria o výmere            11 m2 

p.č.    424/2     zastavané plochy a nádvoria o výmere            20 m2 

p.č.     424/4    zastavané plochy a nádvoria o výmere            15 m2 

p.č.     424/5    zastavané plochy a nádvoria o výmere            52 m2 

p.č.     428/8      vodné plochy o výmere                                   9 m2 

p.č.     428/9      vodné plochy o výmere                                 10 m2 

p.č.   1101/1      vodné plochy o výmere                               142 m2 

 

Spolu                                                                                   1000 m2 

 

pre prenajímateľa TURIEC - AGRO s.r.o., so sídlom 038 43 Turčiansky Ďur č. 34, 

IČO: 31 608 469 postupom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa  na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 12 

mesiacov, že bude vlastníkom priľahlých nehnuteľností umožnený prechod na ich pozemky 

cez areál družstva. 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     6 

Neprítomný poslanci: 1    Gabriela Konušiková 

Hlasovali za:  :            6    Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný, , Pavol                                                                                 

                                          Masný Viliam Masný, Ing. Lenka Danková   

 

Proti:               0      

Zdržali sa:       0 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.12 / 2016  

obecné zastupiteľstvo  

 

a) konštatuje, že 

prerokovalo Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Podhorie na LV- 753 parc. E č.1080/4 

– 128 m2 v prospech Viliama Košu 

 

b)schvaľuje 

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Podhorie na LV- 753 parc.E č.1080/4 – 128 m2 

v prospech Viliama Košu ako kupujúceho do jeho výlučného vlastníctva postupom podľa § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     6 

Neprítomný poslanci: 1    Gabriela Konušiková 

Hlasovali za:  :            6    Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný, , Pavol                                                                                 

                                          Masný Viliam Masný, Ing. Lenka Danková   

 

Proti:               0      

Zdržali sa:       0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.13/2016 

obecné zastupiteľstvo  

 

a) konštatuje, že 

Prerokovalo  žiadosť Ing. arch. Petra Krajčiho, M.Šinského 9, 010 07 Žilina o odkúpenie malej 

časti parcely č.350/1 v k.ú. Podhorie. 

 

b) zamieta 

 

žiadosť Ing. arch. Petra Krajčiho, M.Šinského 9, 010 07 Žilina o odkúpenie malej časti 

parcely č.350/1 v k.ú. Podhorie pred vstupom do pivnice menovaného o výmere 13 m2, ktorá 

bude slúžiť na prípadnú údržbu vstupu do pivnice a výsadbu zelene. 

V Podhorí, dňa 29. 04. 2016 

Anton Chobot, starosta obce 

V Lietave, dňa 28. 04. 2016 
Ing. Pavol  Gašpierik 
starosta obce 

 

V Podhorí, dňa 29. 04. 2016 

Anton Chobot, starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo odkúpenie pozemku zamieta z dôvodu výstavby novej materskej školy 

odkúpenie pozemku zamieta až do ukončenia výstavby MŠ. 

 
 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     6 

Neprítomný poslanci: 1    Gabriela Konušiková 

Hlasovali za:  :            0    Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný, , Pavol Masný                              

                                          Viliam Masný, Ing. Lenka Danková   

 

Proti:                           6     

Zdržali sa:                   0 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie č.14/2016 

obecné zastupiteľstvo  

 

a) konštatuje, že 

prerokovalo  žiadosť o podporu projektu záchrany hradu Lietava na rok 2016  

 

b) schvaľuje 

 

žiadosť o podporu projektu záchrany hradu Lietava na rok 2016. Združenie na záchranu 

Lietavského hradu požiadala o finančný príspevok. Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú 

pomoc vo výške 100 €.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     6 

Neprítomný poslanci: 1    Gabriela Konušiková 

Hlasovali za:              6     Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný, , Pavol Masný                              

                                          Viliam Masný, Ing. Lenka Danková   

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Podhorí, dňa 29. 04. 2016 

Anton Chobot, starosta obce 

V Lietave, dňa 28. 04. 2016 
Ing. Pavol  Gašpierik 
starosta obce 

 

V Podhorí, dňa 29. 04. 2016 

Anton Chobot, starosta obce 



Uznesenie č.15 / 2016  

obecné zastupiteľstvo  

        

a) konštatuje, že 

 

prerokovalo  informáciu starostu obce o investičných akciách a bežnej údržbe majetku obce 

Podhorie.  
 

b) berie na vedomie 

 

informáciu starostu obce o investičných akciách a bežnej údržbe majetku obce Podhorie  
 
DROBNÁ ÚDRŽBA, INVESTIČNÉ AKCIE, OPRAVA MAJETKU   A  ČINNOSTÍ 
V ROKU 2016 

 

výstavba MŠ - Podhorie, 

spracovanie - projektov cesty ,   

výrub drevín v k. ú. Podhorie, 

údržba viacúčelového ihriska 

čistenie kanálov v katastri obce, 

údržba zelene v katastri obce 

údržba cintorínu, 

vývoz veľkoobjemového odpadu 

oprava verejného osvetlenia 

rozšírenie rozhlasu 

úprava komunikácie  

 

Ukončené verejné obstarávanie  
 

Miestne komunikácie  

Verejné osvetlenie 

Kultúrny dom 

 

Neukončené verejné obstarávanie 

Kanalizácia a Čov,  

 

 

Žiadosti o dotáciu: 

 

Ministerstvo financií – chodníky a oplotenie MŠ 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja - územný plán obce  

 

Kultúrne akcie: 

 

Deň matiek 

Deň detí 

Jánska vatra 

Cyrilo-metodské obecné hody 

Uvítanie detí do života 

Úcta k starším 

V Lietave, dňa 28. 04. 2016 
Ing. Pavol  Gašpierik 
starosta obce 

 



Mikuláš 

Vianočné stretnutie rodín 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVEROVACIA A SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA: 

 

Uznesenie vypracovala dňa 29.04. 2016 návrhová komisia v zložení: 

 

 

Ing. Lenka Danková 

       

 Martin  Masný 

 

 

 

 

V Podhorí, dňa 29.04. 2016                                                    

                                                                                                        Anton Chobot                                                 

                                               starosta obce 

V Podhorí, dňa 29. 04. 2016 

Anton Chobot, starosta obce 


