
UZNESENIE č. 1/2019 – 14 /2019 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Podhorie, 

konaného dňa 14.03. 2019 o 17.00 hod. 
 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

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

3. Kontrola plnenia úloh z uznesenia č. UZ-1 - 10/2018 

4. Plnenie rozpočtu obce za rok 2018 a správa hlavného kontrolóra za 4-štvťrok 2018 

5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018, stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu obce za rok 2018 a individuálna výročná správa 

6. List manažmentu obce – Správa audítora za rok 2018 

7. Návrh na 1. úpravu rozpočtu v roku 2019 

8. Návrh na schválenie voľby členov do komisií 

9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

10. Rôzne: A. Kúpa nehnuteľnosti na rozšírenie komunikácie Nádsadie za 1 Euro  

                  B. Kúpa nehnuteľnosti na rozšírenie komunikácie Pod Černáčky za 1 Euro  

                  C. Kúpa nehnuteľnosti na rozšírenie komunikácie Pod Dielom za 1 Euro 

                  D. Návrh na schválenie spolufinancovania dotácie s Rozvoja športu na rok 2019    

                      z Úradu  Vlády Slovenskej republiky  

11. Žiadosti - Diskusia 

12. Záver 

 
 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     5    Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Neprítomní poslanci: 2   Pavol Masný,  Radoslav Masný              

Hlasovali za:  :            5  Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

Obec Podhorie má volených 7 poslancov. 

 

 

 

 

 

 Uznesenie č.1/2019 

obecné zastupiteľstvo 

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

ospravedlnení  

v Podhorí, dňa 14.3.2019 

Anton Chobot, starosta obce 

 



b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Lenku Dankovú a Miroslavu Adamkovú 

overovateľov zápisnice Viliama Masného a Martina Masného 

c) zapisovateľa zápisnice pani Annu Horčičákovú, 

d) schvaľuje program zasadnutia v predloženom znení,  

 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     5    Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Neprítomní poslanci: 2   Pavol Masný  Radoslav Masný              

Hlasovali za:  :           5  Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

Obec Podhorie má volených 7 poslancov. 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.2/2019 

 

obecné zastupiteľstvo  

 

berie na vedomie  
Informáciu o kontrole plnení uznesení obecného zastupiteľstva č. UZ-1 - 10 / 2018 

 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný                

Hlasovali za:  :            6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

 

 

Obec Podhorie má volených 7 poslancov. 

 

 
v Podhorí, dňa 14.3.2019 

Anton Chobot, starosta obce 

 

v Podhorí, dňa 14.3.2019 

Anton Chobot, starosta obce 

 



 

Uznesenie č.3/2019 

obecné zastupiteľstvo  

 

1. Konštatuje, že 

 

prerokovalo  plnenie rozpočtu obce za  rok 2018 a správu hlavného kontrolóra za  

štvrtý štvrťrok 2018 v predloženom znení 

 

2. Schvaľuje 

 

  plnenie rozpočtu obce za  rok 2018 v predloženom znení 

 

3.Berie na vedomie 

 

správu hlavného kontrolóra za štvrtý štvrťrok 2018  v predloženom znení 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný                

Hlasovali za:  :            6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

 

Obec Podhorie má volených 7 poslancov. 

 

 

 

 

Uznesenie č.4/2019 

obecné zastupiteľstvo  

 

1. Konštatuje, že 

 

prerokovalo schválenie záverečného účtu obce za rok 2018, stanovisko hlavného 

kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018 a individuálnu výročnú správu 

 

2.   Schvaľuje: 

 

               záverečný účet obce za rok 2018 v predloženom znení 

 

3.   Berie na vedomie: 

  

V Lietave, dňa 28. 04. 2016 
Ing. Pavol  Gašpierik 
starosta obce 

 

v Podhorí, dňa 14.3.2019 

Anton Chobot, starosta obce 

 



stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018 a individuálnu 

výročnú správu 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný                

Hlasovali za:  :            6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

Obec Podhorie má volených 7 poslancov. 

