
         OBEC PODHORIE, Podhorie č.50, 013 18 Lietava 

Číslo: 293/Cha/2018 

 

                                         Z á p i s n i c a 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa         

            26.07.2017   o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu  

 

Prítomní : Anton Chobot – starosta obce  

                  Ing. Lenka Danková 

                 Jozef Masný   

                 Martin Masný 

                 Pavol Masný 

                 Radoslav Masný 

                Viliam Masný 

 

Ospravedlnení: Anton Poľko 

Ostatní prítomní: Ing. Milan Matejkov – hlavný kontrolór 

                             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. 13 - 22/2018 

4. Schválenie právnych náležitostí vyplývajúcich zo  zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

na volebné    obdobie  2018-2022.  

5. Návrh na tretiu úpravu rozpočtu 

6. Vyradenie majetku obce 

7.    Rôzne:  A) Odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku Lán 

B) Žiadosť od pani Jozefy Štanclovéj 

C) Informácia o Investičných zámeroch 

8.    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 5 poslanci, neprítomní: 

Radoslav  Masný, ktorý sa ospravedlnil na neskorší príchod a 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 úloh z uznesenia č. 13 - 22/2018 

4. Schválenie právnych náležitostí vyplývajúcich zo  zák. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení na volebné    obdobie  2018-2022.  

5. Návrh na tretiu úpravu rozpočtu 

6. Vyradenie majetku obce 

                                          7.    Rôzne:  A) Odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku Lán 

                                                            B) Žiadosť od pani Jozefy Štanclovéj 

                                                            C) Informácia o Investičných zámeroch 

                                           8.    Záver 

 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 6, neprítomní poslanci : 1 

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

Pavo lMasný, 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, Martin Masný 

                          Návrhová komisia: Radoslav Masný, Jozef Masný,                          

Zapisovateľ: Viliam Masný 

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. 13 -  22/2018 

Starosta Anton Chobot  predniesol plnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ. Starosta 

obce  konštatoval, že uznesenia sú splnené.  

Podal informácie: 

- V najbližšom období prebehne kúpa pozemku  registra „E“ parcelné číslo 275 orná pôda 

o výmere 382 m2 zapísaného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na liste 

vlastníctva č. 453 pre k. ú. Podhorie, obec Podhorie, okres Žilina v podiele 1/1 od 

manželov Ing. Ľudovíta Macúša rod. Macúša, trvale bytom Podhorie 293, 013 18 

Lietava a Anny Macúšovej rod. Poľkovej, trvale bytom Podhorie 293, 013 18 Lietava 

a to za kúpnu cenu 2.500 EUR (slovom:  dvetisícpäťsto eur) na základe schválenia 

obecným zastupiteľstvom za účelom vysporiadania pozemkov pod kultúrnym domom 

- Obec kúpila – pozemky  registra „E“  

a) parcelné číslo 974/2 orná pôda o výmere 10.354 m2, 

b) parcelné číslo 975/2 trvalé trávne porasty o výmere 1.084 m2, 

zapísaných Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 134 pre k. 

ú. Podhorie, obec Podhorie, okres Žilina v podiele 1/1 od Júlie Kurejovej rod. Chodelkovej,  

trvale bytom Podhorie č. 74, 013 18 Podhorie a to za kúpnu cenu 5.000 EUR (slovom:  päťtisíc 

eur) na základe schválenia obecným zastupiteľstvom za účelom vysporiadania pozemkov pod 

futbalovým ihriskom a ich zámenu 

- Poďakoval poslancom a členom dobrovoľného hasičského zboru, ktorí sa podieľali pri 

organizácii a príprave Cyrilo – metodských hodov 

- Poďakoval poslancom Martinovi Masnému, Radoslavovi Masnému, Pavlovi Masnému, 

Jozefovi Masnému a Viliamovi Masnému za pomoc pri výmene kríža na cintoríne.  

Poslanci OZ plnenie uznesení zobrali na vedomie. 

K bodu 4. Schválenie právnych náležitostí vyplývajúcich zo  zák. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení na volebné    obdobie  2018-2022.  

 

- Obecné zastupiteľstvo schválilo v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce 

volebné obdobie: 2018 - 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Podhorie 

na 7 (sedem)- poslancov, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode, v jednom 

okrsku. 

