
 

 
Obec Podhorie, Podhorie č.50, 01318 
Číslo : 697/2012 

                          Z á p i s n i c a 
 
zo    zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  29.11.2012 o 17.00   hod.    v zasadačke 
obecného úradu    v Podhorí. 
 
Prítomní: poslanci  podľa prezenčnej listiny                            6             
                 ospravedlnení                                                           0 
                 neospravedlnení                                                       1 
                 ostatní prítomní                                                       8 
 
 
Program :   1. Otvorenie zasadnutia 
                   2. Určenie a schválenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice  a návrhovej  
                       komisie                                        
                   3. Kontrola plnenia úloh  z uznesenia č.6/2012 
                   4. Schválenie VZN č.1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 
                   5. Schválenie VZN č.2/2012 o miestnej dani za psa  
                   6. Schválenie VZN č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady  
                       a drobné stavebné odpady  
                   7. Schválenie VZN č.4/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 
                   8. Schválenie VZN č.5/2012 o miestnej dani za predajné automaty 
                   9. Schválenie VZN č.6/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje  
                 10. Schválenie rozpočtu na rok 2013 
                 11. Schválenie Dohody o usporiadaní a určení vlastníckeho práva  
                       k nehnuteľnostiam      
                 12. Schválenie miestnych poplatkov 
                 13. Rôzne 
                 14. Diskusia 
                 15.Schválenie návrhu na uznesenie 
                 16. Záver                  
 
1/ Otvorenie 



 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Podhorí otvoril a prítomných  poslancov  a ostatných 
prítomných občanov  privítal   starosta  obce Rudolf Martinka. 
Predniesol návrh programu  zasadnutia  a dal hlasovať o návrhu programu .  
Poslanci jednohlasne schválili Program zasadnutia OZ.  
 
2/ Určenie zapisovateľa 
    
Za zapisovateľku  zasadnutia obecného zastupiteľstva bola navrhnutá a jednohlasne schválená   
Anna Horčičáková 
 
2a/  Voľba overovateľov zápisnice 
 
    Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Ing. Milan Svitana, Miroslava Adamková 
    Títo boli jednohlasne schválení. 
 
2/b Voľba  návrhovej komisie  
    
   Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Ľubomír Šupej, Anton Chobot  
   Títo   boli jednohlasne schválení . 
 
3/ Kontrola plnenia úloh  z uznesenia  5/2012 
 
Starosta  obce predniesol  plnenie úloh z uznesenia č.5/2012  z obecného zastupiteľstva zo dňa 
30.8.2012 a konštatoval,  že uznesenie  bolo splnené.  
V bode: II. Berie na vedomie  - požiadavku o predĺženie miestneho rozhlasu a doplnenie 
ozvučenia v lokalitách obce kde nie je miestny rozhlas počuť – starosta informoval že je 
podpísaná zmluva o oporných bodoch so SSE a nové reproduktory a prácu  vykoná  firma  
v januári 2013. 
Dočasné riešenie napojenia vodovodného potrubia pre lokalitu Lán  z jestvujúceho vodovodného 
potrubia – dolný koniec – stavebníci neboli  dostatočne informovaní, kapacita potrubia 
nepostačuje na zásobovanie novostavieb vodou v  lokalite Lán.  
V . ukladá   - Zabezpečiť odstavenie zavodneného vodovodného potrubia, zablendovaním – tento 
bod je v riešení. 
 
4/ Schválenie VZN č.1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností          
 
Návrh VZN č. 1/202 bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na internetovej  stránke obce 
a vyhlásený v miestnom rozhlase dňa 13.11.2012. Poslanci boli informovaní listom . Zákonom 
stanovenej lehote sa k návrhu VZN zo strany občanov nikto nevyjadril. Návrh bol zvesený dňa 
28.11.2012. K prednesenému návrhu zo strany poslancov neboli vznesené pripomienky ani 
pozmeňujúce návrhy. Starosta obce dal hlasovať za prijatie VZN č.1/2012 o miestnej dani 
z nehnuteľnosti. 
VZN bude zverejnené na úradnej tabuli, internetovej stránke obce a vyhlásené v miestnom 
rozhlase. VZN  nadobúda účinnosť od 1.1.2013. 
 