 

 

 

 

Uznesenie č.5/2019 

obecné zastupiteľstvo  

 

1. Konštatuje, že 

 

Prerokovalo list manažmentu obce – Správu audítora za rok 2018 v predloženom znení 

 

2.    Berie na vedomie : 

 

List manažmentu obce – Správu audítora za rok 2018 v predloženom znení 
 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný                

Hlasovali za:  :            6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

 

 

Obec Podhorie má volených 7 poslancov. 

 

 

v Podhorí, dňa 14.3.2019 

Anton Chobot, starosta obce 

 

v Podhorí, dňa 14.3.2019 

Anton Chobot, starosta obce 

 



 

Uznesenie č. 6/2019 

obecné zastupiteľstvo  

 

1. Konštatuje, že 

 

 prerokovalo  Návrh na prvú úpravu rozpočtu v roku 2019 v predloženom znení 

 

  

2. Schvaľuje 

 

Návrh na prvú úpravu rozpočtu v roku 2019 v predloženom znení 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný                

Hlasovali za:  :            6   Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

Obec Podhorie má volených 7 poslancov. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 7/2019 

obecné zastupiteľstvo  

 

A. Konštatuje, že 

prerokovalo návrh na voľbu členov do komisií 

 

B. Určuje  

             

     náplň práce komisií v zmysle prílohy Rokovacieho poriadku komisií 

 

C.   Volí: 

 

               Za členov komisií: 

 

1. Komisia finančná      - predseda -Viliam Masný                           

                                         - členovia - Ing. Gabriela Šupejová                                                                      

                                                          - Martin Masný 

 

 

V Lietave, dňa 28. 04. 2016 
Ing. Pavol  Gašpierik 
starosta obce 

 

v Podhorí, dňa 14.3.2019 

Anton Chobot, starosta obce 

 



2. Komisia sociálnych vecí - predseda - Ing. Lenka Danková                

                                               - členovia - Róbert Gažúr                           

                                                                -  Pavol Masný 

 

 

3. Komisia kultúry, športu a vzdelávania - predseda –Miroslava Adamková                           

                                                                        - členovia -  Martin Masný 

                                                                                         -  Katarína Masná 

 

 

 4. Komisia stavebná                             - predseda -Martin Masný                           

                                                                 - členovia -  Radoslav Masný                                                                                       

                                                                                  -  Tomáš Masný 

 

 5. Komisia verejného obstarávania      - predseda -Radoslav Masný                           

                                                                  - členovia -Ing. Gabriela Šupejová                                                                                        

                                                                                   - Viliam Masný                                                                                        

 

 

 

  6. Komisia životného prostredia          - predseda - Róbert Gažúr                           

                                                                  - členovia - Ing. Lenka Danková                                                                                                                                                               

                                                                                   - Pavol Masný 

 

   7.Komisia pre verejný poriadok        - predseda - Pavol Masný                           

                                                                  - členovia -  Viliam Masný                           

                                                                                   - Miroslava Adamková                           

 

      

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný                

Hlasovali za:  :            6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

 

 

Obec Podhorie má volených 7 poslancov. 

 

 

 

 

 

 

v Podhorí, dňa 14.3.2019 

Anton Chobot, starosta obce 

 



 

 

Uznesenie č. 8/2019 

obecné zastupiteľstvo  

 

Konštatuje, že 

 

prerokovalo návrh na voľbu hlavného kontrolóra obce Podhorie  na 23.5.2019, pričom kandidáti 

na funkciu hlavného kontrolóra  obce musia odovzdať písomnú prihlášku  najneskôr 14 dní 

pred dňom konania voľby. Súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní a výpis z registra trestov 

nie starší ako tri mesiace. 

 

Vyhlasuje 

 

voľbu hlavného kontrolóra obce Podhorie  na 23.5.2019, pričom kandidáti na funkciu 

hlavného kontrolóra  obce musia odovzdať písomnú prihlášku  najneskôr 14 dní pred dňom 

konania voľby. Súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní  a výpis z registra trestov nie starší 

ako tri mesiace. 

