
         OBEC PODHORIE, Podhorie č.50, 013 18 Lietava 

Číslo: 570/Cha/2017 

 

                                         Z á p i s n i c a 

   zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa         

            12.12.2017   o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu  

 

Prítomní : Anton Chobot – starosta obce  

                 Ing. Lenka Danková 

                 Jozef Masný   

                 Martin Masný 

                 Viliam Masný 

                

Ospravedlnení: Anton Poľko, Pavol Masný,  Radoslav Masný 

Ostatní prítomní:  Ing. Milan Matejkov – hlavný kontrolór 

                             Anna Horčičáková – zamest. obce 

                             Ing. Gabriela Šupejová – zamest.obce  

Program rokovania:  

1. Otvorenie  zasadnutia OZ                                     

2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

                                       a návrhovej komisie  

3. Kontrola plnenia  úloh z uznesenia  č. 23 – 27 /2017 

4. Plnenie príjmov a výdavkov obce za tretí štvrťrok 2017 a správa HK 

5. Návrh na tretiu úpravu rozpočtu v roku 2017 

6. Schválenie rozpočtu na rok 2018  

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok  2018 

8. Návrh VZN o prevádzkovom poriadku miestneho pohrebiska 

9. Návrh VZN o trhovom poriadku 

10. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na  

      trhových miestach 



11. Schválenie ceny za audit za rok 2017 a schválenie audítorky Ing. Jozefíny  

      Smolkovej 

12. Schválenie otváracích a zatváracích hodín prevádzkarne Miloslav      

      Chobot, Podhorie č.54-oprava obuvi a koženej galantérie 

13. Rôzne 

      a)  Informácia  o použití financií z Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina 

      b) Informácia o výstavbe nájomných bytov 

      c) Informácia o podaní žiadosti o dotáciu z Ministerstva poľnohospodárstva  

          z programu rozvoja vidieka 

      d) Návrh na odmenu HKO 

      e) Informácia o stave daní a poplatkov 

14. Žiadosti 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia OZ 

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

poslancov, hlavného kontrolóra , pracovníčku OcÚ . 

Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, na rokovaní sú prítomní 4 poslanci, 

neprítomní:   Anton Polko, Pavol Masný, Radoslav Masný , ktorý sa ospravedlnili 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  

3. Kontrola plnenia  úloh z uznesenia  č. 23 – 27 /2017 

4. Plnenie príjmov a výdavkov obce za tretí štvrťrok 2017 a správa HK 

5. Návrh na tretiu úpravu rozpočtu v roku 2017 

6. Schválenie rozpočtu na rok 2018  

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok  2018 

8. Návrh VZN o prevádzkovom poriadku miestneho pohrebiska 

9. Návrh VZN o trhovom poriadku 



10. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na  

      trhových miestach 

11. Schválenie ceny za audit za rok 2017 a schválenie audítorky Ing. Jozefíny  

      Smolkovej 

12. Schválenie otváracích a zatváracích hodín prevádzkarne Miloslav      

      Chobot, Podhorie č.54-oprava obuvi a koženej galantérie 

13. Rôzne 

      a)  Informácia  o použití financií z Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina 

      b) Informácia o výstavbe nájomných bytov 

      c) Informácia o podaní žiadosti o dotáciu z Ministerstva poľnohospodárstva  

          z programu rozvoja vidieka 

      d) Návrh na odmenu HKO 

      e) Informácia o stave daní a poplatkov 

14. Žiadosti 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 4, neprítomní poslanci :3 

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

                                            Viliam Masný, 

                    Proti: 0,   Zdržali sa : 0  

 

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

komisie 

                 

Boli navrhnutí: Overovatelia zápisnice: Martin Masný, Viliam Masný 

                          Návrhová komisia:,  Ing. Lenka Danková , Jozef Masný                      

Zapisovateľka: Anna Horčičáková 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 4 , neprítomní poslanci: 3 

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

                      Viliam Masný, 



                    Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia úloh z uznesenia č. 23 -  27/2017 

Anna Horčičáková , adm. pracovníčka  predniesla plnenie úloh z predchádzajúceho 

zasadnutia OZ. Starosta obce  konštatoval, že uznesenia sú splnené.  

Podal informácie k  uzneseniu č.26 -27/2017 

Poslanci OZ plnenie uznesení zobrali na vedomie. 

