
         OBEC PODHORIE, Podhorie č.50, 013 18 Lietava 

 
Číslo: 419/Cha/2018                                                                             

 

                                         Z á p i s n i c a 
   zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa         

05.11.2018   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 

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 - 31/2018 

     4. Plnenie rozpočtu obce za druhý štvrťrok 2018 a správa hlavného kontrolóra 

     5. Plnenie rozpočtu obce za tretí štvrťrok 2018 a správa hlavného kontrolóra 

     6. Návrh na štvrtú úpravu rozpočtu 

     7. Schválenie rozpočtu na rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu 

     8. Rôzne: A) Návrh na schválenie dodatku č.1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení  

                vecného bremena č.2/2018 

                B) Návrh na zámenu pozemku 

                C) Informácia o zásobovaní pitnou vodou 

                D) Informácia o zabezpečovacom systéme proti kriminalite 

                E) Prebiehajúce investičné zámery ŠK, DHZ, miestne komunikácie 

               F) Návrh na odmenu hlavného kontrolóra obce   

    9.  Žiadosti   

  10.  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 6 poslanci, neprítomný:  

 Anton Polko, ,  ktorý sa ospravedlnil z neúčasti z pracovných  dôvodov.  

Predniesol program rokovania. Dal hlasovať. Program rokovania bol jednohlasne schválený.  

 

 



Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     6   Martin Masný, Jozef Masný,   Pavol Masný, Radoslav Masný,                 

                                  Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Neprítomní poslanci: 1   Anton Polko  

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

                                  Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

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, Radoslav Masný  

Zapisovateľka: Anna Horčičáková 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 6 , neprítomní poslanci: 1 

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

                      Viliam Masný, Pavol Masný  

                    Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia úloh z uznesenia č. 23 -31/2018 

Anna Horčičáková , adm. pracovníčka  predniesla plnenie úloh z predchádzajúceho 

zasadnutia OZ. Starosta obce  konštatoval, že uznesenia č. 29 a 31/2018 trvajú a ostatné sú 

splnené.  

 

Poslanci OZ plnenie uznesení zobrali na vedomie 

 

K bodu 4. Plnenie rozpočtu obce za druhý štvrťrok 2018 a správa hlavného kontrolóra 

 

Plnenie  rozpočtu obce za II. štvrťrok 2018 vypracovala Ing. Gabriela Šupejová a predniesol 

hlavný kontrolór obce Ing. Milan Matejkov  

Rozpočet na rok 2018 

Príjmy k 30.6.2018 

Bežné                           192.693,35 €                         52% 

Kapitálové príjmy -RF31.566,49 €100 %   

Spolu:                          224.259,84 €25 % 

 

Výdavky k 30.6.2018 

 

Bežné 137.738,16 €                            46% 

Kapitálové výdavky      42.143,16 €                             7 % 

Spolu:                179.881,32 €21 %     

 

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

2018 po schválenej úprave OZ. 

 

 

 



Stav účtov obce Podhorie: 

Názov banky Stav k 30.6.2018  

Prima banka 60.302,94 € Účet obce 

Prima banka 6.625,75 € Termínovaný účet 

Prima banka 36.057,44 € Rezervný fond 

Prima banka   1.255,95 € Školská jedáleň 

Prima banka 422,87 € Sociálny fond 

Prima banka 24,10 € Dotácia DHZ 

Prima banka           0,00 € Kanalizácia 

Pokladňa 25,00 €  

 

Úvery: Obec k 30.6.2018 neeviduje úvery. 

Záväzky  voči dodávateľom:                                      0,00 € 

Záväzky voči dodávateľom ŠJ                                   0,00 € 

Pohľadávky – odoslané faktúry:                             20,00 € 

 

Správa hlavného kontrolóra za II. štvrťrok 2018 

Ing. Milan Matejkov – hlavný kontrolór obce predniesol správu za II. štvrťrok 2018 v ktorej 

uviedol: 

Kontrolná činnosť v danom období bola vykonaná v rámci Obecného úradu Podhorie. 

Hlavnou  úlohou bolo sledovanie a kontrolovanie dodržiavania zákonitosti, hospodárnosti, 

účinnosti a účelovosti  pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce a s majetkom, obce 

v súlade so zákonom o hospodárení s majetkom obce č. 138/1991 Z. z. a novely zákona č. 

258/2009 Z. z.  

Pri kontrole neboli zistené závažné nedostatky, ktoré by nasvedčovali na nehospodárnosť 

a neefektívnosť v činnosti obce. Konštatoval, že obec disponuje dostatočným stavom 

finančných prostriedkov potrebných na bežný chod obce a na uhrádzanie záväzkov voči 

všetkým subjektom. 

