OBEC PODHORIE, Podhorie č.50, 013 18 Lietava
Číslo: 740/Cha/2014

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného 12.11.2014
o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní :

Anton Chobot – zástupca starostu obce
Miroslava Adamková
Jozefa Koššová
Viliam Masný
Ľubomír Šupej
Ľudmila Šupejová

Ospravedlnený:

Ing. Milan Svitana

Ďalší prítomní:

Ing. Milan Matejkov – hlavný kontrolór
Anna Horčičáková – zam. obbce
Janka Kováčová – zam. obce

Verejnosť:

Zdenka Kováčová
Veronika Kováčová
Michal Kováč

Program: 1. Otvorenie
2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesenia č.52- 59/2014
4. Schválenie návrhu na 3. úpravu rozpočtu 2014
5. Správa hlavného kontrolóra k 30.9.2014
6. Schválenie rozpočtu na rok 2015
7. Schválenie VZN č.1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej
vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou

a náhradného odvádzania odpadových vôd
8. Schválenie VZN č.2/2015 o miestnej dani z nehnuteľností
9. Rôzne – žiadosti
10. Diskusia
11. Schválenie návrhu na uznesenie
12. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia OZ

Rokovanie otvoril Anton Chobot, zástupca starostu obce. Privítal prítomných. Ospravedlnený
poslanec Ing. Milan Svitana. Zástupca obce konštatoval, že počet poslancov je 6 a zasadnutie
je uznášania schopné. Predniesol program rokovania. Dal hlasovať. Program rokovania bol
jednohlasne schválený.
1. Otvorenie
2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesenia č.52- 59/2014
4. Schválenie návrhu na 3. úpravu rozpočtu 2014
5. Správa hlavného kontrolóra k 30.9.2014
6. Schválenie rozpočtu na rok 2015
7. Schválenie VZN č.1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej
vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd
8. Schválenie VZN č.2/2015 o miestnej dani z nehnuteľností
9. Rôzne – žiadosti
10. Diskusia
11. Schválenie návrhu na uznesenie
12. Záver
Hlasovanie : za : Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam Masný,
Ľubomír Šupej, Ľudmila Šupejová
Proti: 0

zdržal sa hlasovania : 0

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie

Overovatelia zápisnice: Viliam Masný, Jozefa Koššová
Návrhová komisia : Miroslava Adamková, Ľubomír Šupej
Zapisovateľka : Anna Horčičáková

Hlasovanie : za : Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam Masný,
Ľubomír Šupej, Ľudmila Šupejová
zdržal sa hlasovania : 0

Proti: 0

K bodu 3. Kontrola plnenia úloh z uznesenia č.52 – 59/2014
Zástupca starostu konštatoval, že úlohy z uznesení č. 52 – 59/2014 sú splnené. Uznesenie č.
58/2014 trvá z dôvodu, že p. František Mäkký si musí rozmyslieť spoluúčasť na financovaní
chodníka.
K bodu 4. Schválenie návrhu na 3. úpravu rozpočtu 2014
Hlavný kontrolór predniesol dôvodovú správu k 3.úprave rozpočtu na rok 2014 a to z dôvodu,
navýšenia finančných prostriedkov z 2 % daní FO a PO a získania finančných prostriedkov
z Úradu vlády SR.
-daňové príjmy

+ 513,00 €

- nedaňové príjmy

+ 624,00 €

- bežné transfery

- 891,33 €

Finančné operácie

+ 10 261,83 €

Navrhovanou zmenou v príjmovej časti rozpočtu sa upraví rozpočet aj vo výdavkoch.
-

Bežné výdavky
+ 15 732,16 €
Kapitálové výdavky + 23 688,61 €

Dôvodová správa bude tvoriť súčasť zápisnice.
Zástupca starostu dal hlasovať. Poslanci 3. úpravu rozpočtu na rok 2014 v znení schváleného
rozpočtu jednohlasne schválili.
Hlasovanie : za : Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam Masný,

Ľubomír Šupej, Ľudmila Šupejová
Proti: 0

zdržal sa hlasovania : 0

K bodu 5. Správa hlavného kontrolóra k 30.9.2014

Ing. Milan Matejkov- hlavný kontrolór predložil správu za obdobie III.

