SLOVO STAROSTU

Vážení spoluobčania,

hneď v úvode by som chcel poďakovať za účasť na kultúrnej akcii pri príležitosti Dňa matiek
všetkým mamičkám a starým mamám. Ďakujem účinkujúcim, ktorí vystúpili na kultúrnom podujatí,
a to hlavne našim deťom z materskej školy a ich pani učiteľkám, deťom zo základnej školy a pani
vychovávateľkám, spevokolu Podhorčan a podhorským chlapcom. Ďakujem p. Tomášovi Danechovi
za kvety, ktoré venoval našim matkám.
Začali sme s výstavbou novej materskej školy. Práce idú podľa harmonogramu, je pripravená
podkladová doska a v najbližšom čase sa začne z výstavbou.
Na otázky občanov ohľadom rekonštrukcie miestnych komunikácií, osvetlenia a kultúrneho
domu: začneme ihneď po pripísaní finančných prostriedkov na účet obce ako som už spomínal
v minulom čísle Podhorského hlásnika.
Čo sa týka výstavby kanalizácie, pracujeme na vypracovaní podkladov pre verejné
obstarávanie, aby sme mohli začať s realizáciou projektu.
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODHORIE ZO DŇA 29. 4. 2016
- Rokovanie OZ otvoril starosta obce Anton Chobot, ktorý zároveň privítal prítomných poslancov, hlavného
kontrolóra a pracovníčky OÚ. Konštatoval, ţe OZ je uznášania schopné, na rokovaní sú prítomní 6 poslanci,
neprítomná 1 poslankyňa – Gabriela Konušíková, ktorá sa ospravedlnila.
- OZ prerokovalo a schválilo Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za obdobie – IV. štvrťrok 2015,
ktorá mala dve časti: a) Správa o činnosti hlavného kontrolóra
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce za 1.-12.2015.
- OZ prerokovalo projekt Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a
Luhačovické Zálesí a uznieslo sa na tom, ţe aktivitu projektu č.3: Obnova brehových porastov: Výsadbu
novej zelene v povodiach tokov bude realizovať obec Podhorie na vlastné náklady tak, aby invázia
neţiadúcich rastlín v katastri obce Podhorie bola eliminovaná, vodné toky prietočné a hlavná idea projektu
pokračovala aj do budúcnosti. Aktivity budú v rámci projektu zrealizované do 30.8.2016.
- OZ prerokovalo a zobralo na vedomie Smernicu starostu obce Podhorie o postupe pre Verejné obstarávanie
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. účinnú od 18.4.2016
- OZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti o výmere 29 m2 od Anny Turjanovej rod. Danechovej za kúpnu cenu za

1m2– 2,50 EUR, spolu 72,50 EUR
- OZ prerokovalo a schvaľuje: 1. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku /cesty/ obce Podhorie – pozemkov
zapísaných na LV 753 so sídlom 038 43 Turčiansky Ďur č. 34, IČO: 31 608 469: spolu:1696 m2 pre
prenajímateľa TURIEC - AGRO s.r.o., so sídlom 038 43 Turčiansky Ďur č. 34, IČO: 31 608 469 postupom
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na
dobu neurčitú s výpovednou lehotou 12 mesiacov,
2. Zámer prenájmu nasledovných pozemkov vedených na LV 753 pre k. ú. Podhorie nachádzajúcich sa pod
budovami a vedľa ciest v areáli spoločnosti TURIEC - AGRO s.r.o., so sídlom 038 43 Turčiansky Ďur č. 34,
IČO: 31 608 469, spolu 1000m2 pre prenajímateľa TURIEC - AGRO s.r.o., so sídlom 038 43 Turčiansky
Ďur č. 34, IČO: 31 608 469 postupom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 12 mesiacov, ţe bude
vlastníkom priľahlých nehnuteľností umoţnený prechod na ich pozemky cez areál druţstva.
- OZ prerokovalo a schválilo Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Podhorie na LV- 753 parc. E
č.1080/4 – 128 m2 v prospech Viliama Košu ako kupujúceho do jeho výlučného vlastníctva postupom podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí.
- OZ prerokovalo a zamieta ţiadosť Ing. arch. Petra Krajča, o odkúpenie malej časti parcely č.350/1 v k.ú.
Podhorie pred vstupom do pivnice menovaného o výmere 13 m2, ktorá bude slúţiť na prípadnú údrţbu
vstupu do pivnice a výsadbu zelene. OZ odkúpenie pozemku zamieta z dôvodu výstavby novej materskej
školy odkúpenie pozemku zamieta aţ do ukončenia výstavby MŠ.
- OZ prerokovalo a schválilo ţiadosť o podporu projektu záchrany hradu Lietava na rok 2016. OZ schválilo
finančnú pomoc vo výške 100 €.
- OZ prerokovalo a vzalo na vedomie informáciu starostu obce o investičných akciách a beţnej údrţbe
majetku obce Podhorie:
Drobná údržba, investičné akcie, oprava majetku a činností v roku 2016: výstavba MŠ - Podhorie,
spracovanie - projektov cesty , výrub drevín v k. ú. Podhorie, údrţba viacúčelového ihriska, čistenie kanálov
v katastri obce, údrţba zelene v katastri obce, údrţba cintorínu, vývoz veľkoobjemového odpadu, oprava
verejného osvetlenia, rozšírenie rozhlasu, úprava komunikácie.
Ukončené verejné obstarávanie: miestne komunikácie, verejné osvetlenie, kultúrny dom
Neukončené verejné obstarávanie: Kanalizácia a Čov
Žiadosti o dotáciu: Ministerstvo financií – chodníky a oplotenie MŠ, Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja - územný plán obce.
Kultúrne akcie: Deň matiek, Deň detí, Jánska vatra, Cyrilo-metodské obecné hody, Uvítanie detí do ţivota,
Úcta k starším, Mikuláš, Vianočné stretnutie rodín.
KRONIKA
Pavla Šusteková /február 2016/
Marco Štrkáč.
Rodičom srdečne blahoţeláme.
Novú rodinu si zaloţili: Mária Štrkáčová a Stanislav Keblúšek.
Narodili sa:

Zomreli naši spoluobčania:

Jaroslav Súlovec vo veku 78 rokov
Štefan Danko vo veku 66 rokov.