 

K bodu 4.Plnenie príjmov  a výdavkov obce za tretí štvrťrok 2017 a správa hlavného 

kontrolóra  

Ing. Milan Matejkov- hlavný kontrolór obce predniesol plnenie príjmov a výdavkov za III. Q 

2017 

Príjmy k 30.9.2017 – bežné                                       237.801,85 €      84 % 

Kapitálové príjmy                                                        15.936,28 €        5 % 

Rezervný fond – finančné  operácie                               2.623,00 €   

Spolu                                                                         256.361,13 €       45 % 

Výdavky k 30.9.2017 – bežné                                   182.840,10 €       71 % 

Kapitálové výdavky                                                     48.203,26 €        16 % 

Spolu                                                                         231.043,36 €         41 % 

 Finančné hospodárenie obce sa v uvedenom období riadilo schváleným rozpočtom na rok 

2017 po schválenej úprave OZ.  

Stav účtov obce Podhorie :  k 30.09.2017 

Prima banka       41.285,35 €     účet obce 

Prima banka         6.625,75 €     termínovaný účet 

Prima banka       66.964,79 €     rezervný fond 

Prima banka            333,10 €     školská jedáleň 

Prima banka            351,36 €     sociálny fond 

Prima banka              24,10 €     dotácia DHZ 

Pokladňa                1.217,18  € 

Úvery : k 30.09.2017 obec neeviduje  

Záväzky voči dodávateľom : 4.119,10 € 

Záväzky voči dodávateľom  ŠJ :  511,05 € 



 

Správa o plnení rozpočtu obce za III. štvrťrok 2017 je spracovaná v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách .Možno teda konštatovať, že obec 

disponuje dostatočným stavom finančných prostriedkov potrebných na bežný chod obce a na 

uhrádzanie záväzkov voči všetkým subjektom. 

Ing. Milan Matejkov, hlavný kontrolór predniesol správu  o činnosti  HK za obdobie III.Q 2017 

Hlavnou úlohou kontrolnej činnosti v r.2017 bolo sledovanie , kontrolovanie dodržiavania  

zákonnosti, hospodárnosti,   účinnosti a účelovosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 

Konštatoval, že pri kontrole neboli zistené závažné nedostatky, ktoré by nasvedčovali na 

nehospodárnosť a neefektívnosť v činnosti obce.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a schvaľuje plnenie 

príjmov a výdavkov za tretí štvrťrok 2017 v predloženom znení.  

 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 4 , neprítomní poslanci: 3 

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

                      Viliam Masný, 

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

 

K bodu 5. Návrh na tretiu úpravu rozpočtu v roku 2017  

Ing. Gabriela Šupejová – ekonómka  obce predniesla Návrh na tretiu úpravu rozpočtu v roku 

2017, kde oboznámila poslancov OZ so zmenou v rozpočte, že celkové bežné a kapitálové 

príjmy a výdavky ostávajú nezmenené . 

OZ schválilo tretiu úpravu rozpočtu  v roku 2017 bez pripomienok 

Tretia úprava rozpočtu bude tvoriť prílohu k zápisnici 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 4 , neprítomní poslanci: 3 

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

                     Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

 



K bodu 5. Schválenie rozpočtu na rok 2018 

Správa predsedu finančnej komisie k rozpočtu obce na rok 2018 

Viliam Masný predniesol správu  k rozpočtu obce na rok 2018 

Rozpočet bol pripravovaný na základe skutočných príjmov a výdavkov z minulých období ako 

aj predpokladaných príjmov a výdavkov na budúci rok. Rozpočty a ich plnenie boli v minulých 

rokoch pripravené kvalitne, o čom svedčí aj hodnotenie nezávislej agentúry INEKO, ktorá 

hodnotí finančné zdravie obcí. Podhorie tu figuruje ako obec s výborným finančným zdravím 

keď získalo 6 hviezdičiek zo 6 a bolo jednou z najlepšie hospodáriacich obcí v rámci Žilinského 

kraja. 

Rebríček finančného zdravia vzniká na základe 5 kľúčových ukazovateľov v hospodárení miest 

a obcí. „Sú nimi celkový dlh, bilancia na bežnom účte a potom dlhová služba, záväzky po 

lehote splatnosti a záväzky aspoň 60 dní po splatnosti,“ 

Minulý rok sme hospodárili s prebytkom  69 261,10€ a plánovaný prebytok hospodárenia 

v tomto roku bude cca 20 057,00€. Prebytok hospodárenia sme pri schvaľovaní záverečného 

účtu presunuli do rezervného fondu. 