Odporúčanie hl.kontrolóra:  

- Pribežne sledovať stav majetku, aby bol v súlade s analytickou evidenciou 

- Vykonať ročnú inventarizáciu 

- Sledovať čerpanie rozpočtu obce na rok 2018, najmä kapitálové výdavky 

- V prípade potreby upraviť rozpočet obce rozpočtovým opatrením, najmä ak sa jedná 

o kapitálové výdavky. 

- Správa hl.kontrolóra bude prílohou k zápisnici.  

 
 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     6   Martin Masný, Jozef Masný,   Pavol Masný, Radoslav Masný,                 

Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Neprítomní poslanci: 1   Anton Polko  

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

Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Proti:              0 

Zdržali sa:                  0 

 

 

 

 



 

 

 

K bodu 5. Plnenie rozpočtu obce za tretí štvrťrok 2018 a správa hlavného kontrolóra 

 

Plnenie  rozpočtu obce za III. štvrťrok 2018 vypracovala Ing. Gabriela Šupejová a predniesol 

hlavný kontrolór obce Ing. Milan Matejkov  

Rozpočet na rok 2018 

Príjmy k 30.9.2018 

Bežné                           289.076,00 €                         78 % 

Kapitálové príjmy -RF36.829,65 €117 %   

Spolu:                          325.905,65 €38 % 

 

Výdavky k 30.9.2018 

 

Bežné 207.871,89 €                            69% 

Kapitálové výdavky      49.046,32 €                             9 % 

Spolu:                256.918,21 €38 %     

 

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

2018 po schválenej úprave OZ. 

 

 

 

Stav účtov obce Podhorie: 

Názov banky Stav k 30.9.2018  

Prima banka 84.021,00 € Účet obce 

Prima banka 6.625,75 € Termínovaný účet 

Prima banka 30.794,28 € Rezervný fond 

Prima banka      707,19 € Školská jedáleň 

Prima banka 356,57 € Sociálny fond 

Prima banka        24,10 € Dotácia DHZ 

Prima banka           0,00 € Kanalizácia 

Pokladňa 926,36 €  

 

Úvery: Obec k 30.9.2018 neeviduje úvery. 

Záväzky  voči dodávateľom:                                      140,90 € 

Záväzky voči dodávateľom ŠJ                                   565,80 € 

Pohľadávky – odoslané faktúry:                               846,94 € 

 

Správa hlavného kontrolóra za III. štvrťrok 2018 

Ing. Milan Matejkov – hlavný kontrolór obce predniesol správu za III. štvrťrok 2018 v ktorej 

uviedol: 

Kontrolná činnosť v danom období bola vykonaná v rámci Obecného úradu Podhorie. 

Hlavnou  úlohou bolo sledovanie a kontrolovanie dodržiavania zákonitosti, hospodárnosti, 

účinnosti a účelovosti  pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce a s majetkom, obce 

v súlade so zákonom o hospodárení s majetkom obce č. 138/1991 Z. z. a novely zákona č. 

258/2009 Z. z.  

Pri kontrole neboli zistené závažné nedostatky, ktoré by nasvedčovali na nehospodárnosť 

a neefektívnosť v činnosti obce. Konštatoval, že obec disponuje dostatočným stavom 



finančných prostriedkov potrebných na bežný chod obce a na uhrádzanie záväzkov voči 

všetkým subjektom. 

Odporúčanie hl.kontrolóra:  

- Pribežne sledovať stav majetku, aby bol v súlade s analytickou evidenciou 

- Vykonať ročnú inventarizáciu 

- Sledovať čerpanie rozpočtu obce na rok 2018, najmä kapitálové výdavky 

- V prípade potreby upraviť rozpočet obce rozpočtovým opatrením, najmä ak sa jedná 

o kapitálové výdavky. 

- Správa hl.kontrolóra bude prílohou k zápisnici.  

 
 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     6   Martin Masný, Jozef Masný,   Pavol Masný, Radoslav Masný,                 

                                  Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Neprítomní poslanci: 1   Anton Polko  

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

                                  Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Proti:              0 

Zdržali sa:                  0 

 

 

K bodu 6. Návrh na 4. úpravu rozpočtu v roku 2018 

 

Ing. Gabriela Šupejová predniesla návrh na 4. úpravu rozpočtu: 

z rezervného fondu – fa na miestne komunikácie, kanalizácia, tarifné platy MŠ,  údržba 

miestnych komunikácií – buldozér, výmena umelého trávnika. 