Hlasovanie : za prijatie VZN  č.1/2012  : 6     



                     zdržal sa hlasovania :           0  
                     proti :                                   0 
 
5/ Schválenie VZN č.2/2012 o miestnej dani za psa  
 
V tomto bode boli dodržané tie isté postupy ako v bode č. 4 . 
V návrhu  VZN č.2/2012 o miestnej dani za psa  sa prednieslo, že pes je oslobodený len v prípade 
ak je daňovníkom nevidomá osoba.  
Poslanci VZN č. 2/2012  jednohlasne schválili.  
 
Hlasovanie : za prijatie VZN č.2/2012:   6 
                     zdržal sa hlasovania:           0 
                     proti :                                  0 
 
 
6/ Schválenie VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady  
 
Pán Viliam Masný vzniesol pripomienku k Návrhu VZN z dôvodu, že formulácia VZN ( sadzba 
poplatku- 17 € ) nie je v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z., § 78 – sadzba poplatku  je za osobu 
a kalendárny deň.  
Pri schvaľovaní VZN č. 3/2012 boli dodržané tie isté postupy ako  v bode č.4. 
Poslanci VZN č. 3/2012 jednohlasne schválili. 
 
Hlasovanie : za prijatie VZN č.3/2012 :  6 
                     zdržal sa hlasovania :          0 
                     proti:                                   0 
 
7/ Schválenie VZN č.4/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva  
 
Pri schvaľovaní VZN č. 4/2012 boli dodržané tie isté právne postupy ako v bode 4. 
Poslanci VZN č. 4/2012 schválili. 
 
Hlasovanie : za prijatie VZN č.4/2012 :  5 
                     zdržal sa hlasovania :          0 
                     proti:                                   1 –Ľubomír Šupej  
 
8/ Schválenie VZN č.5/2012 o miestnej dani za predajné automaty  
 
Pri schvaľovaní VZN č.5/2012 boli dodržané tie isté postupy ako v bode č.4 
 
Poslanci VZN č.5/2012 jednohlasne schválili. 
 
Hlasovanie : za prijatie VZN č.5/2012 :  6 
                     zdržal sa hlasovania :          0 
                     proti:                                   0 
 



9/Schválenie VZN č. 6/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje  
 
Pri schvaľovaní VZN č.6/2012 sa postupovalo  tak ako v bode 4. 
Poslanci VZN č.6/2012  jednohlasne schválili. 
 
Hlasovanie : za prijatie VZN č. 6/2012 :     6 
                     zdržal sa hlasovania :              0 
                     proti:                                       0 
 
10/ Schválenie rozpočtu na rok 2013  
 
Poslanci obdržali písomne návrh rozpočtu na rok 2013. Bol zverejnený na úradnej tabuli obce 
a internetovej stránke obce dňa 13.11.2012. Bol zvesený bez pripomienok 28.11.2012 
K niektorým bodom rozpočtu – výdavková časť  dostali poslanci  podrobné  informácie. 
Rozpočet je vypracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie a je prebytkový – bežné príjmy. 
V kapitálových  výdavkoch je schodkový . Z roku 2012  kapitálový výdavok 9.tisíc € na 
rekonštrukciu miestnych komunikácií . 
 
Hlavný kontrolór Viera Masná  navrhla aby rozpočet poslanci  schválili.  
Poslanci  Rozpočet na rok 2013 jednohlasne schválili bez pripomienok .  
Hlasovanie : za prijatie rozpočtu          :  6 
                     zdržal sa hlasovania :          0 
                     proti:                                   0 
 
11/ Schválenie miestnych poplatkov na rok 2013  
 
 
Anna Horčičáková predniesla  návrh miestnych poplatkov na rok 2013. Návrh bol zverejnený na 
úradnej tabuli obce a internetovej stránke dňa 13.11.2012. Dňa 28.11.2012 bol  zvesený bez 
pripomienok.  
Poslanci  miestne poplatky na rok 2013  jednohlasne schválili. 
 
