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UZNESENIA č. 14/2015 - 23/2015 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Podhorie, 

konaného dňa 29.05.2015 

 

 

Návrh programu:  

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení č. 8-12 / 2015 

4. Záverečný účet obce za rok 2014 , správa HKO Podhorie a individuálna výročná správa 

za rok 2014 

5. Plnenie príjmov a výdavkov obce za 1. – 3. mesiac 

6. Doplnok územného plánu obce Podhorie 

7. Výstavba novej MŠ Podhorie   

8. Rôzne 

a) Vstup obce do Združenia Región Beskydy 

b) Informácia o prijatých podnetoch a žiadostiach /p. Štanclová, p. Tatiana Masná,                  

p. Peter Danech/  

c) Žiadosť o dotáciu Združenia na záchranu Lietavského hradu 

9. Diskusia  

10. Záver 

 

 Uznesenie č.14/2015 

 

obecné zastupiteľstvo 

a) konštatuje že je uznášaniaschopné - na rokovaní sú prítomní 5 poslanci, neprítomní 2 

poslanci – Jozef Masný, Ing. Lenka Danková ospravedlnení z pracovných dôvodov.  

b) schvaľuje program zasadnutia s doplnením bodu 5. o Rozpočtové opatrenie č. 1/2015, 

ktorým sa mení rozpočet obce Podhorie na rok 2015.  

   

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomný poslanci:      5 

Neprítomný poslanci: 2  

Hlasovali za:               5 

Proti:                           0 

Zdržali sa:                   0 

 

2/ Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  

 

Uznesenie č. 15/2015 

Obecné zastupiteľstvo  

 

a) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Martin Masný a Gabrielu Konušikovú 

overovateľov zápisnice: Viliam Masný a Radoslav Masný 

b) poveruje 

za zapisovateľa zápisnice z rokovania p. Annu Horčičákovú 
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Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     5 

Neprítomný poslanci: 2 

Hlasovali za:               5 

Proti:                           0 

Zdržali sa:                   0 

 

 

3/ Kontrola plnenia úloh z uznesenia č. 8  - 12 / 2015 

 

Uznesenie č.16/2015 

 

obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie  
Informáciu o kontrole plnení uznesení obecného zastupiteľstva č. 8 - 12 / 2015 

 

 Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     5 

Neprítomný poslanci: 2 

 Hlasovali za:              5 

 Proti:                          0 

 Zdržali sa:                  0 

 

4/ Záverečný účet obce a správa HKO Podhorie a individuálna výročná správa  

 

Uznesenie č.17/2015 

 

obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

Záverečný účet obce Podhorie za rok 2014 bez výhrad, prebytok rozpočtu vo výške 108,35 € 

použiť na tvorbu rezervného fondu. 

 

berie na vedomie  

Správu hlavného kontrolóra obce Podhorie za rok 2014 a individuálnu výročnú správu za rok 

2014. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:      5 

Neprítomný poslanci:  2   

Hlasovali za:                5 

Proti:                            0 

Zdržali sa:                    0 
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5/ Plnenie príjmov a výdavkov obce Podhorie za 1. – 3. mesiac 2015 a Rozpočtové     

    opatrenie č. 1/2015 

 

Uznesenie č. 18 / 2015  

obecné zastupiteľstvo  

                                                               

1.   k o n š t a t u j e, že 

 
a) prerokovalo Plnenie príjmov a výdavkov za 1. – 3. mesiac roka 2015, Správu HKO Podhorie za 

uvedené obdobie a Plán práce hlavného kontrolóra obce Podhorie na II. polrok 2015, 

 
b) prerokovalo zmenu Rozpočtu obce Podhorie na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 1/2015. 

 

2.   s c h v a ľ u j e 

 
a) Plnenie príjmov a výdavkov za 1. – 3. mesiac roka 2015, 

b) Rozpočtové opatrenie č. 1/2015. 

 

3.   s c h v a ľ u j e 

 

Plán práce hlavného kontrolóra obce  Podhorie na II.polrok 2015 

 

4. berie na vedomie  

 

Správu hlavného kontrolóra obce Podhorie za uvedené obdobie 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:       5 

Neprítomný poslanci:  2  

Hlasovali za:                5 

Proti:                            0 

Zdržali sa:                    0 

 

6) Doplnok územného plánu obce Podhorie 

 

Uznesenie č. 19 / 2015  

obecné zastupiteľstvo  

                                                               
1. k o n š t a t u j e 

 

že prerokovalo návrh na rozšírenie územného plánu formou zmeny a doplnku Územného plánu 

obce Podhorie v lokalitách Diel a Nad ihriskom.  