Finančné prostriedky sa nezmenili, zmenila sa výška medzi jednotlivými položkami.  

Podrobný návrh na zmenu rozpočtu tvorí prílohu k zápisnici. Starosta dal hlasovať. 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     6   Martin Masný, Jozef Masný,   Pavol Masný, Radoslav Masný,                 

                                   Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Neprítomní poslanci: 1   Anton Polko  

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

                                   Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Proti:              0 

Zdržali sa:                  0 

 

 

K bodu 7. Schválenie rozpočtu na rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu 

 

Ing. Milan Matejkov predložil na schválenie rozpočet na rok 2019, ktorý pripravil predseda 

finančnej komisie, ekonómka obce a hlavný kontrolór.   

Návrh rozpočtu obce Podhorie vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021 

a z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období.  

Rozpočet obce je navrhovaný ako prebytkový. 

 

 



Navrhovaný rozpočet obce na rok 2019 

 

Príjmy                           výdavky  

 

Bežný rozpočet                      359.255,00                      323.259,00 

Kapitálový rozpočet             150.000,00                      159.652,00 

Fin.operácie( splátky ŠFRB)                                           2.850,00 

 

Spolu:                                     509.255,00                      485.761,00 

 

 

Navrhovaný rozpočet obce Podhorie na rok 2019 je predložený ako prebytkový – prebytok 

23.494,00 €. 

Viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa 

zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rok je 

záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich 

ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.  

 

Hlavný kontrolór Ing. Milan Matejkov odporúča obecnému zastupiteľstvu obce Podhorie 

predložený rozpočet schváliť.  

 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     6   Martin Masný, Jozef Masný,   Pavol Masný, Radoslav Masný,                 

                                   Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Neprítomní poslanci: 1   Anton Polko  

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

                                   Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Proti:              0 

Zdržali sa:                  0 

 

K bodu 8. Rôzne: 

 

A)Návrh na schválenie dodatku č.1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení    

vecného  bremena č.2/2018 

Starosta obce predniesol návrh dodatku č.1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení    

     vecného  bremena č.2/2018 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na schválenie dodatku č.1 ku kúpnej zmluve 

a zmluve  zriadení vecného bremena č.2/2018 medzi predávajúcim – Obcou Podhorie a 

Ing. Anton SULOVEC,  

Ing. SULOVCOVÁ Marta  

pričom predmetom dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena zo 

dňa 30.3.2017 je zmena, vypustenie a nahradenie nasledovných ustanovení zmluvy: 

v článku II., ods. 1c) sa pôvodné znenie nahrádza nasledovným:  

- Parcelné číslo 494/17, trvalé trávne porasty o výmere 237 m2 

v článku II., ods. 1d) sa pôvodné znenie nahrádza nasledovným: 

- Parcelné číslo 497/16, trvalé trávne porasty o výmere 164 m2 

v článku II., ods. 1e) sa pôvodné znenie nahrádza nasledovným:   

- Parcelné číslo 498/16, trvalé trávne porasty o výmere 461 m2 

v článku II., ods. 2c) sa pôvodné znenie nahrádza nasledovným:   



- Parcelné číslo 494/17, trvalé trávne porasty o výmere 237 m2 

v článku II., ods. 2d) sa pôvodné znenie nahrádza nasledovným:   

- Parcelné číslo 497/16, trvalé trávne porasty o výmere 164 m2 

v článku II., ods. 2e) sa pôvodné znenie nahrádza nasledovným:   

- Parcelné číslo 498/16, trvalé trávne porasty o výmere 461 m2 

 

Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 30.3.2017 

ostávajú bez zmeny. 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Uzatvorenie Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena 

č.V 4819/2017zo dňa 30.03.2017 medzi obcou Podhorie a Ing. Anton SULOVEC  

a Ing. SULOVCOVÁ Marta, ktorého predmetom je zmena, vypustenie a nahradenie 

nasledovných ustanovení kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 

30.03.2017: 

v článku II., ods. 1c) sa pôvodné znenie nahrádza nasledovným:  

- Parcelné číslo 494/17, trvalé trávne porasty o výmere 237 m2 

v článku II., ods. 1d) sa pôvodné znenie nahrádza nasledovným: 

- Parcelné číslo 497/16, trvalé trávne porasty o výmere 164 m2 

v článku II., ods. 1e) sa pôvodné znenie nahrádza nasledovným:   

- Parcelné číslo 498/16, trvalé trávne porasty o výmere 461 m2 

v článku II., ods. 2c) sa pôvodné znenie nahrádza nasledovným:   

