
         OBEC PODHORIE, Podhorie č.50, 013 18 Lietava 

 

 

                                         Z á p i s n i c a 

   zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa         

            3.06.2016   o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu  

 

Prítomní : Anton Chobot – starosta obce  

                  Ing. Lenka Danková 

                 Jozef Masný   

                 Martin Masný 

                 Pavol Masný 

                 Radoslav Masný 

                 Viliam Masný 

                Gabriela Konušíková,  

Ostatní prítomní:  Ing. Milan Matejkov – hlavný kontrolór 

                             Ing. Gabriela Šupejová – zamest. obce  

                                    

Verejnosť: Július Masný, Gabriela Masná, Jana Horváthová, Gejza Horváth, 

Irena Masná, Andrej Danech 

                                               

                                      

 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie a  schválenie  zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej 

komisie 

3. Kontrola plnenia úloh z uznesenia č. 5 – 15 / 2016  



4. Sprava o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za prvý štvrťrok rok 2016 

      5.    Plán práce hl. kontrolóra na druhý polrok 2016 

       6.   Schválenie záverečného účtu,  stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému  

             účtu obce za rok 2015 a individuálna výročná správa 

       7.    Návrh na prvú úpravu rozpočtu v roku 2016 

       8.    Schválenie VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom  

       9.    Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného  

              zreteľa 

     10.    Rôzne 

     11.    Žiadosti 

     12.    Diskusia 

     13.    Schválenie návrhu uznesenia 

     14.    Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia OZ 

Rokovanie OZ otvoril Anton Chobot, starosta obce, ktorý zároveň privítal 

prítomných poslancov, hlavného kontrolóra a pracovníčku OcÚ. 

Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, na rokovaní sú prítomní 7 poslanci. 

Predniesol program rokovania. Dal hlasovať. Program rokovania bol 

jednohlasne schválený. 

K bodu 2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a 

návrhovej   komisie 

                 

Boli navrhnutí: Overovatelia zápisnice: Jozef Masný, Martin Masný, 

                          Návrhová komisia: Ing. Lenka Danková, Radoslav Masný,                          

Zapisovateľ:     Viliam Masný 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 7 ,  

                    Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný   



                                           Pavol Masný, Radoslav Masný, Viliam Masný,                         

                                           Gabriela Konušiková  

                    Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia úloh z uznesenia č. 5 -  15 /2016 

Anton Chobot, starosta obce predniesol plnenie úloh z predchádzajúceho 

zasadnutia OZ a konštatoval, že uznesenia sú splnené vo všetkých bodoch.  

Poslanci OZ plnenie uznesení zobrali na vedomie. 

K bodu 4. Správa o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra za obdobie I. 

štvrťrok 2016    

 

Ing. Milan Matejkov, hlavný kontrolór obce Podhorie predložil správu za 

obdobie – I. štvrťrok 201,  

Správa hlavného kontrolóra Obce Podhorie za  I. štvrťrok  2016 

Hlavnou úlohou kontrolnej činnosti v danom období  bolo sledovanie a 

kontrolovanie dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, účinnosti a 

účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce a s majetkom 

obce, v súlade so zákonom o hospodárení s majetkom obce č. 138/1991 

Zb.z. a novely zákona č. 258/2009 Zb.z. v znení neskorších predpisov. 

 Kontrolná činnosť v danom období bola  vykonávaná v rámci Obecného 

úradu Podhorie.  

  Vykonané kontroly dokladov prvotnej a účtovnej evidencie, účtovných 

výkazov, štatistiky a rozborov hospodárenia, boli zamerané predovšetkým 

na kontrolu plnenia schváleného rozpočtu a  kontrolu dodržiavania 

rozpočtových pravidiel účtovnou jednotkou – OcÚ, na plnenie daňových a 

nedaňových príjmov a čerpanie výdavkov v bežnom rozpočte, zabezpečenie 

dostatku finančných zdrojov a prostriedkov pre kapitálový rozpočet, a 

V Lietave, dňa 28. 04. 2016 

Ing. Pavol  Gašpierik 

starosta obce 

 



plnenie rozpočtu pri finančných operáciách. Kontrolovala sa správnosť 

rozpočtu, úspornosť vo vynakladaní výdavkov, vývoj v príjmovej časti, ako i 

zdroje v príjmovej časti plynúce zo ŠR. Kontrolovaný bol  hlavne stav 

pohľadávok a záväzkov, poskytované dotácie  právnickým osobám v obci a 

čerpanie dotácii zo ŠR.  