 
2. s c h v a ľ u j e  

 

návrh na rozšírenie územného plánu formou zmeny a doplnku Územného plánu obce Podhorie 

v lokalitách Diel a Nad ihriskom.  
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2.   o d  p o r ú č a 

 

starostovi obce vykonať všetky právne úkony vedúce k príprave a realizácii zmeny a doplnku 

Územného plánu obce Podhorie. 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:       5 

Neprítomný poslanci:  2 

Hlasovali za:                5 

Proti:                            0 

Zdržali sa:                    0 

 

  7) Výstavba novej Materskej školy Podhorie /na rozšírenie kapacít/ 

 

Uznesenie č.20/2015 

 

obecné zastupiteľstvo  

 

a) berie na vedomie  

Informáciu o dotácii na výstavbu novej MŠ Podhorie pre rozšírenie kapacít. 

 

b) schvaľuje 

Výstavbu novej MŠ v Podhorí. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:       5 

Neprítomný poslanci:  2 

Hlasovali za                 5  

Proti:                            0 

Zdržali sa:                    0 

 

 

8) Rôzne 

 

a) Vstup obce do Združenia Región Beskydy 

 

Uznesenie č.21/2015 

obecné zastupiteľstvo  

 

I. prerokovalo 

 

zámer obce Podhorie na vstup do združenia „Región Beskydy“, ako člena Euroregiónu Beskydy 

 

II. súhlasí  

 

so vstupom obce Podhorie do  združenia „Región Beskydy“ 

  

III. schvaľuje 

 

výšku členského príspevku obce Podhorie ako člena Regiónu Beskydy vo výške 50,- EUR na 

rok 2015 a 100,- EUR na rok 2016. Členský príspevok zapracovať do rozpočtu obce na rok 

2015. 
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IV. odporúča 

 

starostovi obce vykonať všetky právne úkony smerujúce k vstupu obce Podhorie do združenia 

Región Beskydy.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:       5 

Neprítomný poslanci:  2   

Hlasovali za:                5 

Proti:                            0 

Zdržali sa:                    0 

 

 

b) Informácia o prijatých podnetoch a žiadostiach  

         

Uznesenie č.22/2015 

obecné zastupiteľstvo  

 

I. prerokovalo 

 

prijaté podnety a žiadosti občanov p. Štanclovej, p. Tatiany Masnej, p. Petra Danecha , p. Emílie 

Dankovej, p. Emílie Chobotovej a p. Miroslava Šupeja. 

 

II. súhlasí  

 
a) s poskytnutím nepeňažného daru pre p. Jozefínu Štanclovú formou dodania palivového dreva 

na zabezpečenie nepriaznivej sociálnej situácie v starostlivosti o domácnosť, 

 
b) so zaradením parciel č.988, 990, 989 v k. ú. Podhorie v lokalite Nad ihriskom a nehnuteľnosťami 

v lokalite Pod Dielom do zmien a doplnku Územného plánu obce Podhorie.  

 

III.  odporúča 

 

1/ vo veci sťažnosti p. Tatiany Masnej starostovi obce uvedený podnet riešiť formou odstúpenia 

na komisiu verejného poriadku za účelom zistenia skutkového stavu vo veci parkovania 

vozidiel a vo veci verbálneho útoku na osobu matky sťažovateľky. 

 

2/ vo veci podnetov p. Petra Danecha doručených obci Podhorie dňa 18. 5. 2015 a dňa 25. 5. 

2015 uvedené podnety odstúpiť na riešenie právnemu zástupcovi obce Podhorie za účelom 

ďalšieho konania vo veci.  

 

 3/žiadosti p. Emílie Dankovej, p. Emílie Chobotovej a p. Miroslava Šupeja o zaradenie parciel 

č.988, 990, 989 v k. ú. Podhorie bude odstúpené spracovateľovi  rozšírenia dodatku územného 

plánu. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:      5 

Neprítomný poslanci:  2   

Hlasovali za:                5  

Proti:                            0 

Zdržali sa:                    0 
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c) Žiadosť o dotáciu Združenia na záchranu Lietavského hradu 

 

Uznesenie č.23/2015 

obecné zastupiteľstvo  

 

súhlasí  

 

s poskytnutým dotácie pre Združenie na záchranu Lietavského hradu na základe žiadosti 

doručenej obci Podhorie vo výške 100,00 EUR. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:      5 

Neprítomný poslanci:  2   

Hlasovali za:                5 

Proti:                            0 

Zdržali sa:                    0 

 

OVEROVACIA A SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA: 

 

Uznesenie vypracovala dňa 29. 05. 2015 návrhová komisia v zložení: 

 

Martin Masný               ................................................. 

 

Gabriela Konušiková    .................................................. 

 

 

 

 

V Podhorí, dňa 29. 05. 2015                                                    

                                                                                                        Anton Chobot                                                 

                                        starosta obce 
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