štvrťrok 2014

Správa mala dve časti: a) správa o činnosti hlavného kontrolóra
Kde konštatoval, že pri kontrole neboli zistené závažné nedostatky, ktoré by nasvedčovali na
nehospodárnosť a neefektívnosť v činnosti obce
b) stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce 1.- 9.2014
Konštatoval, že obec disponuje dostatočným stavom finančných prostriedkov potrebných na
bežný chod obce a na uhrádzanie záväzkov voči všetkým subjektom.
Správa HK bude tvoriť súčasť tejto zápisnice.
OZ berie na vedomie správu HK k 30.9.2014

K bodu 6. Schválenie rozpočtu na rok 2015

Ing. Milan Matejkov a ekonómka Janka Kováčová predniesli návrh rozpočtu na rok 2015.
Návrh vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2015 – 2017 a z vývoja hospodárenia
obce v predchádzajúcom období. Rozpočet obce je navrhovaný ako prebytkový.
Navrhovaný rozpočet na rok 2015:
Príjmy : 211 568,66

Výdaje: 210073,06

Doplnenie návrhu na rozpočet:
Viliam Masný žiadal o zvýšenie rozpočtu na pasport dopravného značenia vo výške 2500 €
Žiadosti občanov ŤZP vo výške 340 €
Žiadosti z CVC Žilina vo výške 1300 €
Parlament zvýšil na rok 2015 podielové dane pre samosprávy o 1,5 % , z tohto dôvodu sa
navýšili výnosy daní.
Hlavný kontrolór odporúča o OZ v Podhorí schváliť predložený návrh s úpravami rozpočtu
na rok 2015.
Hlasovanie : za : Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam Masný,
Ľubomír Šupej, Ľudmila Šupejová

Proti: 0

zdržal sa hlasovania : 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov rozpočet na rok
2015.
K bodu 7. Schválenie VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej
vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd
Návrh VZN č.1/2015 bol zverejnený na web stránke obce a úradnej tabuli dňa 29.10.2014.Zo
strany občanov neboli prijaté žiadne pripomienky ani zo strany poslancov OZ. Preto zástupca
starostu dal hlasovať.
Hlasovanie : za : Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam Masný,
Ľubomír Šupej, Ľudmila Šupejová
Proti: 0

zdržal sa hlasovania : 0

VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd bolo
schválené trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov . Účinnosť VZN 1/2015 od 1.1.2015.
K bodu 8. Schválenie VZN č.2/2015 o miestnej dani z nehnuteľností
Návrh VZN č.2/2015 bol zverejnený na web stránke obce a úradnej tabuli dňa 29.10.2014.Zo
strany občanov neboli prijaté žiadne pripomienky ani zo strany poslancov OZ. Preto zástupca
starostu dal hlasovať.
Hlasovanie : za : Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam Masný,
Ľubomír Šupej, Ľudmila Šupejová
Proti: 0

zdržal sa hlasovania : 0

VZN č.2/2015 o miestnej dani z nehnuteľností bolo schválené trojpätinovou väčšinou
prítomných poslancov . Účinnosť VZN 2/2015 od 1.1.2015.

K bodu 9. Rôzne - žiadosti
Zasadnutia OZ sa zúčastnila verejnosť. Pán Michal Kováč, Zdenka Kováčová a Veronika
Kováčová žiadali doriešiť odpredaj pozemku pri vrte. Zástupca starostu odporučil, aby sa
uskutočnilo stretnutie všetkých spoluvlastníkov pozemku a poslancov Miroslavy Adamkovej,
Viliama Masného a Ľubomíra Šupeja , JUDr. Petra Vachana a Ing. Antona Sulovca z dôvodu
určenia ceny predaja pozemku .
Termín od 18.11.2014 do 21.11.2014

