
 

 
Obec Podhorie, Podhorie č.50, 01318 
Číslo : 534/2012 

                          Z á p i s n i c a 
 
zo    zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  30.8.2012 o 17.00   hod.    v 
zasadačke obecného úradu    v Podhorí. 
 
Prítomní: poslanci  podľa prezenčnej listiny                            5             
                 ospravedlnení                                                           1 
                 neospravedlnení                                                        1 
                 ostatní prítomní                                                        7 
 
 
Program :   1. Otvorenie zasadnutia 
                   2. Určenie a schválenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice  a návrhovej  
                       komisie                                        
                   3. Kontrola plnenia úloh  z uznesenia č.4/2012 
                   4. Schválenie rozpočtového opatrenia a  zmluvy o dielo 
                   5. Rôzne –  žiadosti  

     6. Diskusia  
     7. Schválenie návrhu na  uznesenia  
     8. 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, Anton Chobot  
    Títo boli jednohlasne schválení. 
 
2/b Voľba  návrhovej komisie  
    
   Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Jozefa Koššová,  Viliam Masný  



   Títo   boli jednohlasne schválení . 
 
3/ Kontrola plnenia úloh  z uznesenia  4/2012 
 
Starosta  obce predniesol  plnenie úloh z uznesenia č.4/2012  z obecného zastupiteľstva zo 
dňa 28.6.2012 a konštatoval,  že uznesenie  bolo splnené.  
V bode: V. ukladá   - Zabezpečiť hadice k požiarnemu autu – tento bod  je v riešení, z dôvodu   
finančnej  náročnosti. Poslanec Viliam Masný upozornil, že je ale  potrebné  zakúpiť  savice. 
Požiadavku o predĺženie vodovodného potrubia v lokalite Lán  - starosta požiadal 
o stanovisko Ing. Milana Malchu, ktorý  zaujal stanovisko  s tým , že v tomto čase obec nemá 
finančné prostriedky na vybudovanie vodovodného potrubia v danej lokalite . Stavebníci majú 
možnosť napojiť sa na súčastné vodovodné potrubie. 
Starosta obce informoval, že po jednaní so zástupcom Agro – Turiec  s. p. Masným Jozefom , 
občania môžu prechádzať  areálom družstva  na vlastné pozemky s výnimkou nepohybovať sa 
v celom areáli, nakoľko je to súkromný pozemok. 
Čo sa týka vybudovanie komunikácie v lokalite Lán, starosta dal žiadosť na SPF , o dlhodobý 
prenájom.  
Občania boli informovaní o zákaze sypania komunálneho a biologického odpadu  v KÚ obce 
pod pokutou, nakoľko sa jedná o čierne skládky. 
 
 
 
4/ Schválenie rozpočtového opatrenia e za rok 2012 a zmluvy o dielo  
 
Hlavný kontrolór obce p. Viera Masná predniesla  úpravu rozpočtu za rok 2012 rozpočtovým 
opatrením č.2, v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy . Príjmy ako finančné operácie  z rezervného fondu + 16 500 € 
                      Výdaje ako kapitálový výdavok – rekonštrukcia a modernizácia  
                                                                              pozem.komunikácií  + 16 500 € 
Starosta obce informoval poslancov o uzatvorení Zmluvy o dielo   medzi  Obcou Podhorie 
a Doprastavom , a.s., Bratislava , závod Žilina  , ktorou predmetom diela na základe cenovej 
ponuky bola  zadané dielo „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií po kanalizácií v obci 
Podhorie  vo výmere 200 ton.           
 
Starosta obce dal hlasovať o rozpočtovom opatrení č.2 a zmluve o dielo – Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií po kanalizácii v obci Podhorie. 
 
Hlasovanie :  za schválenie rozpočtového opatrenia:   5 
                      zdržal sa hlasovania:                                0   
                      proti:                                                        0 
 
Rozpočtové opatrenie č.2  a zmluva o dielo boli jednohlasne schválené.  
Druhá zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2  tvorí prílohu zápisnice. 
Zmluva o dielo je zverejnená na internetovej  stránke obce. 
 
 
 
 
 
 



5/ Rôzne  - žiadosti   
 
 
Anna Horčičáková  predniesla žiadosť Karola Danku, Podhorie č. 108 v ktorej žiada 
o vyriešenie odpadovej vody v miestnom rigole od p. Š. Danku k p. M. Petlákovi, z dôvodu, 
že po každej búrke  sa nanesie bahno, ktoré  zapácha a nevyzerá to esteticky. Starosta 
informoval, že je to finančne nákladné okolo 2 – tis. eur. Preto bolo doporučené,  aby starosta 
obce poveril stavebnú komisiu, ktorá  vykoná obhliadku miesta a navrhne riešenie 
a prehodnotí žiadosť. 
 