   Finančná kontrola bola zameraná na kontrolu účtovných dokladov, 

prvotnej účtovnej evidencie, príjmových a výdavkových  pokladničných 

dokladov, kontrolu pokladničnej hotovosti, pokladničných kníh, kontrolu 

účtovných výkazov, účtovných zostáv, kontrolu hlavnej knihy z účtovníctva, 

ktorá je prehľadom správnosti a úplnosti účtovania a poskytuje ucelený 

prehľad o všetkých majetkových a výsledkových účtoch, umožňuje 

prekontrolovať správnosť všetkých účtovných väzieb a súvzťažností. Pri 

kontrole sa kládol dôraz, aby každý účtovný doklad obsahoval všetky 

náležitosti a doklady prvotné k nemu prislúchajúce, aby bol preukazný, 

overený, podpísaný a schválený zodpovednými osobami.  

Bolo kontrolované  hospodárenie a nakladanie s vlastným majetkom obce 

v súlade so zákonmi, jeho evidencia, ako i zodpovednosť a starostlivosť o 

majetok a jeho ochrana pred odcudzením.  

 V rámci kontrolnej činnosti bola tiež vykonaná kontrola pokladne. Pri 

kontrole súhlasil evidenčný stav finančných prostriedkov v pokladni so 

stavom skutočným. Ku  kontrole bol vypracovaný a podpísaný zápis.   

 V rámci kontrolnej činnosti som sa tiež zameral na:                                                                        

- kontrolu evidencie došlých faktúr, 

- kontrolu evidencie odoslaných faktúr, 

- kontrolu plnenia uznesení 

- kontrolu a sledovanie efektívnosti organizácie   



  Pri kontrole neboli zistené závažne nedostatky, ktoré by nasvedčovali na 

nehospodárnosť a neefektívnosť v činnosti obce.  

 Plnenie rozpočtu obce vypracovala a predložila ekonómka OcÚ Podhorie 

Ing. Gabriela Šupejová . 

Rozpočet na rok 2016: 

Príjmy k 31.3.2016 – bežné 74.728,05 €         30%                                                                                         

kapitálové príjmy               -            544,66     €                                                             0% 

finančné operácie               -       3.584,00   €                                                                2% 

Výdavky k 31.3.2016     - bežné   50.217,23 €                                                             24% 

kapitálové výdavky   -                      10.751,01 €                                                               7%  

 Finančné hospodárenie obce sa v uvedenom období riadilo schváleným 

rozpočtom na rok 2016.   

Stav účtov obce Podhorie:  

Názov 

banky 

Stav k 31.03. 2016  

Prima banka   83.221,09 €  Účet obce 

Prima banka     6.604,30 €  Termínovaný účet 

Prima banka   40.732,98 € Rezervný fond 

Prima banka        623,19 € Školská jedáleň 

Prima banka     1.045,22 € Sociálny fond 

Prima banka        16,70 € Kriminalita - kamery 

Pokladňa      180,77 €  

        Úvery: Obec k 31.03.2016 neeviduje úvery. 

 

Záver: 

Správa hlavného kontrolóra Obce Podhorie za I.štvrťrok 2016 je 

spracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona 



o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, obsahuje všetky 

predpísané údaje a dáva postačujúce informácie o priebehu 

hospodárenia obce za uvedené obdobie. Obec   priebežne uhrádzala 

všetky svoje záväzky voči subjektom – bankám, dodávateľom, 

zamestnancom ako aj daňové a ostatné záväzky. Obec k sledovanému 

obdobiu neeviduje záväzky po lehote splatnosti. Možno teda 

konštatovať, že obec disponuje  dostatočným stavom finančných 

prostriedkov potrebných na bežný chod  obce a na uhrádzanie 

záväzkov voči všetkým subjektom. 

Odporúčanie hlavného kontrolóra : 

a) priebežne sledovať stav majetku obce, aby bol v súlade 

s analytickou evidenciu. Evidencia majetku je za sledované obdobie 

riadne evidovaná a hodnota dlhodobého majetku mesačne 

odpisovaná.  

b) sledovať čerpanie rozpočtu obce na rok 2016, najmä kapitálové 

výdavky. 

c) v prípade potreby upraviť rozpočet obce rozpočtovým opatrením, 

najmä ak sa jedná o kapitálové výdavky. 

