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Váţení spoluobčania, 

 

na úvod Vám prajem hlavne veľa zdravia, šťastia, úcty jeden 

k druhému a vzájomnej spolupráce pri zveľaďovaní našej obce v roku 2015.  

Cieľom pre tento rok je rozšírenie verejného osvetlenia, začatie s výstavbou bytov 

v budove materskej školy, rekonštrukcia obecnej cesty smerom od areálu druţstva 

k cintorínu a rozšírenie rozhlasu.  

Chcel by som apelovať na občanov obce, kto disponuje svojím pozemkom na parkovanie 

motorového vozidla, prosím hlavne v zimnom období o ich odstavenie v týchto 

priestoroch, pretoţe pri údrţbe obecnej cesty znemoţňujú odparkované vozidlá pri 

domoch úplne odstránenie snehu, a tým sa zuţuje vozovka.  

Takisto by som chcel poprosiť rodičov detí, ktoré navštevujú naše multifunkčné ihrisko, 

aby ich upozornili, ţe nemajú poškodzovať majetok obce a pri hrách nepouţívali 

vulgarizmy, na čo sme dostali sťaţnosť na úrad od občanov. 

Ďakujem. 

 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODHORIE ZO DŇA 29.1.2015 

-Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Anton Chobot. Prítomní boli 

siedmi poslanci OZ, hlavný kontrolór obce, zapisovateľka a sedem občanov.  

-Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Matejkov predniesol uznesenia z posledného zasadnutia OZ, 

konštatoval, ţe uznesenia boli splnené, OZ to zobralo na vedomie. 

-Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Matejkov predniesol dôvodovú správu . Odbor financií spracoval 4. 

úpravu rozpočtu Obce Podhorie za rok 2014, ktorá predstavuje zmenu v celkových príjmoch 

a výdavkoch obce. Celkové príjmy obce sa navýšili o dotáciu 28.100 €. Celkové výdavky obce sa 

nezmenili. OZ schvaľuje 4. úpravu rozpočtu obce Podhorie. 

-Predsedovia  jednotlivých komisií predniesli návrhy  členov komisií : 

Finančná komisia: Janka Kováčová, Gabriela Šupejová 

Stavebná komisia: Pavol Masný, Radoslav Masný  

Komisia kultúry, športu a vzdelávania: Gabriela Šupejová, Gabriela Konušíková 

Komisia sociálnych vecí: Jozefa Koššová, Janka Horváthová  

Komisia verejného poriadku: Branislav Masný,  Martin Koša 

Komisia ţivotného prostredia: Ing. Ľuba Brezianska, Ivan Gelatka  

Komisia verejného obstarávania: Andrej Chobot, Maroš Zbytek 



OZ schválilo všetkých členov jednotlivých komisií.  

-Starosta obce oboznámil poslancov OZ zo vznikom nového spoločného stavebného úradu so sídlom 

vo Višňovom, ktorý zdruţuje osem obcí. OZ členstvo obce Podhorie v novom spoločnom stavebnom 

úrade  schválilo. 

-v bode „Rôzne“ Anna Horčičáková predniesla ţiadosť mamičiek v zastúpení p. Gabriely Šustekovej, 

ktoré ţiadajú o sprístupnenie priestorov v budove MŠ Podhorie 1x týţdenne vo štvrtok za účelom 

stretávania sa mamičiek na MD s deťmi a ţiadosť Slovenského skautingu o poskytnutie priestorov MŠ 

pre účely výchovno-vzdelávacieho projektu s deťmi a mládeţou formou skautských druţinových 

schôdzok vo štvrtok a v piatok v popoludňajších hodinách.  Obecné zastupiteľstvo so ţiadosťami 

súhlasilo a schvaľuje prenájom  s podmienkou spoločnej dohody o časovom vyuţívaní priestorov,  

spoločnom  dodrţiavaní poriadku a čistoty priestorov. Nájom priestorov sa povoľuje do začiatku 

rekonštrukcie MŠ. 

-Kováčová Veronika, Kováč Michal a Kováč Maroš ako vlastníci pozemku oznámili, ţe sa ho chystajú 

predať tretej osobe,  preto tento podiel ponúkli obci Podhorie, aby vyuţila svoje predkupné  právo v 

zákonom stanovenej  dobe. OZ odhlasovalo, ţe obec si neuplatňuje zákonné predkupné právo k 

spoluvlastníckemu podielu vlastníkov a  nemá záujem  pozemok odkúpiť. 

