
         OBEC PODHORIE, Podhorie č.50, 013 18 Lietava 

Číslo: 429/Cha/2017 

 

                                         Z á p i s n i c a 

   zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa         

            18.09.2017   o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu  

 

Prítomní : Anton Chobot – starosta obce  

                  Ing. Lenka Danková 

                 Jozef Masný   

                 Martin Masný 

                 Pavol Masný 

                 Radoslav Masný 

                Viliam Masný 

                

Ospravedlnený: Anton Poľko 

Ostatní prítomní:  Ing. Milan Matejkov – hlavný kontrolór 

                             Anna Horčičáková – zamest. obce 

Verejnosť: Peter Danech 

Program rokovania:  

1. Otvorenie  zasadnutia OZ                                     

2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

                                       a návrhovej komisie  

3. Kontrola plnenia  úloh z uznesenia  č. 9 – 22/2017 

4. Informácia o druhej zmene rozpočtu 

5. Návrh na  schválenie 5 percentnej spoluúčasti na „ Zateplenie obvodového  

    plášťa- zníženie energetickej náročnosti – Kultúrny dom Podhorie „ 



6.  Rôzne- zámer na schválenie starej MŠ na Bytový dom 

13. Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia OZ 

Rokovanie OZ otvoril Anton Chobot, starosta obce, ktorý zároveň privítal 

prítomných poslancov, hlavného kontrolóra , pracovníčku OcÚ a občana. 

Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, na rokovaní sú prítomní 6 poslanci, 

neprítomný:   Anton Polko, ktorý sa ospravedlnil z neúčasti z pracovných  

dôvodov.  

Predniesol program rokovania. Dal hlasovať. Program rokovania bol 

jednohlasne schválený.  

Program rokovania:  

1. Otvorenie  zasadnutia OZ                                     

2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

                                       a návrhovej komisie  

3. Kontrola plnenia uznesenia  č. 9-22/2017 

4. Informácia o druhej zmene rozpočtu 

5. Návrh na  schválenie 5 percentnej spoluúčasti na „ Zateplenie obvodového  

    plášťa- zníženie energetickej náročnosti – Kultúrny dom Podhorie „ 

6.  Rôzne- zámer na schválenie starej MŠ na Bytový dom 

7. Záver  

 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 6, neprítomní poslanci : 1 

                    Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Jozef Masný, Martin Masný,        

                                           Pavol Masný, Viliam Masný, Radoslav Masný  

                    Proti: 0,   Zdržali sa : 0  

 

K bodu 2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a 

návrhovej   komisie 



                 

Boli navrhnutí: Overovatelia zápisnice: Ing. Lenka Danková, Viliam Masný 

                          Návrhová komisia: Martin Masný, Pavol Masný,                          

Zapisovateľka: Anna Horčičáková 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 6 , neprítomní poslanci: 1 

Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný   

                      Pavol Masný, Viliam Masný, Radoslav Masný  

                    Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia úloh z uznesenia č. 9 -  22/2017 

Anna Horčičáková , adm. pracovníčka  predniesla plnenie úloh z 

predchádzajúceho zasadnutia OZ. Starosta obce  konštatoval, že uznesenia sú 

splnené.  

Podal informácie:- uznesenie č.17/2017- je v riešení 

Poslanci OZ plnenie uznesení zobrali na vedomie. 

K bodu 4.Informácia o druhej zmene rozpočtu  

Ing. Milan Matejkov- hlavný kontrolór obce predniesol Rozpočtové opatrenie 

č.2/2017 – nasledovne: Starosta obce podľa §14 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách vykonal rozpočtové opatrenie  č.2/2017  

Presun z výdavkovej položky –oddychová zóna – 2.823 € vlastné zdroje  na 

výdavkové položky – MŠ nábytok – 2.623 € 

                                    KD – prípravná a projektová dokumentácia  200 € 

Pričom presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu sa 

nezmenia celkové príjmy a celkové výdavky . 