                                                                                  Ing. Milan Matejkov  

                                                                         hlavný kontrolór obce 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     7 

Neprítomný poslanci: 0 

Hlasovali za:  :            7    Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný,  Pavol        

 Masný,  Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  Gabriela Konušiková 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 



K bodu 5. Plán práce hl. kontrolóra na druhý polrok 2016 

 

V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/90 Zb o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov bude činnosť  hlavného kontrolóra obce zameraná 

v II. polroku roka 2016 na nasledovné kontroly a úlohy: 

 

Kontrolná činnosť: 

 

 Kontrola plnenia uznesení OZ /každé rokovanie OZ/ 

 Inventarizácia peňažných prostriedkov obce -  2x 

 Kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce – 2x 

 Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok obce k 30. 9. a k 31.12 

 Kontrola stavu majetku obce  

 Kontrola čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov 
 

 

Plnenie úloh HK: 

 

 Záznam výsledku kontroly 2x 

 Odborné stanovisko k Rozpočtu obce na rok 2017-2019 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

 Účasť na zasadnutiach OZ Obce Podhorie 
 

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v II. polroku 2016 bude v súlade s § 18e 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v platnom znení. 

 

 

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce: 

 



 Spolupráca pri vypracovávaní VZN, metodických pokynov, interných 
noriem Obce a OcÚ 

 Vzdelávanie sa v danej oblasti prostredníctvom RVC Martin 
 

 

 

Dátum zverejnenia: 25.04.2016 

Dátum schválenia:  3.06.2016 

Číslo uznesenia:       19 / 2016                                                    

 

   Ing. Milan Matejkov 

                                                                                Hlavný kontrolór obce Podhorie                                                                                               

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     7 

Neprítomný poslanci: 0 

Hlasovali za:  :            7    Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný,  Pavol        

 Masný,  Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  Gabriela Konušiková 

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

K bodu 6. Schválenie záverečného účtu,  stanovisko hl. kontrolóra 

k záverečnému účtu obce za rok 2015 a individuálna výročná správa 

 

 

Ing. Milan Matejkov, hlavný kontrolór obce predniesol záverečný účet obce Podhorie za rok 

2015. Prebytok hospodárenia vo výške 46 311,35 € odporučil použiť na tvorbu rezervného 



fondu. Poslanci schválili záverečný účet obce Podhorie bez výhrad, prebytok rozpočtu vo 

výške 46 311,35 € bude použitý na tvorbu rezervného fondu. 

Záverečný účet obce Podhorie za rok 2015 bude tvoriť prílohu k zápisnici. 

Ing. Milan Matejkov, predniesol stanovisko hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu obce 

Podhorie za rok 2015 a individuálnu výročnú správu . Poslanci  správy zobrali na vedomie. 

Stanovisko HKO a  individuálna výročná správa budú tvoriť prílohu k zápisnici. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     7 

Neprítomný poslanci: 0 

Hlasovali za:  :            7    Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný,  Pavol        

 Masný,  Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  Gabriela Konušiková 

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

 

K bodu 7. Návrh na prvú úpravu rozpočtu v roku 2016  
 

Ing. Gabriela Šupejová, ekonómka obce, predniesla návrh na 1. úpravu rozpočtu v roku 2016. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu. Hlavný kontrolór obce navrhol, aby 

rozpočtové opatrenie – prvú úpravu rozpočtu obecné zastupiteľstvo schválilo.  

OZ prerokovalo návrh na prvú zmenu Rozpočtu obce Podhorie na rok 2016 Rozpočtovým 

opatrením č.1/2016.  OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č.1/2016 v predloženom znení. 

Rozpočtové opatrenie 1/2016   bude tvoriť prílohu k zápisnici 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     7 

Neprítomný poslanci: 0 

Hlasovali za:  :            7    Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný,  Pavol        

 Masný,  Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  Gabriela Konušiková 



 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

K bodu 8. Schválenie VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom 

 

Bolo prednesené VZN o nakladaní s komunálnym odpadom. Návrh bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke. K návrhu VZN nemal 

nikto z občanov pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. VZN 1/2016 

o nakladaní s komunálnym odpadom bolo jednohlasne schválené. VZN 

nadobúda platnosť 01.07.2016 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     7 

Neprítomný poslanci: 0 

Hlasovali za:  :            7    Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný,  Pavol        

 Masný,  Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  Gabriela Konušiková 

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 9.Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu 

osobitného zreteľa – Obec Podhorie – Turie AGRO (hospodársky dvor 

Podhorie) 

 Uvedený bod nebol prerokovaný, nakoľko treba doplniť návrh zmluvy 

o prenájme. 