-Obecné zastupiteľstvo schválilo auditora Ing. Jozefínu Smolkovú na vykonávanie auditu v obci 

Podhorie vo volebnom období 2014 – 2018. Cena práce ja stanovená na  400 €. 

- Šenk, s.r.o. Podhorie  poţiadal o zníţenie nájmu za priestory KD na sumu 200 € mesačne, z dôvodu   

obmedzenia otváracích hodín na víkendovú prevádzku a z dôvodu, ţe výška  trţieb  nepokrýva 

náklady na prevádzku. Obecné zastupiteľstvo so ţiadosťou súhlasilo. Výška nájmu od 1.3.2015 bude 

stanovená na 200 € mesačne. 

-Základná škola Lietava poţiadala o príspevok na lyţiarsky výcvikový kurz  pre 10 ţiakov z obce 

Podhorie vo výške 20 € na 1 ţiaka. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo. 

-Obecné zastupiteľstvo rozhodlo v zmysle § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce rozšíriť okruh osôb 

pre zabezpečenie a príspevku na stravovanie o Antona Chobota vo funkčnom období 2014 – 2018. 

-Obecné zastupiteľstvo schválilo vydávanie Podhorského hlásnika 1x mesačne. Za obsah bude  

zodpovedať starosta obce, alebo ním poverená osoba.  

-Peter Danech poţiadal viacerými otázkami o vysvetlenie situácie týkajúcej sa rôznych sfér diania 

v obci. Predniesol 11 otázok. Poslanci ich zobrali na vedomie. Na jednotlivé otázky bolo písomné 

vyjadrenie, ktoré tvorí súčasť zápisnice. 

-Jozef Ďuriš sa zameral na zimnú údrţbu miestnych komunikácií a obecných chodníkov. Poslanci to 

zobrali na vedomie. 

-Ing. Milan Svitana poţiadal o zabezpečenie údrţby miestnych komunikácií v čase vývozu TKO. Zo 

strany obce bolo doporučené, aby nevysypaný odpad priviezli vo vreciach pred obecný úrad. 

-Anton Chobot informoval, ţe multifunkčné ihrisko je poškodené, nedodrţiava sa prevádzkový 

poriadok. Ak sa stav nezlepší, budú pozvaní rodičia detí, ktoré sa podieľali na poškodzovaní 

multifunkčného ihriska. Správca areálu si musí riadne plniť svoje povinnosti. Areál bude zabezpečený 

kamerovým systémom. 

-Gabriela Konušíková poţiadala o osadenie dopravného zrkadla na hlavnej ceste pri odbočke pri p.  

Jankechovi. Odporúča sa poţiadať dopravný inšpektorát o zriadenie zrkadla. 

-Viliam Masný navrhol zriadiť komisie pre zabezpečenie  inventarizácie  majetku obce v jednotlivých 

útvaroch, zloţkách a priestoroch do I. štvrťroku 2015.      

 -Anton Chobot informoval o výzve z Ministerstva školstva na rekonštrukciu alebo výstavbu MŠ.  

 

REFERENDUM 2015 

V sobotu 7.2.2015 na referende o rodine bola účasť oprávnených voličov v obci Podhorie  

33,0%.  

 



KRONIKA 

Narodili sa Eliška Danková,  

                   Klára Šuplatová,  

                   Juraj Hodás. Rodičom srdečne blahoţeláme! 

Zomreli Martin Urbanec vo veku 70 rokov, 

             Paulína Koššová vo veku 77 rokov. 

 

PÔSTNE PUTOVANIE NA ROHÁČ 2015 

Pobožnosti Krížovej cesty spojené s výstupom na Roháč počas tohtoročných pôstnych nedieľ sa 

začínajú vždy o 14.00 hodine pri prvom zastavení Pod Dubovcom /Na Blatách/. Prístup je 

z Podhoria alebo Lietavskej Závadky. Prvá KC je v nedeľu 22.2.2015. 

 

POZVÁNKA 

Lesné a pozemkové spoločenstvo Roháč Podhorie  

vás pozýva na riadne VALNÉ ZHROMAŢDENIE spoluvlastníkov, ktoré sa uskutoční v nedeľu 1.3.  

2015 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Podhorí. 

Pasienkové a pozemkové spoločenstvo  

vás pozýva na riadne VALNÉ ZHROMAŢDENIE spoluvlastníkov, ktoré sa uskutoční dňa 15.3.2015 

o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Podhorí. 