 

 

      Hlasovanie poslancov: 
Prítomní poslanci:     6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný                

Hlasovali za:  :            6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

Obec Podhorie má volených 7 poslancov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.9/2019 

obecné zastupiteľstvo  

 

1.Konštatuje, že 

 

Prerokovalo: 

 

a) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 477/52 orná 

pôda o výmere 47 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodných parciel registra „C“ parcelné 

V Lietave, dňa 28. 04. 2016 
Ing. Pavol  Gašpierik 
starosta obce 

 

v Podhorí, dňa 14.3.2019 

Anton Chobot, starosta obce 

 



číslo 477/40 orná pôda o výmere 819 m2 a parcelné číslo 477/34 orná pôda o výmere 469 m2 

geometrickým plánom č. 12/2019 zo dňa 07.02.2019 vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, 

spol. s. r. o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, IČO: 43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj 

Rosinčin a úradne overil Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor dňa 26.02.2019 pod číslom 

283/2019 v k. ú. Podhorie, obec Podhorie, okres Žilina v podiele 1/1 od manželov Martina 

Masného a Martiny Masnej a to za kúpnu cenu 1 EUR (slovom:  jedno euro) za účelom 

vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou. 

 

b) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 477/51 orná 

pôda o výmere 4 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra „C“ parcelné číslo 

477/14 orná pôda o výmere 468 m2 geometrickým plánom č. 12/2019 zo dňa 07.02.2019 

vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, IČO: 

43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad Žilina, 

katastrálny odbor dňa 26.02.2019 pod číslom 283/2019 v k. ú. Podhorie, obec Podhorie, okres 

Žilina v nasledovných podieloch: 

a. 1/2 od Karola Šupeja  

b. 1/6 od Antona Šupeja  

c. 1/6 od Michala Šupeja  

d. 1/6 od Martina Šupeja  

e. a to za celkovú kúpnu cenu 1 EUR (slovom:  jedno euro) za účelom vysporiadania 

vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou. 

 

 

c) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 477/50 orná 

pôda o výmere 25 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra „C“ parcelné číslo 

477/33 orná pôda o výmere 804 m2 geometrickým plánom č. 12/2019 zo dňa 07.02.2019 

vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, IČO: 

43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad Žilina, 

katastrálny odbor dňa 26.02.2019 pod číslom 283/2019 v k. ú. Podhorie, obec Podhorie, okres 

Žilina v podiele 1/1 od Karola Šupeja a to za celkovú kúpnu cenu 1 EUR (slovom:  jedno euro) 

za účelom vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou. 

 

 

d) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 477/49 orná 

pôda o výmere 5 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra „C“ parcelné číslo 

477/24 orná pôda o výmere 807 m2 geometrickým plánom č. 12/2019 zo dňa 07.02.2019 

vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, IČO: 

43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad Žilina, 

katastrálny odbor dňa 26.02.2019 pod číslom 283/2019 v k. ú. Podhorie, obec Podhorie, okres 

Žilina v podiele 1/1 od Rudolfa Kováča a to za celkovú kúpnu cenu 1 EUR (slovom:  jedno 

euro) za účelom vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou. 

 

  

e) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 477/48 orná 

pôda o výmere 10 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra „C“ parcelné číslo 

477/31 orná pôda o výmere 807 m2 geometrickým plánom č. 12/2019 zo dňa 07.02.2019 

vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, IČO: 

43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad Žilina, 

katastrálny odbor dňa 26.02.2019 pod číslom 283/2019 v k. ú. Podhorie, obec Podhorie, okres 



Žilina v podiele 1/1 od Petra Katriňáka a to za celkovú kúpnu cenu 1 EUR (slovom:  jedno 

euro) za účelom vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou. 

 

 

2. Schvaľuje 

  

a) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 477/52 orná 

pôda o výmere 47 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodných parciel registra „C“ parcelné 

číslo 477/40 orná pôda o výmere 819 m2 a parcelné číslo 477/34 orná pôda o výmere 469 m2 

geometrickým plánom č. 12/2019 zo dňa 07.02.2019 vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, 

spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, IČO: 43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj 

Rosinčin a úradne overil Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor dňa 26.02.2019 pod číslom 

283/2019 v k. ú. Podhorie, obec Podhorie, okres Žilina v podiele 1/1 od manželov Martina 

Masného a Martiny Masnej a to za kúpnu cenu 1 EUR (slovom:  jedno euro) za účelom 

vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou. 