- Parcelné číslo 494/17, trvalé trávne porasty o výmere 237 m2 

v článku II., ods. 2d) sa pôvodné znenie nahrádza nasledovným:   

- Parcelné číslo 497/16, trvalé trávne porasty o výmere 164 m2 

v článku II., ods. 2e) sa pôvodné znenie nahrádza nasledovným:   

- Parcelné číslo 498/16, trvalé trávne porasty o výmere 461 m2 
 

        

Hlasovanie poslancov: 
Prítomní poslanci:     6   Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný,   Pavol Masný                

                                       Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, 

Neprítomní poslanci: 1   Anton Polko 

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

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková,  

Proti:               0 

Zdržali sa:                   0 

 

 

B) Návrh na zámenu pozemku  

Starosta obce predniesol návrh na zámenu pozemku. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zámenu nehnuteľnosti – novovytvoreného 

pozemku registra „C“ parcelné číslo 407/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 pre k. 

ú. Podhorie, obec Podhorie, okres Žilina vytvoreného na základe Geometrického plánu č. 

73/2018 vytvoreného spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o. a úradne overeného Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. 61-1412/2018 vo výlučnom vlastníctve (v 

podiele 1/1) obce Podhorie za novovytvorený pozemok registra „C“ parcelné číslo 407/3 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 257 m2 pre k. ú. Podhorie, obec Podhorie, okres Žilina 

vytvoreného na základe Geometrického plánu č. 73/2018 vytvoreného spoločnosťou BV 

PLAN, spol. s r.o. a úradne overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod 



č. 61-1412/2018 vo výlučnom vlastníctve (v podiele 1/1) Miroslava Jankecha  a to bez 

akéhokoľvek finančného vysporiadania.  

 

2. schvaľuje 

zámenu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku registra „C“ parcelné číslo 407/2 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 pre k. ú. Podhorie, obec Podhorie, okres Žilina 

vytvoreného na základe Geometrického plánu č. 73/2018 vytvoreného spoločnosťou BV 

PLAN, spol. s r.o. a úradne overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod 

č. 61-1412/2018 vo výlučnom vlastníctve (v podiele 1/1) obce Podhorie za novovytvorený 

pozemok registra „C“ parcelné číslo 407/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 257 m2 pre 

k. ú. Podhorie, obec Podhorie, okres Žilina vytvoreného na základe Geometrického plánu č. 

73/2018 vytvoreného spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o. a úradne overeného Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. 61-1412/2018 vo výlučnom vlastníctve (v 

podiele 1/1) Miroslava Jankecha a to bez akéhokoľvek finančného vysporiadania.  

 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6   Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný,   Pavol Masný                

                                        Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, 

Neprítomní poslanci: 1   Anton Polko 

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

                                        Viliam Masný, Ing. Lenka Danková,  

Proti:               0 

Zdržali sa:0 

 

C) Informácia o zásobovaní pitnou vodou 

 

Starosta obce informoval, že v obci je nedostatok vody z dôvodu dlhodobého sucha. Prameň 

č.1 nedodáva vodu a vrt dáva menej ako 80 m3 za deň. Listom oslovil Lesné spoločenstvo 

Roháč Podhorie o možnosť vybudovať nový vrt v lokalite Brezie – odbočka do  Krajčovice 

oproti p. Sulovcovi Antonovi. Do dnešného dňa nemá obec odpoveď. Navrhol obecnému 

zastupiteľstvu aby schválil investičný zámer k výstavbe nového vrtu. 

Obecné zastupiteľstvo  

1. konštatuje, že: 

   prerokovalo informáciu o zásobovaní pitnou vodou – nedostatok 

2. schvaľuje 
investičný zámer k výstavbe nového vrtu 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6   Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný,   Pavol Masný                

                                       Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, 

Neprítomní poslanci: 1   Anton Polko 

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

                                        Viliam Masný, Ing. Lenka Danková,  

Proti:               0 

Zdržali sa:                   0 

 

 

 



 D) Informácia o zabezpečovacom systéme proti kriminalite 

 

 Starosta informoval prítomných o tom, že bola spôsobená škoda na majetku obce – obecného 

úradu z dôvodu krádeže. Vzhľadom k danej situácií je potrebné zabezpečiť majetok obecného 

úradu zabezpečovacím systémom proti kriminalite 

Obecné zastupiteľstvo  

konštatuje, že: 

    prerokovalo informáciu  o zabezpečovacom systéme proti kriminalite 

      a schvaľuje 

zabezpečovací systém proti kriminalite 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6   Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný,   Pavol Masný                