Aj preto sa v rozpočte počítalo s navýšením financií na rekonštrukciu miestnych komunikácií 

v sume 31 000€ a odkúpením pozemkov vo výške 8  000€, keďže v budúcom roku schvaľujeme 

Územný plán obce a v ňom nové komunikácie a chodníky. 

V rozpočte sa ďalej myslelo na spoluúčasť dotácii z eurofondov na dobudovanie kanalizácie vo 

výške 10 000 € a na spoluúčasť rekonštrukcie kultúrneho domu vo výške 10 000€. 

Navrhovaný rozpočet na rok 2018 je prebytkový, preto ho odporúčam obecnému zastupiteľstvu 

schváliť.  

 Návrh rozpočtu bol zverejnený  na webovej stráne obce a na úradnej tabuli dňa 24.11.2017. 

Z občanov v stanovenej 15 dňovej lehote sa k návrhu nikto  nevyjadril, ani nedoručil 

pripomienky.   

Ing. Milan Matejkov – HK predniesol stanovisko k viacročnému rozpočtu  2018 – 2020 - 

odborné stanovisko a odporučil poslancom OZ návrh  rozpočtu schváliť.  

Rozpočet na rok 2018  

Bežné príjmy : 344.155,00 € 

Kapitálové príjmy : 495.000,00 € 

Príjmy spolu: 839.155,00 € 

 

Bežné výdavky : 293.845,00 € 

Kapitálové výdavky : 544.149,00 € 

Výdavky spolu: 837.994,00 €  

Prebytok hospodárenia: 1.161,00 € 

Podrobný rozpočet   na rok 2018 bude tvoriť prílohu k zápisnici. 

 



Hlasovanie: Prítomní poslanci: 4 , neprítomní poslanci: 3 

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

                     Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

 

K bodu 7.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2018 

Hlavný kontrolór predniesol Plán práce HK na prvý polrok 2018, ktorý bude tvoriť prílohu 

k zápisnici.  

OZ schválilo Plán práce HK bez pripomienok. 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 4 , neprítomní poslanci: 3 

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

                     Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

 

K bodu 8 Návrh VZN o prevádzkovom poriadku miestneho pohrebiska  

Návrh VZN č.1/2018 o prevádzkovom poriadku miestneho pohrebiska bol zverejnený na 

webovej stránke obce dňa 24.11.2017 a na úradnej tabuli. V stanovenej lehote nepodal na 

obecný úrad nikto  z občanov žiadne pripomienky. Poslanci jednohlasne schválili VZN 

č.1/2018. 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 4 , neprítomní poslanci: 3 

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

                     Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

 

K bodu 9. Návrh VZN o trhovom poriadku  

Návrh VZN č.2/2018 o trhovom poriadku bol zverejnený na webovej stránke obce dňa 

24.11.2017 a na úradnej tabuli. V stanovenej lehote nepodal na obecný úrad nikto  z občanov 

žiadne pripomienky. Poslanci jednohlasne schválili VZN č.2/2018. 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 4 , neprítomní poslanci: 3 

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

                     Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

 

 



K bodu 10. Návrh VZN o podmienkach predaja  výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach  

Návrh VZN č.3/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach  bol zverejnený na webovej stránke obce dňa 24.11.2017 a na úradnej tabuli. 

V stanovenej lehote nepodal na obecný úrad nikto  z občanov žiadne pripomienky. Poslanci 

jednohlasne schválili VZN č.3/2018. 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 4 , neprítomní poslanci: 3 

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

                     Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

K bodu 11. Schválenie ceny za audítorské služby v roku 2017 a schválenie audítorky Ing. 

Jozefíny Smolkovej 

Ing. Gabriela Šupejová  predniesla   návrh výšky platby za audítorské služby  za rok 2017 od  

Ing. Jozefíny Smolkovej, ktorá vykoná audit obce za rok 2017. Vypočítaná hodnota auditu pre 

našu obec je vo výške 1 219 €, na základe údajov za rok 2016 podľa usmernenia č. 

15/ETIKA/2010.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu za audit za rok 2017 vo výške 1 219 €.   

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 4 , neprítomní poslanci: 3 

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

                     Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

K bodu 11. Schválenie otváracích a zatváracích hodín prevádzkarne Miloslav      

Chobot, Podhorie č.54-oprava obuvi a koženej galantérie 

OZ prerokovalo žiadosť Miloslava Chobota, Podhorie č.54 o schválenie otváracích 

a zatváracích hodín prevádzkarne – oprava obuvi a koženej galantérie. 