Anna Horčičáková predniesla  žiadosť z Okresného súdu Žilina o zabezpečenie volieb 
prísediacich Okresného súdu Źilina v zmysle zákona č.385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich  
na nové voľby na obdobie rokov 2012 – 2016.Termín do 30.9.2012. Poslanci navrhli, aby 
oznam bol zverejnený v miestnom rozhlase a v Podhorskom hlásniku. Taktiež budú oslovovať 
občanov. 
Anna Horčičáková oboznámila poslancov, že v mesiaci október sa vyhlasuje literárna  súťaž – 
Odkaz Karolíny Brustleovej. V tomto roku  je to už 4.ročník.  Poslanci jednohlasne  súhlasili, 
aby bol vyhlásený. Taktiež súhlasili  s finančným zabezpečením  4. ročníka literárnej súťaže.  
 
Anna Horčičáková oboznámila poslancov s usporiadaním kultúrnej akcie pri príležitosti úcty 
k starším, ktorá sa bude konať 14.októbra o 15. hod. v kultúrnom dome v Podhorí. 
V kultúrnom programe vystúpia deti z MŠ a spevokol Podhorčan.  
Poslanci súhlasili s uskutočnením kultúrnej akcie a s jej financovaním. 
 
6/ Diskusia 
 
V tomto bode programu vystúpili: 
 
Ľubomír Barčiak : požiadal o informáciu týkajúcu sa výstavby miestnych komunikácií a ich 
financovanie. Ďalej  doporučil, aby  starosta obce so zástupcom obce sa zúčastnili  výborovej 
schôdze Lesného spoločenstva Roháč, z dôvodu, že v jesennom období sa bude uskutočňovať 
výrub lesného porastu v lokalite Brezie. Preťažené nákladné autá môžu poškodiť 
zrekonštruované miestne komunikácie. Ďalej požiadal o doplnenie ozvučenia miestneho 
rozhlasu, nakoľko v niektorých lokalitách obce nie je miestny rozhlas počuť.       
Požiadal o informáciu ohlásenia drobnej stavby – oplotenie pozemku.   
Upozornil,  že je pravdepodobne  zavodnené staré vodovodné  potrubie od chlórovačky k p. 
Urbancovi . Navrhol riešenie, aby sa tento problém odstránil.  
Navrhol pre stavebníkov  v lokalite Lán , ktorí požadujú predĺženie vodovodnej siete  aby sa 
napojili na jestvujúce vodovodné potrubie.  
Slavomír Tabak : požiadal starostu obce,  aby sa  podala žiadosť – dodatok o rozšírenie 
vodovodnej siete na lokality , kde začína nová výstavba  rodinných domov.  
Jozefa Koššová : požiadala o vysvetlenie prečo sú umiestnené koly pri viacúčelovom ihrisku.  
Rudolf Martinka odpovedal na vznesené otázky a pripomienky: 
Rekonštrukcia MK bola uskutočnená na základe výberového konania. Fakturácia bola 
vykonaná na základe množstva  použitého materiálu v tonách. 
Výborovej schôdze Lesného spoločenstva Roháč sa zúčastní starosta obce so zástupcom 
starostu, aby sa zamedzilo poškodeniu nových MK ťažkými dopravnými mechanizmami pri 
odvoze drevnej hmoty z lokality Brezie. 
Ozvučenie obce miestnym rozhlasom je v riešení. 
Zavodnenie vodovodného potrubia sa vyrieši odstavením  potrubia , zablendovaním.    



Rozšírenie vodovodnej siete do lokality Lán sa v tomto období nebude riešiť  novým 
dodatkom k žiadosti z Environmentálneho fondu. Pripojenie sa bude riešiť  na staré jestvujúce 
vodovodné potrubie.  
K ohláseniu drobnej stavby  je potrebné doložiť požadované doklady uvedené v prílohe 
ohlásenia. 
Osadené koly pri viacúčelom ihrisku  umiestnil vlastník pozemku, kde si vytýčil hranicu 
svojho pozemku. 
Starosta upozornil, že na MK stále parkuje veľa motorových vozidiel. Tento problém sa bude 
riešiť  novým VZN obce – Daň za užívanie verejného priestranstva, nakoľko miestne 
komunikácie v intraviláne prešli pod obec a sú zapísané na LV.  
 
8/ Schválenie návrhu na  uznesenie 
 
Na základe prednesených  návrhov , žiadostí a pripomienok bolo prijaté uznesie, ktoré bude 
tvoriť prílohu zápisnice. 
 
8/ Záver  
 
Starosta obce poďakoval prítomným  za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil.   
 
V Podhorí 31.8.2012                                                                    zapísala:  Anna Horčičáková 
 
 
Overovatelia zápisnice : 
 
Ing. Milan Svitana                                                                         Rudolf Martinka 
Anton Chobot                                                                               starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