 

DETSKÝ KARNEVAL 

Obecný úrad v 

spolupráci s obecným 

zastupiteľstvom 

pripravili pre deti a ich 

rodičov detský karneval, 

ktorý má v obci 

dlhodobú tradíciu. Deti 

v maskách sa vyšantili 

pri disko hudbe a svoju 

šikovnosť ukázali 

v súťaţiach a hrách, 

ktoré pre nich pripravili 

animátorky. Kaţdé 

z nich dostalo sladkú 

odmenu a darčeky a na 

záver bola vyţrebovaná tombola. Ďakujeme sponzorom: p. Marek Ilovský, COOP Jednota, DOXX- p. 

Vnuk, p. Juraj Meško, p. Pavol Gelatka , p. Pavol Ondrejka, , p. Anton Chobot . 

 

36. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO VÝSTUPU NA 

KAČKU 

Tradičným výstupom na náš najvyšší vrch Kačka dali 

turisti pomyselnú bodku za starým rokom 2014. 

Zúčastnili sa ho starší, ktorí pamätajú prvé výstupy pred 

tridsiatimi rokmi, ale i mládeţ a deti nielen z Podhoria, 

ale i hostia z okolia. 

Mnohí z nich sa zapísali do pamätnej knihy, ktorá je na 

vrchole umiestnená v kovovej schránke. 

 



NÁRODNÝ TÝŢDEŇ MANŢELSTVA UŢ 5. ROK AJ NA SLOVENSKU 
Celosvetová kampaň Marriage Week sa prvýkrát uskutočnila v Anglicku v  roku 1997. Táto aktivita, 

známa ako Národný týţdeň manţelstva, sa rozšírila do mnohých krajín sveta. Momentálne sa koná asi 

v 20 krajinách na všetkých svetadieloch. 

Slovensko sa do tohto medzinárodného 

podujatia zapojilo v roku 

2011.Celoţivotné spoluţitie muţa a ţeny 

je model, na ktorom je zaloţená ľudská 

spoločnosť.  

V našej obci najdlhšie ţijúcim párom sú 

manţelia Ferdinand a Mária Dankovci, 

ktorí spolu ţijú 69 rokov, v  hlásniku sme 

ich predstavili v roku 2012.  

Tento rok 3.6.  oslávia šesťdesiat rokov 

spoločného ţivota,  čiţe diamantovú 

svadbu, manţelia Františka a Jozef 

Súlovec. Sú radi, ţe majú jeden druhého 

a stále sa majú radi. „Nedá sa porovnať 

život kedysi a dnes – ľudia sa mali horšie, 

bol ťažký život, ale bolo viac lásky, 

pomáhali si“ – spomína  pán Jozef. „Ale 

sme tu, žijeme, máme dobré deti, aj 

vnučky, pomáhajú nám“ – dopĺňa ho pani 

Františka. Spomínajú, ako sa kedysi ţilo 

bez koruny. „V päťdesiatom šiestom ma vzali v noci, boli sme na južnom Slovensku, spával som len 

pod tankom... nemal som ani na poštovú známku, aby som napísal dopis. Tak som písal korešpodenčné 

lístky... dvadsaťosem som ich napísal.“ Počas dvadsaťosem dní odlúčenia – k tomu niet čo dodať!  

 

FAŠIANGY V PODHORÍ v sobotu 14.2.2015 
Posledné dni pred 

veľkým pôstom sa 

nazývajú fašiangy. 

Je to obdobie 

plesov, zábav 

a hodovania. 

V Podhorí sa chodí 

„po kobolici“ – to 

je názov pre 

fašiangový pochod 

masiek po celej 

dedine za stáleho 

vyhrávania hudby 

a spevu. V kaţdom 

dvore sa zastavia 

a vytancujú 

gazdinú a iné ţeny, 

ktoré sú v dome. Za 

to kedysi dostávali 

vajíčka a slaninu 

alebo nejaký groš. 

Túto tradíciu 

udrţiavajú v Podhorí hasiči. Trvalo im celý deň, kým prešli celú dedinu. Večer v kultúrnom dome 

pokračoval program pochovávaním basy – symbolickým rozlúčením sa so zábavami.  
 

PODHORSKÝ HLÁSNIK, mesačník obce Podhorie, zodpovedný redaktor Anton Chobot, výkonná redaktorka Ing. Eva Masná, tlač 

a distribúcia Zuzana Masná, email:  podhorskyhlasnik@gmail.com , elekronická verzia  na www.obecpodhorie.info 
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