- Obecné zastupiteľstvo schválilo súlade  §11 ods. 4 pism. i) zák. SNR č.369/1990 o 

obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov a  dôvodu plnenia povinnosti, 

vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi obce  Podhorie na celé volebné  

 obdobie  2018-2022 rozsah výkonu  funkcie starostu na plný úväzok. 

 

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 tretiu úpravu rozpočtu 

 

Ing. Gabriela Šupejováo dporučila OZ schváliť tretiu úpravu rozpočtu v roku 2018 z dôvodu 

investičných zámerov obce. Návrh zmien rozpočtu bude tvoriť prílohu č.1 zápisnice.  

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. Vyradenie majetku obce 

 

Ing. Gabriela Šupejová a hlavný kontrolór Ing. Milan Matejkov oboznámili poslancov 

o potrebe vyradiť zastaralý, nefunkčný alebo neexistujúci majetok, ktorý obec eviduje 

v účtovníctve. Zoznam uvedeného majetku bude tvoriť prílohu č. 2 zápisnice. 

 

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 7.Rôzne 

A) Odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku Lán 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrh na odkúpenie podielu 1/4 nehnuteľnosti 

– pozemku Lán parcely registra „C“ parcelné číslo 454/74 orná pôda o výmere 22 m2, 

zapísaného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 1060 v k. 

ú. Podhorie do vlastníctva obce pod miestnu komunikáciu. Obec je vlastníkom ¾ podielu 

predmetnej parcely. 

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 

 



B) Žiadosť pani Jozefy Štanclovej 

 

Pani Jozefa Štanclova požiadala o sociálnu výpomoc – nákup palivového dreva na zimu. 

Poslanci žiadosť prerokovali a schválili jej žiadosť. Nakúpi sa štiepané drevo v sume  výšky 

príspevku pre sociálne slabších. 

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 

 

C) Informácia o Investičných zámeroch 

 

Starosta obce Anton Chobot informoval OZ o prebiehajúcich a plánovaných investičných 

zámeroch obce. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo: 

- prebiehajúce investičné akcie: 

a) pokračovanie kanalizačného zberača v predpokladanej hodnote 122. 000 EUR s 

podporou Envirofondu. 

      b) rekonštrukcia obecných komunikácii okolo kultúrneho domu a Olejkárskej ulice 

v predpokladanej 

          hodnote 46. 000 EUR 

      c) rekonštrukcia 1. etapy objektu športového klubu v predpokladanej hodnote 25. 000 EUR 

s podporou úradu vlády 

d) rekonštrukcia obecného rozhlasu v predpokladanej hodnote 4. 400 EUR s podporou 

Ministerstva financií pre individuálne potreby obce 

e) výstavba detského ihriska v priestoroch MŠ v predpokladanej hodnote 9. 000 EUR s 

podporou úradu vlády 

      f)  rekonštrukcia objektu DHZ v predpokladanej hodnote 31. 500 EUR s podporou 

Ministerstva vnútra 

      g) rekonštrukcia -výmena  umelého trávnika na Multifunkčnom ihriska v predpokladanej 

          hodnote11. 000 EUR s podporou úradu vlády 

 

– podané žiadosti a plánované investičné akcie: 

 

a) pokračovanie kanalizačného zberača a čističky odpadových vôd s podporou Envirofondu 



      b) ďalšia etapa – rekonštrukcia obecných komunikácií s podporou Ministerstva 

pôdohospodárstva 

      c) rekonštrukcia kultúrneho domu s podporou operačného programu životného prostredia 

      d) výstavba nájomných bytov s podporou ŠFRB a Ministerstva dopravy 

      e) výstavbu oddychovej zóny Vajano s podporou Ministerstva životného prostredia 

 f) rekonštrukciu Domu smútku s podporou programu rozvoja vidieka 

      g) rekonštrukcia a rozšírenie Verejného osvetlenia s podporou programu rozvoja vidieka 

 

 

Starosta obce dal hlasovať. 

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 

 

Návrh na uznesenie – v priebehu rokovania sa hlasovaloza každý bod rokovania samostatne 

K bodu 13. Záver 

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

všetkým prítomným za účasť.  

Zasadnutie OZ ukončené o 20.25. hod.  

 

Zapísal : Viliam Masný 

 

Overovatelia zápisnice : Martin Masný                                      Anton Chobot 

 

                                        Ing. Lenka Danková                                starosta obce    