POZVÁNKA
Oznamujeme všetkým občanom, hlavne deťom a ich rodičom, ktorých zároveň na toto podujatie
srdečne pozývame, že sviatok detí sa tohto roku bude sláviť dňa 11.6.2016 na futbalovom ihrisku od
9.00 hod.

DEŇ MATIEK
V nedeľu 8. mája popoludní sa
do kultúrneho domu na pozvanie
starostu obce a OZ obce Podhorie
v hojnom počte zišli mamy a staré
mamy. Pri vstupe do KD ich vítal
starosta obce, kaţdá bola obdarovaná
kvetinou. Kvety všetkým mamičkám
daroval Tomáš Danech. Po slávnostných
príhovoroch Anny Horčičákovej a
starostu obce Antona Chobota sa potešili
vystúpením detí z MŠ a ţiakov zo ZŠ
Lietava. S krásnymi ľudovými piesňami
vystúpil aj súbor PODHORČAN a nová
chlapčenská hudobná skupina. Na záver
priniesli
poslanci
mamičkám
občerstvenie.
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
V nedeľu
24.4.2016
v KD
v Podhorí
predviedli
členovia
divadelného
krúţku
Gymnázia sv. Františka
v Ţiline divadelnú komédiu Carla Goldoniho Sluha dvoch pánov.
Dramaturgia a réţia PhDr. Marta Višňovská, scéna a réţijná
spolupráca Mgr. Margita Svetková. Mladí herci podali vynikajúce
výkony, diváci sa pobavili, zasmiali a tak si spríjemnili nedeľné
popoludnie.
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR PODHORIE
S
príleţitosti
sviatku sv. Floriána /4.5./ –
patróna
hasičov,
mal
tunajší DHZ v sobotu milú
slávnosť. Pri sv. omši
obetovanej za zosnulých
hasičov, im vdp. Róbert
Hanuliak posvätil hasičskú
zástavu
a vo
svojom
príhovore poukázal na
dôleţitosť jednoty pri ich
práci. Na slávnosti sa
zúčastnili
aj
hostia
z okolitých DHZ, pplk.
Ing. Belohorec a starosta
obce
Anton
Chobot.
Veliteľ
DHZ
Viliam
Masný sa na slávnostnej
večeri v KD v príhovore poďakoval všetkým zúčastneným hosťom, všetkým aktívnym hasičom z Podhoria, starostovi
obce za podporu podhorského hasičstva, predsedovi DHZ Jozefovi Masnému za dlhoročné vedenie zboru a správcovi
farnosti Mgr. Danielovi Šedíkovi za ústretovosť a moţnosť spojiť posviacku so sv. omšou. Starosta obce vyzdvihol
činnosť a prácu, ktorú vykonávajú hasiči v prospech občanov a ich spoluprácu pri kultúrnych akciách a ţivelných
pohromách.

DOM č. 58
V dome číslo 58 býval v roku 1938 Ján
Tatarka /1864/. S prvou manţelkou Annou,
rodenou Straka, prišiel do Podhoria zo
Skalitého v roku 1901. Mali 8 detí: Paulína,
Dorota, Zuzana, Anna, Terézia, Vinca,
Augustín /Justín/, Dominik. Keď Anna
zomrela, Ján sa oţenil druhý krát. Zobral si
o 39 rokov mladšiu Ţofiu, rodenú Grečnár
/1903/, ktorá si priviedla syna Marcela /1930/
a spolu mali ešte dcéru Máriu /1934/.
Paulína /1896/sa vydala do Markov, mala
dcéry Emíliu, Margitu a Oľgu.
Dorota /1896/ sa vydala za Martina Súlovca
/1882/, mala deti Annu, Auréliu, Vincku,
Emíliu a Jozefa.
Anna sa vydala do Proskoviec za Makuku, bola 2x vydatá.
Terézia /1905/ najskôr bývala so svojimi dvomi synmi Martinom /1924/
a Metodom /1927/ u sestry Doroty, potom odišla do Francúzska a tam aj zostala.
Vincka sa vydala do Turia, potom odišli do Čiech, mali dcéru Agátu.
Justín /1896/ sa oţenil s Jozefínou, rodenou Kasák /1893/, mali deti : Jozef
/1922/, Justín /1924/, Dominik /1927/. Jozef sa oţenil s Martinou Surovčíkovou
zo Závadky, mali štyri deti: František /1945/, ktorý sa oţenil s Bertinou
Chobotovou a mali syna Miloslava a dcéru Evu. Miroslav /1947/, ktorý sa oţenil
s Máriou Beniačovou /1949/, majú syna Miroslava a Juraja. Boţena /1950/sa
vydala do Bytče za Petra Kremeňa, mali spolu Petra a Marcelu. Helena /1958/ sa
vydala do Hôrok za Viliama Ukropa, mali Michala, Martina a Silviu.
Justín odišiel do Šastína Stráţe, Dominik býval v Ţiline.
Na fotografii: Jozef Tatarka s manželkou Martinou, deťmi Františkom, Miroslavom, Boženou
a Helenou a svokrom Jozefom Surovčíkom, Miroslav Tatarka s vnukom Dominikom.
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