 

b) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 477/51 orná 

pôda o výmere 4 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra „C“ parcelné číslo 

477/14 orná pôda o výmere 468 m2 geometrickým plánom č. 12/2019 zo dňa 07.02.2019 

vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, IČO: 

43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad Žilina, 

katastrálny odbor dňa 26.02.2019 pod číslom 283/2019 v k. ú. Podhorie, obec Podhorie, okres 

Žilina v nasledovných podieloch: 

a. 1/2 od Karola Šupeja  

b. 1/6 od Antona Šupeja  

c. 1/6 od Michala Šupeja  

d. 1/6 od Martina Šupeja  

a to za celkovú kúpnu cenu 1 EUR (slovom:  jedno euro) za účelom vysporiadania vlastníckych 

práv pod miestnou komunikáciou. 

 

 

c) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 477/50 orná 

pôda o výmere 25 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra „C“ parcelné číslo 

477/33 orná pôda o výmere 804 m2 geometrickým plánom č. 12/2019 zo dňa 07.02.2019 

vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, IČO: 

43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad Žilina, 

katastrálny odbor dňa 26.02.2019 pod číslom 283/2019 v k. ú. Podhorie, obec Podhorie, okres 

Žilina v podiele 1/1 od Karola Šupeja a to za celkovú kúpnu cenu 1 EUR (slovom:  jedno euro) 

za účelom vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou. 

 

 

d) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 477/49 orná 

pôda o výmere 5 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra „C“ parcelné číslo 

477/24 orná pôda o výmere 807 m2 geometrickým plánom č. 12/2019 zo dňa 07.02.2019 

vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, IČO: 

43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad Žilina, 

katastrálny odbor dňa 26.02.2019 pod číslom 283/2019 v k. ú. Podhorie, obec Podhorie, okres 

Žilina v podiele 1/1 od Rudolfa Kováča a to za celkovú kúpnu cenu 1 EUR (slovom:  jedno 

euro) za účelom vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou. 

 



  

e) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 477/48 orná 

pôda o výmere 10 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra „C“ parcelné číslo 

477/31 orná pôda o výmere 807 m2 geometrickým plánom č. 12/2019 zo dňa 07.02.2019 

vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, IČO: 

43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad Žilina, 

katastrálny odbor dňa 26.02.2019 pod číslom 283/2019 v k. ú. Podhorie, obec Podhorie, okres 

Žilina v podiele 1/1 od Petra Katriňáka a to za celkovú kúpnu cenu 1 EUR (slovom:  jedno 

euro) za účelom vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný                

Hlasovali za:  :            6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

 

Obec Podhorie má volených 7 poslancov. 

 

 

 

 

Uznesenie č.10/2019 

obecné zastupiteľstvo  

 

1.Konštatuje, že 

Prerokovalo kúpu nehnuteľnosti –pozemku  registra „C“ parcelné číslo 514/19 ostatná plocha 

o výmere 43 m2 pre k. ú. Podhorie, obec Podhorie, okres Žilina zapísaného Okresným úradom 

Žilina, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 490 v podiele 1/1 od manželov Igora 

Súlovca a Márie Súlovcovej  a to za celkovú kúpnu cenu 1 EUR (slovom:  jedno euro) za 

účelom vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou. 

 

 

 

2. Schvaľuje 

 

kúpu nehnuteľnosti –pozemku  registra „C“ parcelné číslo 514/19 ostatná plocha o výmere 43 

m2 pre k. ú. Podhorie, obec Podhorie, okres Žilina zapísaného Okresným úradom Žilina, 

katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 490 v podiele 1/1 od manželov Igora Súlovca 

a Márie Súlovcovej a to za celkovú kúpnu cenu 1 EUR (slovom:  jedno euro) za účelom 

vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou. 