OZ jednohlasne schválilo žiadosť. Menovanému bude vydané záväzné stanovisko 

k podnikateľskej činnosti. 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 4 , neprítomní poslanci: 3 

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

                     Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

 

 

 

 



K bodu 13. Rôzne 

a) Informácia o použití financií z Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina – MAS 

Starosta obce informoval o použití financií z MAS. Nakoľko valná hromada  MAS nebola 

uznášania schopná, rokovanie sa prerušilo. Starosta  predniesol návrh, aby obciam, ktoré sú 

členmi skupiny, finančné prostriedky  boli rozdelené rovnakým dielom.  

OZ informáciu zobralo na vedomie. 

b) Informácia o výstavbe nájomných bytov 

Starosta informoval o prípravnom procese k výstavbe bytov. Predpokladaná hodnota zákazky 

do verejnej súťaže bude cca 530 000 € bez DPH. Termíny prípravného procesu   - verejné 

obstarávanie je plánovaný na I./2018, žiadosť o finančný príspevok  na ŠFRB do II./2018, 

a s výstavbou by sa malo začať v mesiaci  VII/2018. 

OZ informáciu zobralo na vedomie 

 

c) Informácia o podaní žiadosti o dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva z programu 

rozvoja vidieka  

Starosta informoval, že podaná žiadosť na Ministerstvo pôdohospodárstva z programu PRV 

o dotáciu na skultúrnenie futbalového ihriska – pozostávajúce z oplotenia, výstavby  tribúny, 

striedačky, prezliekarni, boxov vo výške 65 tisíc €. 

OZ informáciu zobralo na vedomie   

d) Návrh na odmenu hlavného kontrolóra 

Starosta dal návrh vo výške 125 € v hrubom. Poslanci jednohlasne súhlasili s výškou odmeny 

pre HK.  

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 4 , neprítomní poslanci: 3 

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

                     Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

e) Informácia o správe daní a poplatkov 

Anna Horčičáková informovala o stave daní a poplatkov a konštatovala, že dane a poplatky 

– daň  z nehnuteľnosti – pozemky a stavby, poplatok za psa, komunálny odpad, cintorínsky 

poplatok a poplatok za vodu za II. pol rok 2016 a I. polrok 2017  k 12.12.2017 sú uhradené. 

K tomuto dátumu neuhradili  dane a poplatky len 2 občania. Pevne verí, že si občania splnia 

túto povinnosť a poplatky do 31.12.2017 uhradia.  

OZ informáciu zobralo na vedomie 

 

 



 

K bodu 14. Žiadosti  

Peter Danech – žiadosť o možnosť vystúpiť v rozprave zasadnutia OZ obce Podhorie. 

Menovaný sa rokovania OZ nezúčastnil. Bola mu k tejto žiadosti zaslaná písomná odpoveď.  

OZ žiadosť zobrala na vedomie.  

DHZ Podhorie - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 

DHZ Podhorie požiadal o dotáciu vo výške 3.500 € na činnosť. 

Poslanci jednohlasne súhlasili s výškou dotácie. 

TJ ŠK Podhorie  - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 

TJ ŠK  Podhorie požiadala o dotáciu vo výške 4.000 € na činnosť. 

Poslanci jednohlasne súhlasili s výškou dotácie. 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 4 , neprítomní poslanci: 3 

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

                     Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

 

K bodu 15. Diskusia  

Starosta obce  informoval poslancov o stave miestnych komunikácií. Miestnu komunikáciu  

od stredu obce  smer kultúrny dom až ku Lánu , miestnu komunikáciu -  stred obce 

k Zábojníkovi –(   tam treba vybudovať ešte 2 kanalizačné prípojky) plánuje zrekonštruovať 

čo v najbližšom termíne.  

Nakoľko diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch starosta ukončil tento bod.  

K bodu 7. Záver  

Nakoľko program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce ukončil rokovanie a poďakoval 

všetkým prítomným za účasť a poprial im veľa zdravia, pracovných úspechov do Nového 

roku 2018..  

Zasadnutie OZ ukončené o 19.50 hod.  

 

Zapísala : Anna Horčičáková 

 

Overovatelia zápisnice : Viliam Masný                                      Anton Chobot 

                                         Martin Masný                                      starosta obce    



 

 