Hlasovanie : za prijatie miestnych poplatkov:  6 
                     zdržal sa hlasovania :                    0 
                     proti:                                             0 
 
12/ Schválenie Dohody o usporiadaní a určení vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam  
 
Starosta informoval, že bola uzatvorená  Dohoda o  usporiadaní a určení vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam a to k pozemku – školská záhrada, ktoré bola vlastníctvom obce, ale prešla 
darovacou zmluvou od p. Greguša Ľudovíta   a zápisom Katastra nehnuteľností do vlastníctva 
Pekaru  Mariana. Pán Pekara Marian súhlasil s dohodou a vzdal sa vlastníckeho práva na 
nehnuteľnosť – záhradu. Touto dohodou  prechádza vlastnícke právo  - pozemok školská záhrada 
na obec Podhorie. 
Poslanci jednohlasne súhlasili, aby  Dohoda o usporiadaní a určení vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam  bola zavkladovaná do Katastra nehnuteľností.  
 



Hlasovanie :  za  schválenie dohody  : 6 
                      zdržal sa hlasovania :     0 
                      proti:                0 
13/ Rôzne 
 
Hlavný kontrolór – Viera Masná predniesla plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013. 
 
Starosta dal hlasovať  : 
 
Hlasovanie :  za schválenie  plánu činnosti HK: 6 
                      zdržal sa :                                      0 
                      proti:                                              0 
 
 
Podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov vyplynula úloha pre obce zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu 
a vymedzenie jej úloh. 
Podľa čl.7 ods.5 a)b) predložil písomne oznámenie členov komisie starosta obce v zložení  : 
 
Predseda : Viliam Masný  
Členovia: Anton Chobot , Ing. Milan Svitana 
 
Poslanci jednohlasne súhlasili s vymenovaním komisie v zložení ako bola písomne predložená.  
 
Hlasovanie :  za zriadenie   komisie  v prednesenom  zložení : 6 
                      zdržal sa :                                                             0 
                      proti:                                                                     0 
 
Žiadosť: 
 
Alžbeta Hrušková, Podhorie č.160 -  požiadala o preloženie alebo odstránenie stĺpu obecného 
rozhlasu a posunutie autobusovej zastávky z dôvodu vybudovania parkovacieho miesta pre 
osobné vozidlo, nakoľko zariadenia prekážajú vo výstavbe. 
 Obecné zastupiteľstvo súhlasí s preložením autobusovej zastávky a stĺpa obecného  rozhlasu na 
hranicu pozemkov, aby neprekážali vo  výstavbe  parkovacieho miesta. 
 
Viliam Masný, Podhorie č. 11, požiadal o premiestnenie zastávky ZŠ Podhorie 
pred budovu MŠ z dôvodu obmedzenia súkromia . 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s preložením autobusovej zastávky pred budovu MŠ. 
 
OZ ukladá starostovi obce prerokovať žiadosti o premiestnenie autobusovej zastávky so SAD 
Žilina. 
 
Ing. Eva Masná , Podhorie č.177, podala návrh na novú zložku na webovej stránke obce „ 
Významné osobnosti obce Podhorie"- pani učiteľka Karolína Brüsleová, pán učiteľ Ľudovít 
Greguš  a návrh na označenie najstarších budov v obci s nápisom „ historická budova ". 



Poslanci s návrhom súhlasia a doporučujú osloviť vlastníkov navrhovaných budov o súčinnosť 
a súhlas s umiestnením tabulí.  
 
Starosta navrhol, aby sa pri príležitosti obecných hodov v roku 2013 zrekonštruoval kamenný 
kríž pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda.  
 
Rímsko-katolícka cirkev –farnosť Lietava  - požiadala o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.  
Obec poskytne dotáciu vo výške 2.000 €  z  rozpočte obce v roku 2013.  
 
TJ ŠK Podhorie – požiadala o dotáciu z rozpočtu obce. Obec  poskytne dotáciu vo výške 3.000 € 
na rok 2013. 
 