 

 

 

v Podhorí, dňa 14.3.2019 

Anton Chobot, starosta obce 

 



Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný                

Hlasovali za:  :            6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

 

 

Obec Podhorie má volených 7 poslancov. 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.11/2019 

obecné zastupiteľstvo  

 

1.Konštatuje, že 

 

Prerokovalo:  

 

a) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 501/58 trvalý 

trávny porast o výmere 25 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra 

„E“ parcelné číslo 375 orná pôda o výmere 1432 m2 geometrickým plánom č. 2/2018 zo dňa 

17.01.2018 vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, 

IČO: 43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad 

Žilina, katastrálny odbor dňa 26.01.2018 pod číslom 61-101/2018 v k. ú. Podhorie, obec 

Podhorie, okres Žilina v podiele 1/1 od Petra Stenchláka ,SR a to za kúpnu cenu 1 EUR 

(slovom:  jedno euro) za účelom vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou. 

 

  

b) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 501/59 trvalý 

trávny porast o výmere 74 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra 

„E“ parcelné číslo 374 orná pôda o výmere 2603 m2 geometrickým plánom č. 2/2018 zo dňa 

17.01.2018 vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, 

IČO: 43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad 

Žilina, katastrálny odbor dňa 26.01.2018 pod číslom 61-101/2018 v k. ú. Podhorie, obec 

Podhorie, okres Žilina v podiele 1/4 od Zuzany Navrátilovej, SR a v podiela 1/4 od Simony 

Wollnerovej SR a to za celkovú kúpnu cenu 1 EUR (slovom:  jedno euro) za účelom 

vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou. 

 

c) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 501/60 trvalý 

trávny porast o výmere 163 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra 

v Podhorí, dňa 14.3.2019 

Anton Chobot, starosta obce 

 



„E“ parcelné číslo 373/2 orná pôda o výmere 5213 m2 geometrickým plánom č. 2/2018 zo dňa 

17.01.2018 vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, 

IČO: 43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad 

Žilina, katastrálny odbor dňa 26.01.2018 pod číslom 61-101/2018 v k. ú. Podhorie, obec 

Podhorie, okres Žilina v podiele 1/2 od Zuzany Navrátilovej ,SR a v podiela 1/2 od Simony 

Wollnerovej , SR a to za celkovú kúpnu cenu 1 EUR (slovom:  jedno euro) za účelom 

vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou. 

  

d) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 502/32 trvalý 

trávny porast o výmere 44 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra 

„E“ parcelné číslo 367/102 orná pôda o výmere 1827 m2 geometrickým plánom č. 2/2018 zo 

dňa 17.01.2018 vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 

72, IČO: 43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad 

Žilina, katastrálny odbor dňa 26.01.2018 pod číslom 61-101/2018 v k. ú. Podhorie, obec 

Podhorie, okres Žilina v podiele 1/1 od Mgr. Ludviky Chodelkovej a to za celkovú kúpnu cenu 

1 EUR (slovom:  jedno euro) za účelom vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou 

komunikáciou. 

 

  

e) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 502/33 trvalý 

trávny porast o výmere 100 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra 

„E“ parcelné číslo 366 orná pôda o výmere 1067 m2 geometrickým plánom č. 2/2018 zo dňa 

17.01.2018 vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, 

IČO: 43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad 

Žilina, katastrálny odbor dňa 26.01.2018 pod číslom 61-101/2018 v k. ú. Podhorie, obec 

Podhorie, okres Žilina v podiele 1/1 od Miroslava Šupeja SR a to za celkovú kúpnu cenu 1 EUR 

(slovom:  jedno euro) za účelom vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou. 

 

  

 

f) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 502/35 trvalý 

trávny porast o výmere 43 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra 

„E“ parcelné číslo 355 orná pôda o výmere 1444 m2 geometrickým plánom č. 2/2018 zo dňa 

17.01.2018 vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, 

IČO: 43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad 

Žilina, katastrálny odbor dňa 26.01.2018 pod číslom 61-101/2018 v k. ú. Podhorie, obec 

Podhorie, okres Žilina v podiele 1/1 od Henriety Ivanovej, SR, a to za celkovú kúpnu cenu 1 

EUR (slovom:  jedno euro) za účelom vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou 

komunikáciou. 

