OBEC PODHORIE, Podhorie č.50, 013 18 Lietava
Číslo: 427/Cha/2016

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa
31.08.2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní : Anton Chobot – starosta obce
Ing. Lenka Danková
Jozef Masný
Martin Masný
Radoslav Masný
Viliam Masný
Ospravedlnení: Gabriela Konušíková, Pavol Masný
Ostatní prítomní: Ing. Milan Matejkov – hlavný kontrolór
Anna Horčičáková – zamest. obce
Ing. Gabriela Šupejová – zamest. obce
Verejnosť: Ing. Jozef Brezianský
Ivan Gelatka
Branislav Gelatka
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesenia č. 16- 24/2016
4. Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce na
financovanie kapitálových výdavkov

5. Návrh na druhú úpravu rozpočtu v roku 2016
6. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného
zreteľa
7. Rôzne
a) List manažmentu obce – správa audítora
b) Žiadosti o poskytovaní stravy dôchodcom nad 70 rokov a invalidným
dôchodcom ŤZP
c) Zámery prenájmu a prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného
zreteľa
d)Určenie trvalého dopravného značenia – Pasport obce Podhorie
e) Voľba prísediaceho na Okresný súd Žilina
8 . Žiadosti
9. Diskusia
10. Schválenie návrhu na uznesenie
11. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia OZ
Rokovanie OZ otvoril Anton Chobot, starosta obce, ktorý zároveň privítal
prítomných poslancov, hlavného kontrolóra a pracovníčky OcÚ.
Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, na rokovaní sú prítomní 5 poslanci,
neprítomní: Gabriela Konušíková, Pavol Masný, ktorí sa ospravedlnili.
Predniesol program rokovania. Dal hlasovať. Program rokovania bol
jednohlasne schválený.
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesenia č. 16- 24/2016
4. Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce na
financovanie kapitálových výdavkov

5. Návrh na druhú úpravu rozpočtu v roku 2016
6. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného
zreteľa
7. Rôzne
a) List manažmentu obce – správa audítora
b) Žiadosti o poskytovaní stravy dôchodcom nad 70 rokov a invalidným
dôchodcom ŤZP
c) Zámery prenájmu a prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného
zreteľa
d) Dopravné značenie – Pasport obce Podhorie
e) Voľba prísediaceho na Okresný súd Žilina
8 . Žiadosti
9. Diskusia
10. Schválenie návrhu na uznesenie
11. Záver
Hlasovanie: Prítomní poslanci: 5, neprítomní poslanci : 2
Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Jozef Masný, Martin Masný,
Radoslav Masný, Viliam Masný
Proti: 0, Zdržali sa : 0

K bodu 2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a
návrhovej komisie
Boli navrhnutí: Overovatelia zápisnice: Martin Masný, Viliam Masný
Návrhová komisia: Ing. Lenka Danková, Radoslav Masný,
Zapisovateľka: Anna Horčičáková
Hlasovanie: Prítomní poslanci: 5 , neprítomní poslanci: 2

Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný
Radoslav Masný, Viliam Masný
Proti: 0,

Zdržali sa: 0

K bodu 3. Kontrola plnenia úloh z uznesenia č. 16 - 24 /2016
Anton Chobot, starosta obce predniesol plnenie úloh z predchádzajúceho
zasadnutia OZ a konštatoval, že uznesenia sú splnené. Uznesenie č. 24/2016
trvá. Poslanci OZ plnenie uznesení zobrali na vedomie.
K bodu 4. Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného fondu
obce na financovanie kapitálových výdavkov
Ing. Gabriela Šupejová odporučila OZ schváliť použitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu obce vo výške 56.000 € na dofinancovanie novej materskej
školy a ÚPN obce.
Hlasovanie: Prítomní poslanci: 5 , neprítomní poslanci: 2
Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný
Radoslav Masný, Viliam Masný
Proti: 0,