                                        Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, 

Neprítomní poslanci: 1   Anton Polko 

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

                                        Viliam Masný, Ing. Lenka Danková,  

Proti:               0 

Zdržali sa:                   0 

 

 

E) Prebiehajúce investičné zámery ŠK, DHZ, miestne komunikácie 

 

Starosta obce informoval  prítomných o prebiehajúcich investičných zámeroch 

a) TJ –ŠK Podhorie – na športovom objekte je už opravená strecha, bude sa pracovať na 

prestavbe vnútorných priestoroch  

b) DHZ Podhorie –začína sa s rekonštrukciou  požiarnej zbrojnice  

c)miestne komunikácie –rekonštrukcia komunikácie k Zábojníkovi prebehne v druhej 

polovici novembra, možnosť rekonštrukcie komunikácie okolo kultúrneho domu dá starosta 

preveriť odbornej firme z dôvodu, či je povrch dostatočne zhutnený, alebo sa počká 

s rekonštrukciou v jarných mesiacoch, aby asfalt neupadal.  

obecné zastupiteľstvo  

1. konštatuje, že: 

prerokovalo informáciu  o prebiehajúcich investičných zámeroch TJ – ŠK Podhorie , DHZ Podhorie ,      

  a rekonštrukcii miestnych komunikácií 

2. berie na vedomie: 
Informáciu  o prebiehajúcich investičných zámeroch obce a to TJ- ŠK Podhorie , DHZ Podhorie        

           a rekonštrukcii miestnych komunikácii 
 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6   Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný,   Pavol Masný                

                                        Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, 

Neprítomní poslanci: 1   Anton Polko 

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

                                        Viliam Masný, Ing. Lenka Danková,  

Proti:               0 

Zdržali sa:                   0 

 

 



F) Návrh na odmenu hlavného kontrolóra obce   

     Bola navrhnutá odmena hlavnému kontrolórovi za rok 2018 vo výške 210 € v hrubom 

Obecné zastupiteľstvo  

  1. konštatuje, že: 

  prerokovalo návrh na odmenu hlavného kontrolóra obce 

  2. schvaľuje 
odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 210 EUR v hrubom 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6   Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný,   Pavol Masný                

                                        Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, 

Neprítomní poslanci: 1   Anton Polko 

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

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková,  

Proti:               0 

Zdržali sa:                   0 

 

 

K bodu 9. Žiadosti : DHZ Podhorie , TJ ŠK Podhorie – dotácia na rok 2019 

 

Pani Anna Horčičáková predniesla žiadosti : DHZ Podhorie , TJ ŠK Podhorie o poskytnutie 

dotácie na činnosť v roku 2019  

Obecné zastupiteľstvo  

1. konštatuje, že: 

    prerokovalo žiadosti DHZ Podhorie a TJ-ŠK Podhorie o dotáciu na rok 2019 

2. schvaľuje 
dotáciu na rok 2019 pre DHZ Podhorie vo výške 3 500 EUR  

a TJ-ŠK Podhorie vo výške  4 000 EUR 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6   Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný,   Pavol Masný                

                                       Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, 

Neprítomní poslanci: 1   Anton Polko 

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

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková,  

Proti:               0 

Zdržali sa:                   0 

 

 

 

Pán Peter Danech – Žiadosť o možnosť vystúpiť v rozprave zasadnutia OZ obce 

Podhorie a schválenie projektu ´´právo na dobrú samosprávu´´ v ktorej sa uvádza najmä to, 

že obyvateľ obce môže vystúpiť ku každému bodu programu aj bez toho, aby o tom hlasovalo 

zastupiteľstvo, alebo rozhodoval niekto iný. 

Viliam Masný argumentoval, že obec má schválený štatút obce a rokovací poriadok, ktorý 

jasne určuje, ako viesť schôdzu OZ. 

1. konštatuje, že: 

       Prerokovalo žiadosť p. Petra Danecha st. 

 



    2. neschvaľuje 

  žiadosť p. Petra Danecha st. 

 

 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6   Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný,   Pavol Masný                

                                        Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, 

Neprítomní poslanci: 1   Anton Polko 

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

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková,  

Proti:               6 

Zdržali sa:                   0 

 

 

 

 

K bodu 10. Záver  

 

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

všetkým prítomným za účasť a taktiež poďakoval poslancom za ich prácu vo volebnom 

období 2014 -2018.  

Zasadnutie OZ ukončené o 19.25. hod.  

 

 

 

 

Zapísala : Anna Horčičáková 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : Viliam Masný                                      Anton Chobot 

 

                                        Martin Masný                                     starosta obce    

 

 

 

 

 

 