 

  

g) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 502/36 trvalý 

trávny porast o výmere 91 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra 

„E“ parcelné číslo 354/2 orná pôda o výmere 2976 m2 geometrickým plánom č. 2/2018 zo dňa 

17.01.2018 vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, 

IČO: 43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad 

Žilina, katastrálny odbor dňa 26.01.2018 pod číslom 61-101/2018 v k. ú. Podhorie, obec 

Podhorie, okres Žilina v podiele 1/1 od Moniky Knapekovej, SR, a to za celkovú kúpnu cenu 1 

EUR (slovom:  jedno euro) za účelom vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou 

komunikáciou. 



 

 

 

 

2. Schvaľuje 

 

a) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 501/58 trvalý 

trávny porast o výmere 25 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra 

„E“ parcelné číslo 375 orná pôda o výmere 1432 m2 geometrickým plánom č. 2/2018 zo dňa 

17.01.2018 vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, 

IČO: 43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad 

Žilina, katastrálny odbor dňa 26.01.2018 pod číslom 61-101/2018 v k. ú. Podhorie, obec 

Podhorie, okres Žilina v podiele 1/1 od Petra Stenchláka , SR a to za kúpnu cenu 1 EUR 

(slovom:  jedno euro) za účelom vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou. 

 

  

b) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 501/59 trvalý 

trávny porast o výmere 74 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra 

„E“ parcelné číslo 374 orná pôda o výmere 2603 m2 geometrickým plánom č. 2/2018 zo dňa 

17.01.2018 vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, 

IČO: 43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad 

Žilina, katastrálny odbor dňa 26.01.2018 pod číslom 61-101/2018 v k. ú. Podhorie, obec 

Podhorie, okres Žilina v podiele 1/4 od Zuzany Navrátilovej ,SR a v podiela 1/4 od Simony 

Wollnerovej, SR a to za celkovú kúpnu cenu 1 EUR (slovom:  jedno euro) za účelom 

vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou. 

 

c) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 501/60 trvalý 

trávny porast o výmere 163 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra 

„E“ parcelné číslo 373/2 orná pôda o výmere 5213 m2 geometrickým plánom č. 2/2018 zo dňa 

17.01.2018 vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, 

IČO: 43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad 

Žilina, katastrálny odbor dňa 26.01.2018 pod číslom 61-101/2018 v k. ú. Podhorie, obec 

Podhorie, okres Žilina v podiele 1/2 od Zuzany Navrátilovej a v podiela 1/2 od Simony 

Wollnerovej , SR a to za celkovú kúpnu cenu 1 EUR (slovom:  jedno euro) za účelom 

vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou. 

  

d) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 502/32 trvalý 

trávny porast o výmere 44 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra 

„E“ parcelné číslo 367/102 orná pôda o výmere 1827 m2 geometrickým plánom č. 2/2018 zo 

dňa 17.01.2018 vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 

72, IČO: 43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad 

Žilina, katastrálny odbor dňa 26.01.2018 pod číslom 61-101/2018 v k. ú. Podhorie, obec 

Podhorie, okres Žilina v podiele 1/1 od Mgr. Ludviky Chodelkovej a to za celkovú kúpnu cenu 

1 EUR (slovom:  jedno euro) za účelom vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou 

komunikáciou. 

 

  

e) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 502/33 trvalý 

trávny porast o výmere 100 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra 

„E“ parcelné číslo 366 orná pôda o výmere 1067 m2 geometrickým plánom č. 2/2018 zo dňa 



17.01.2018 vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, 

IČO: 43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad 

Žilina, katastrálny odbor dňa 26.01.2018 pod číslom 61-101/2018 v k. ú. Podhorie, obec 

Podhorie, okres Žilina v podiele 1/1 od Miroslava Šupeja, SR a to za celkovú kúpnu cenu 1 

EUR (slovom:  jedno euro) za účelom vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou 

komunikáciou. 

 

  

 

f) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 502/35 trvalý 

trávny porast o výmere 43 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra 

„E“ parcelné číslo 355 orná pôda o výmere 1444 m2 geometrickým plánom č. 2/2018 zo dňa 

17.01.2018 vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, 

IČO: 43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad 

Žilina, katastrálny odbor dňa 26.01.2018 pod číslom 61-101/2018 v k. ú. Podhorie, obec 

Podhorie, okres Žilina v podiele 1/1 od Henriety Ivanovej, SR, a to za celkovú kúpnu cenu 1 

EUR (slovom:  jedno euro) za účelom vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou 

komunikáciou. 