Zodpovedný: Anton Chobot

Pani Anna Horčičáková predniesla žiadosti:
-

Dobrovoľný hasičský zbor Podhorie – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo
výške 3.500€
Telovýchovná jednota Podhorie – športový klub – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce vo výške 4.000 €
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera – žiadosť o dotáciu na mzdy a prevádzku
CVČ na prihlásené deti z obce v počte 18
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza - žiadosť o dotáciu na mzdy a prevádzku CVČ
na prihlásené deti z obce v počte 2
CVČ ,Žilina - žiadosť o dotáciu na mzdy a prevádzku CVČ na prihlásené deti z obce v
počte 6
Jozef Kováč, Podhorie – žiadosť o finančný príspevok z grandového systému hendikep
občanov z dôvodu ŤZP
Dominika Koššová, Podhorie - žiadosť o finančný príspevok z grandového systému
hendikep občanov z dôvodu ŤZP
Zástupca starostu dal hlasovať.

Poslanci jednohlasne súhlasili s poskytnutím dotácie pre CVČ vo výške 50 € na 1 dieťa. Pre
ŤZP vo výške 170€ na rok .
Hlasovanie : za : Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam Masný,
Ľubomír Šupej, Ľudmila Šupejová
Proti: 0

zdržal sa hlasovania : 0

Pani Anna Horčičáková oboznámila poslancov s výsledkami rozborov pitnej vody a to
z verejného vodovodu – odobratá v MŠ Podhorie – kde voda bola vo všetkých ukazovateľoch
zdravotne bezpečná a vyhovuje pre ľudskú spotrebu. Vzorka odobratá z nového vrtu po
chemickej stránke vyhovuje .
Poslanci informáciu o rozboroch pitnej vody zobrali na vedomie.
Anton Chobot – informoval, že bolo založené občianske združenie Miestna akčná skupina
Rajecká dolina ,v ktorej sú členmi už viaceré obce Rajeckej doliny. Poslaním združenia je
podpora a koordinácia spoločného postupu všetkých sektorov spoločnosti v oblasti prípravy
regiónu na prístup LEADER a jeho využitie pre koordinovaný rozvoj územia daného regiónu.
OZ schvaľuje : a) vstup obce Podhorie do združenia Miestna akčná skupina Rajecká dolina
b) poveruje straostu obce Podhorie , ako zástupcu člena MAS Rajecká dolina uskutočniť
všetky potrebné úkony na prípravu a realizáciu MAS Rajecká dolina
Hlasovanie : za : Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam Masný,
Ľubomír Šupej, Ľudmila Šupejová
Proti: 0

zdržal sa hlasovania : 0

Anton Chobot poďakoval poslancom za ich 4 ročné obdobie vo funkcii poslancov OZ, za ich
prácu, obetavosť a prínos pre obec. Zároveň navrhol odmenu každému poslancovi vo výške
100 €.
Poslanci s návrhom súhlasili.
OZ schvaľuje výšku odmeny 100 € každému poslancovi OZ.

Hlasovanie : za : Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam Masný,
Ľubomír Šupej, Ľudmila Šupejová
Proti: 0

zdržal sa hlasovania : 0

Anton Chobot poďakoval občanom ktorí finančne prispeli 2% z daní na Materskú školu
v Podhorí a zvlášť patrí vďaka Ing. Antonovi Sulovcovi.
K bodu 10. Diskusia
V tomto bode už nikto nevystúpil, nakoľko všetky podnety, návrhy a pripomienky boli
riešené v priebehu rokovania.
K bodu 11. Schválenie návrhu na uznesenie
Na základe prednesených návrhov a pripomienok bolo prijaté uznesenie, ktoré tvorí súčasť
tejto zápisnice.
K bodu 12. Záver

Zástupca poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zasadnutie bolo ukončené o 19.00 hod.

Zapísala : Anna Horčičáková
Overovatelia zápisnice:
Viliam Masný

Jozefa Koššová

Anton Chobot
zástupca starostu obce