K bodu 10. Rôzne 



Pani Gabriela Konušíková, rodina Masná, rodina Horváthová a Adrián 

Danech predniesli pripomienku k umiestneniu telekomunikačného vysielača, 

na jeho odstránenie, prípadne premiestnenie do inej lokality. Dožadovali sa 

vysvetlenia k správnosti vydania územného rozhodnutia pre túto stavbu. 

Menovaní podali námietku z dôvodu škodlivosti na životné prostredie, 

zdravie občanov a znehodnotenie ich súkromných pozemkov.  

Starosta uviedol, že predmetná stavba je postavená na súkromnom pozemku 

v extraviláne a k predmetnej stavbe boli zdokladované všetky potrebné 

súhlasné stanoviská k vydaniu územného rozhodnutia stavby. Doklady 

spĺňali všetky zdravotné a bezpečnostné normy.  

Ako je uvedené v územnom rozhodnutí stavebného úradu Obce Podhorie 

k predmetnej stavbe, stavebník je povinný pred kolaudáciou dodržať okrem 

iného nasledovné hygienické podmienky: 

- Pred kolaudáciou predložiť na MDVRR SR, útvar vedúceho hygienika 

rezortu, odd.oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, na 

posúdenie z hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie 

návrh na vydanie záväzného stanoviska na kolaudáciu stavby 

- Pred uvedením do prevádzky predložiť na MDVRR SR, útvar vedúceho 

hygienika rezortu, Námestie Slobody 6, Bratislava, na posúdenie 

z hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie návrh na 

vydanie rozhodnutia na uvedenie do prevádzky. K predmetnému návrhu 

je potrebné predložiť protokol o objektivizácii intenzity 

elektromagnetického poľa a výsledky meraní spolu s výpočtom úrovne 

expozície zamestnancov, resp.obyvateľov a prevádzkový poriadok 

zariadenia vypracovaný v rozsahu uvedenom NV SR č. 329/2006 z.z. 

o minimálnych zdravotných  a bezpečnostných požiadavkách na 

ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

elektromagnetického poľa v znení neskorších predpisov 

 

 

V roku 2008 bola uskutočnená petícia na zabezpečenie dôkladného príjmu 

na mobilné siete, ktorú podpísalo 249 obyvateľov.  

Starosta v súvislosti s vybudovaným vysielačom prítomným zdôraznil, že 

postupoval v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä stavebným 

zákonom. Zároveň upozornil, že v predmetnej veci ide o prenesený výkon 

štátnej správy a teda za predpokladu, že boli stavebníkom predložené všetky 

zákonom požadované doklady, stavebný úrad nemal inú možnosť ako 



rozhodnutie o umiestnení stavby vydať a teda starosta bol povinný ho 

podpísať. Zo strany starostu boli ponuknuté iné lokality obce, ktoré neboli 

akceptované. Stavebný úrad a starosta využili maximálne úsilie pri 

zabezpečení ochrany zdravia obyvateľov kedy boli zo strany starostu 

vyžiadané podrobnejšie podklady a stanoviská ďalších orgánov. 

V prípade, že stavebník nedodrží niektorú z podmienok uvedenú v územnom 

rozhodnutí, kolaudačné rozhodnutie nebude podpísané.  

Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu prostredníctvom právneho 

zástupcu obce o prešetrenie právnosti krokov pre kolaudačné rozhodnutie 

Telekomunikačný stožiar spoločnosti Slovak Telekom. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomný poslanci:     7 

Neprítomný poslanci: 0 

Hlasovali za:  :            7    Radoslav Masný, Martin Masný, Jozef Masný,  Pavol        

 Masný,  Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  Gabriela Konušiková 

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

K bodu 8. Diskusia  
Nakoľko diskusia prebehla k jednotlivým bodom programu starosta ukončil 

tento bod programu OZ. 

K bodu 9. Schválenie návrhu uznesenia. 

Uznesenia boli prijaté v priebehu rokovania zasadnutia OZ a tvoria súčasť 

tejto zápisnice.  

K bodu 10. Záver  

Nakoľko program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta  obce ukončil 

rokovanie a poďakoval všetkým prítomným za účasť.  

 

Zasadnutie OZ ukončené o 19.45 hod. 

 

Zapísal: Viliam Masný 
 

Overovatelia zápisnice : Jozef Masný                                                        



   

                                         Martin Masný                               
 

                                                                                                        

                                                                                 v Podhorí, dňa 7. 06. 2016 

                                                                                                      Anton Chobot            

                                                                                                       starosta obce 

 


