UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Podhorie,
konaného dňa 29. januára 2015
Uznesenie č. 1/2015
k bodu 2/ Schválenie programu, určenie zapisovateľa a schválenie návrhovej komisie a overovateľov

zápisnice
obecné zastupiteľstvo
konštatuje
že je uznášaniaschopné – na rokovaní sú prítomní 7 poslanci, neprítomní
– ospravedlnený 0

0 poslanec

schvaľuje
a) program 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Podhorie,
b) návrhovú komisiu v zložení Martin Masný, Ing. Lenka Danková,
c) overovateľov zápisnice: Viliam Masný, Gabriela Konušíková

určuje
Annu Horčičákovú za zapisovateľku zápisnice.
Hlasovanie poslancov: Za: 7 Zdržal sa:

0 Proti: 0

Uznesenie č. 2/2015
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Podhorie

obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva od posledného zasadnutia.
Hlasovanie poslancov: Za: 7 Zdržal sa:

0 Proti: 0

Uznesenie č. 3/2015
K bodu 4/Úprava rozpočtu č. 4/2014
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
4. úpravu rozpočtu obce Podhorie na základe prednesenej Dôvodovej správy hlavným kontrolórom obce
Ing. Milanom Matejkovom

Hlasovanie poslancov: Za: 7 Zdržal sa:

0 Proti: 0

Uznesenie č. 4/2015
K bodu 5. - Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva
obecné zastupiteľstvo
volí
členov komisií nasledovne:
a) finančná komisia : Janka Kováčová, Gabriela Šupejová
b) stavebná komisia : Pavol Masný, Radoslav Masný
c) komisia kultúry, športu a vzdelávania: Gabriela Šupejová, Gabriela Konušíková
d) komisia sociálnych vecí: Jozefa Koššová, Janka Horváthová
e) komisia verejného poriadku: Branislav Masný, Martin Koša
f) komisia životného prostredia: Ing. Ľuba Brezianska, Ivan Gelatka
g) komisia verejného obstarávania: Andrej Chobot, Maroš Zbytek
Hlasovanie poslancov: Za: 7 Zdržal sa:

0 Proti: 0

Uznesenie č. 5/2015
K bodu 6. – Schválenie členstva obce Podhorie v spoločnom obecnom úrade
obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že prerokovalo
návrh na schválenie členstva obce Podhorie v spoločnom obecnom úrade.
schvaľuje
v zmysle § 11 ods. 4 v súlade s § 20 zákona č. 369/1990 Zb. členstvo obce Podhorie v Spoločnom
obecnom úrade so sídlom v obci Višňové.
Hlasovanie poslancov: Za: 7 Zdržal sa:

0 Proti: 0

Uznesenie č. 6/2015
K bodu 7. - Rôzne
obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že prerokovalo
a)
b)
c)
d)
e)
g)

žiadosť o vyčlenenie priestorov v MŠ Podhorie
návrh na schválenie audítora na vykonávanie auditu vo volebnom období 2015 - 2018,
návrh na rozšírenie okruhu osôb v zmysle § 152 ods. 8 písm. c) pre zabezpečenie stravovania,
žiadosť ZŠ Lietava o príspevok na lyžiarsky výcvik detí
žiadosť o neuplatnenie predkupného práva rodiny Kováčovej
žiadosť p. Michala Melišíka o zníženie nájmu KD
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Schvaľuje
a) žiadosť o vyčlenenie priestorov v MŠ Podhorie pre mamičky z obce a Slovenský skauting
s podmienkou spoločnej
dohody o časovom využívaní priestorov, spoločnom
dodržiavaní poriadku a čistoty priestorov do začiatku rekonštrukcie MŠ
b) audítora Ing. Jozefínu Smolkovú na vykonávanie auditu v obci Podhorie vo volebnom
období 2014 - 2018, Cena práce je stanovená na 400 € ročne.
c) príspevok na lyžiarsky výcvik detí navštevujúcich ZŠ Lietava vo výške 20,- EUR/osobu,
t.j. 10 detí s trvalým pobytom v obci , čo znamená 200 €.
e) Zníženie nájomného za nebytové priestory KD na 200€ / mesačne od 1.3.2015
f) neuplatnenie zákonného predkupného práva k spoluvlastníckemu podielu vlastníkov :
Kováčová Veronika, Kováč Maroš, Kováč Michal – každý v 1/30-ine vzhľadom k nehnuteľnostiam
- parcelám registra C parcelné č. 492/20 druh pozemku orná pôda o výmere 2219m2, parcelné č.
493/3 záhrady o výmere 208m2, parcelné č. 494/17 trvalé trávne porasty o výmere 275m2, parcelné
č. trvalé trávne porasty o výmere 211 m2, parcelné č. 498/16 orná pôda o výmere 580m2 zapísaným
Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na LV č. 677, kat.územie Podhorie za cenu 10
eur/m2.
rozhodlo
V zmysle § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce rozšíriť okruh osôb, a to o starostu obce Podhorie
Antona Chobota pre zabezpečenie a príspevku na stravovanie podľa ods. 3 vo funkčnom období
2014 – 2018.
Hlasovanie poslancov: Za: 7
Ing. Lenka Danková, Gabriela Konušíková , Jozef Masný Martin Masný, Pavol Masný, Radoslav Masný,
Viliam Masný,
Zdržal sa: 0
Proti: 0

Uznesenie č. 7/2015
K bodu 8. - Diskusia
obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie
diskusné príspevky:
p. Jozefa Ďuriša: odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií
p. Petra Danecha: otázky týkajúce sa rôznych sfér diania v obci
Ing. Evy Masnej : vydávanie Podhorského hlásnika 1 x mesačne
p. Antona Chobota : týkajúce sa znehodnocovania a ničenia multifunkčného ihriska
p. Viliama Masného : zriadenie komisií na vypracovanie inventarizácie majetku obce do 1.štvrťroku
2015.

Vypracovala návrhová komisia :
Martin Masný

Anton Chobot, starosta obce

Ing. Lenka Danková
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