Rozpočtové opatrenie č.2/2017 bude tvoriť prílohu k zápisnici 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 6 , neprítomní poslanci: 1 

Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný, Pavol Masný,  

                     Radoslav Masný, Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

 



K bodu 5. Návrh na  schválenie 5 % spoluúčasti na „ Zateplenie obvodového 

plášťa- zníženie energetickej náročnosti – Kultúrny dom Podhorie „ 

Starosta obce informoval poslancov OZ o podaní žiadosti  o nenávratný finančný 

príspevok s názvom projektu: „Zateplenie obvodového plášťa - zníženie 

energetickej náročnosti - Kultúrny dom Podhorie“ v rámci Operačného programu 

Kvalita životného prostredia. 

Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19, Prioritná os: 4 Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita: 4.3 

Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívanie 

energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných 

budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri 

prevádzke verejných budov. 

Do žiadosti  sa musí doplniť výška maximálneho celkového spolufinancovania 

projektu, ktorá je  13 988,09 Eur s DPH. Výška spolufinancovania sa upraví podľa  

výšky vysúťaženej ceny . 

Poslanci jednohlasne schválili návrh 5 % spoluúčasti na predmetný projekt. 

 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 6 , neprítomní poslanci: 1 

Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný, Pavol Masný,  

                     Radoslav Masný, Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

 

K bodu 6.  Rôzne- zámer na schválenie starej MŠ na Bytový dom 

Starosta obce predniesol investičný  zámer pre prestavbu starej budovy 

materskej školy na bytový a prislúchajúcej technickej vybavenosti 

Poslanci OZ schválili : 

-    investičný zámer pre prestavbu starej budovy materskej školy na bytový dom 

     a prislúchajúcej technickej  vybavenosti 

-    a súhlasili so začatím  procesu verejného obstarávania v súvislosti so      

     zabezpečením projektu, inžinierskej činnosti pre ÚR a SP, výberom   

     zhotoviteľa stavby a prípravného procesu pre podanie žiadosti o poskytnutie  

     podpory zo ŠFRB a dotácie MDVRR SR  

-   podanie žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB na výstavbu nájomných    

V Lietave, dňa 28. 04. 2016 

Ing. Pavol  Gašpierik 

starosta obce 

 



    bytov a   pre dotáciu MDVRR SR na technickú vybavenosť k BD 

 údaje o účele, na ktorý sa podpora zo ŠFRB a dotácie MDVRR SR požaduje,  

 súhlas s investičným zámerom, 

 súhlas so spôsobom financovania:  úver zo ŠFRB (%),  dotácia z MDVRR SR 

(%), vlastné prostriedky,  

 súhlas s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB  

 súhlas a určenie spôsobu zabezpečenia záväzku ručením  nehnuteľnosti:   

C – KN 343/3- zastavané plochy  a nádvoria 

C – KN 350/6 - záhrada 

C – KN 349/1- pozemok na ktorom je postavená nebytová budova označená 

súpisným číslom - budova materskej školy  

 súhlasili s prijatím záväzku: 
 zachovať nájomný charakter bytov po dobu  splatnosti úveru, najmenej však 

po dobu  20 rokov 

 zriadiť záložné právo v prospech ŠFRB na obstarávané nájomné byty 

vrátane pozemku prislúchajúceho k jednotlivým  bytom , resp. 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúcom k jednotlivým 

bytom (pozemok pod bytovým domom) 

 dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu (§ 22 zákona č. 

443/2010 Z. z.) 

a poverujú 

starostu obce zabezpečiť všetky úkony spočívajúce k prestavbe a príprave  

realizácie starej budovy MŠ na bytový dom a súvisiacej technickej vybavenosti 

Hlasovanie poslancov:  

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 6 , neprítomní poslanci: 1 

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

                                        Masný, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková,            

Proti:               0 

Zdržali sa:      0 

 

 K bodu 7. Záver  

Nakoľko program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce ukončil rokovanie 

a poďakoval všetkým prítomným za účasť.  

Zasadnutie OZ ukončené o 17.30 hod.  

 



 

Zapísala : Anna Horčičáková 

 

Overovatelia zápisnice : Viliam Masný                                      Anton Chobot 

  

                                        Ing. Lenka Danková                              starosta obce    

 

 