Zdržali sa: 0

K bodu 5. Návrh na druhú úpravu rozpočtu v roku 2016
Ing. Gabriela Šupejová odporučila OZ schváliť druhú úpravu rozpočtu v roku
2016 a to v položkách príjmová a výdavková časť – transfer z ÚPSVa R –
pracovníci VPP.
Poslanci s návrhom druhej úpravy rozpočtu v roku 2016 jednohlasne súhlasili.
Návrh zmien rozpočtu bude tvoriť prílohu zápisnice.
Hlasovanie: Prítomní poslanci: 5 , neprítomní poslanci: 2
Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný
Radoslav Masný, Viliam Masný
Proti: 0,

Zdržali sa: 0

K bodu 6. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu
osobitného zreteľa

Starosta obce predniesol doplnenie zmluvy s firmou Turiec- Agro.
Vzhľadom k tomu, že sa vyskytli nové okolnosti, starosta obce a poslanci OZ
odporučili tento bod rokovania presunúť na ďalšie zasadnutie OZ.

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 5 , neprítomní poslanci: 2
Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný
Radoslav Masný, Viliam Masný
Proti: 0,

Zdržali sa: 0

K bodu 7. Rôzne
a) List manažmentu obce – správa audítora
Starosta obce predniesol dodatok k správe o plnení rozpočtu a účtovnej závierke
za rok 2015 obce Podhorie.
Obecné zastupiteľstvo List manažmentu obce – správa audítora zobralo na
vedomie.
List manažmentu obce – správa audítora bude tvoriť prílohu k zápisnici.
b) Žiadosti o poskytovaní stravy dôchodcom nad 70 rokov a invalidným
dôchodcom ŤZP
Obci boli doručené žiadosti od dôchodcov nad 70 rokov a ŤZP o poskytnutie
stravy zo ŠJ v Podhorí v počte 13.
OZ všetky žiadosti schválilo.
c) Pán Igor Súlovec, Podhorie č. 89,podal žiadosť o odkúpenie pozemku par.č.
KN 34/ KN-C 156/2) o výmere 33 m2 za účelom prechodu k rodinnému domu
so znaleckým posudkom číslo 243/2016.
OZ Schválilo zámer prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného
zreteľa p. Igorovi Súlovcovi, o odkúpenie pozemku , parc.č. KN-C 156/2
o výmere 33 m2 za účelom prechodu k rodinnému domu.

d) Pani Zuzana Navrátilová, Podhorie č.25 podala žiadosť o odkúpenie
pozemku parc. č. KN –E 134 o výmere 59 m2 za účelom prechodu k rodinnému
domu.
OZ ukladá p. Zuzane Navrátilovej doplniť znalecký posudok k odkúpeniu
pozemku.
e) Určenie dopravného značenia – Pasport obce . Starosta informoval poslancov
o vypracovaní Pasportu obce – určení dopravného značenia v obci.
OZ jednohlasne schválilo Pasport obce Podhorie .
e) Voľba prísediaceho na Okresný súd Žilina – Okresný súd v Žiline sa obrátil
so žiadosťou o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu v zmysle
zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich na obdobie rokov 2016 –
2020. Bol navrhnutý p. Milan Ondrejka, Podhorie č.170.OZ schválilo a vydalo
osvedčenie o zvolení prísediaceho p. Milana Ondrejku, Podhorie č.170, za
prísediaceho Okresného súdu v Žiline.
K bodu 8.Žiadosti
Žiadosti boli prerokované v bode 7.
K bodu 9. Diskusia
Diskusia prebehla v priebehu rokovania OZ.
K bodu 10. Schválenie návrhu na uznesenie
Uznesenia boli prijaté v priebehu rokovania zasadnutia OZ a tvoria prílohu tejto
zápisnice.
K bodu 11. Záver
Nakoľko program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce ukončil rokovanie
a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zasadnutie OZ ukončené o 19.15. hod.

Zapísala : Anna Horčičáková
Overovatelia zápisnice : Viliam Masný
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Martin Masný

starosta obce