 

  

g) kúpu nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku  registra „C“ parcelné číslo 502/36 trvalý 

trávny porast o výmere 91 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodnej parcely registra 

„E“ parcelné číslo 354/2 orná pôda o výmere 2976 m2 geometrickým plánom č. 2/2018 zo dňa 

17.01.2018 vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., so sídlom 013 15 Fačkov 72, 

IČO: 43 901 140, ktorý autorizačne overil Ing. Juraj Rosinčin a úradne overil Okresný úrad 

Žilina, katastrálny odbor dňa 26.01.2018 pod číslom 61-101/2018 v k. ú. Podhorie, obec 

Podhorie, okres Žilina v podiele 1/1 od Moniky Knapekovej 1, SR, a to za celkovú kúpnu cenu 

1 EUR (slovom:  jedno euro) za účelom vysporiadania vlastníckych práv pod miestnou 

komunikáciou. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný                

Hlasovali za:  :            6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

 

 

Obec Podhorie má volených 7 poslancov. 

 

 

 

 

 

v Podhorí, dňa 14.3.2019 

Anton Chobot, starosta obce 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.12/2019 

obecné zastupiteľstvo  

 

1.Konštatuje, že 

 

prerokovalo Návrh na schválenie spolufinancovania dotácie s Rozvoja športu na rok 2019 

z Úradu vlády Slovenskej republiky na vybudovanie detského ihriska a výmenu mantinelov 

na viacúčelovom ihrisku spoluúčasť vo výške najmenej 5-percent z rozpočtu projektov 

 

2.Schvaľuje: 

 

 

Spoluúčasť vo výške najmenej 5-percent z rozpočtu projektov na financovanie žiadosti 

o poskytnutie dotácie s Rozvoja športu na rok 2019 z Úradu vlády Slovenskej republiky na 

vybudovanie detského ihriska a výmenu mantinelov na viacúčelovom ihrisku 

 

 

 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný                

Hlasovali za:  :            6  Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Proti:                          0      

Zdržali sa:                  0 

 

 

Obec Podhorie má volených 7 poslancov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Podhorí, dňa 14.3.2019 

Anton Chobot, starosta obce 

 



Uznesenie č.13/2019 

obecné zastupiteľstvo  

 

 

1. Konštatuje, že 

 

Prerokovalo žiadosť pána Petra Danecha o vystúpení na obecnom zastupiteľstve 

 

2. Neschvaľuje: 

 

žiadosť pána Petra Danecha o vystúpení na obecnom zastupiteľstve 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný 

Hlasovali za:  :            0 

Proti:                           6   Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

  Zdržali sa:                  0 

 

 

 

 

Obec Podhorie má volených 7 poslancov. 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.14/2019 

obecné zastupiteľstvo  

 

 

     1. Konštatuje, že 

 

Prerokovalo žiadosť pána Petra Danecha vo veci úpravy brehov  vodného toku 

 

 

2. Ukladá  

 

stavebnej komisií zistiť skutočný stav brehov  vodného toku,  

zodpovedný : predseda stavebnej komisie Martin Masný 

termín: 31.3.2019 

 

       

 

v Podhorí, dňa 14.3.2019 

Anton Chobot, starosta obce 

 



Hlasovanie poslancov: 

Prítomní poslanci:     6    Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný 

Hlasovali za:  :            5   Radoslav Masný, Martin Masný, Róber Gažúr,   

                                         Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, Miroslava Adamková 

Proti:                           0    

Zdržali sa:                   1   Viliam Masný 

 

 

 

 

Obec Podhorie má volených 7 poslancov. 

 

 

 

 

 

OVEROVACIA A SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA: 

 

Uznesenie vypracovala dňa 14.03. 2018 návrhová komisia v zložení: 

 

Ing. Lenka Danková  

       Miroslava Adamková   

                                                 

   Obec Podhorie má volených 7 poslancov. 

v Podhorí, dňa 14.3.2019 

Anton Chobot, starosta obce 

 

v Podhorí, dňa 14.3.2019 

Anton Chobot, starosta obce 

 