Združenie na záchranu Lietavského hradu požiadalo o finančný príspevok. Obec schválila 
príspevok vo výške 100 €.  
 
Kultúrne akcie :  
 
8.12.2012 sa uskutoční stretnutie  s Mikulášom o 15.00 hod. v kultúrnom dome. OZ schvaľuje 
výšku  3,50 €  za 1  ks -   na zakúpenie  mikulášskych balíčkov pre deti vo veku od 1 do 11 rokov 
. 
30.12.2012 o 15.00 hod. sa uskutoční Vianočné stretnutie rodín spojené s jasličkovou 
pobožnosťou v kultúrnom dome. Po ukončení  kultúrneho programu budú občania pohostení  
vianočnou  kapustnicou, ktorú zabezpečí obecný úrad.  
 
Anna Horčičáková predniesla návrh na prerobenie skrinky,( ktorá bola určená na katastrálne 
mapy)  na  výstavu  podhorských krojov. 
 
Poslanci  jednohlasne schválili  uskutočnenie kultúrnych akcií a návrh na výstavnú skrinku  a ich 
financovanie.  
 
Hlasovanie : za  :           6 
                     zdržal sa : 0 
                     proti :        0 
 
 
 
14/ Diskusia  
 
Chobot Štefan – žiada o riešenie náhrady parkovania za pozemok, ktorý sa užíva ako súčasť 
miestnej komunikácie. 
Úloha :  stanovisko OZ                                        
Termín : nasledujúce zasadnutie OZ                               zodpovední: poslanci  
 
Ďalej požiadal o osvetlenie obce  počas celej noci . 
Úloha: prepočítať náklady  verejného  osvetlenia na 1 deň 
Termín: ihneď                                                                  Zodpovedný: Rudolf Martinka 
 



 Manželia Šuplatovci – vzniesli otázku týkajúcu sa prístupovej komunikácie na Lán a zásobenie 
pitnou vodou.   
Starosta informoval že sa čaká na vyjadrenie zo Slovenského pozemkového fondu., a stanovisko - 
vyjadrenie k vode obdržali   od Ing. Malchu. 
Pani Šuplatová navrhla že si dajú urobiť posudok a odborné stanovisko k zásobovaniu lokality 
vodou.  
Ing. Milan Svitana  navrhol stretnutie s Ing.  Malchom Milanom ,aby sa vyriešil problém s vodou 
v danej lokalite. 
 
Barčiak Ľubomír- poukázal na to, že nebolo splnené uznesenie, odstavenie starého  vodovodného 
potrubia, ktoré je zavodnené, zablendovaním.                                  
Ďalej  žiadal o odstránenie poruchy (odpojený  drôt verejného rozhlasu)  ale  požiadavka nebola 
splnená. 
 
Starosta požiadal p. Barčiaka Ľubomíra o okamžité doručenie záručného listu z vodovodného 
čerpadla, ktoré je po záručnej oprave.  
 
Chobot Štefan – poukázal na prejazd nákladných motorových vozidiel, ktoré odvážajú drevo 
z obce  po MK , ktoré značne poškodzujú. Navrhol, aby sa žiadala  finančná náhrada za 
poškodenie MK. 
 
Šupej Ľubomír – žiadal informáciu, či sú uhradené všetky faktúry za prenájom priestorov 
kultúrneho domu – Šenk, s,.r.o.  Faktúry za prenájom a spotrebu energií si platí nájomca  
v zmysle uzatvorenej  zmluvy . 
 
 
 
 
15/ Schválenie návrhu na  uznesenie 
 
Na základe prednesených  návrhov , žiadostí a pripomienok bolo prijaté uznesie, ktoré bude 
tvoriť prílohu zápisnice. 
 
16/ Záver  
 
Starosta obce poďakoval prítomným  za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil.   
 
 
 
 
V Podhorí 29.11.2012                                                                    zapísala:  Anna Horčičáková 
 
 
 
Overovatelia zápisnice : 
 
 



Ing. Milan Svitana                                                                         Rudolf Martinka 
Miroslava Adamková                                                                         starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


