
             OBEC PODHORIE, Podhorie č.50, 013 18 Lietava 

 
Číslo: 130/Cha/2019                                                                             

 

                                         Z á p i s n i c a 
   zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa         

                14.03.2019   o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu  

 

Prítomní : Anton Chobot – starosta obce  

           Miroslava Adamková    

           Ing. Lenka Danková 

                 Róbert Gažúr 

                 Martin Masný 

                 Viliam Masný 

                

Ospravedlnení: Pavol Masný, Radoslav Masný  

Ostatní prítomní:  Ing. Milan Matejkov – hlavný kontrolór 

                              Anna Horčičáková – zamest. obce 

                        Ing. Gabriela Šupejová – zamest.obce 

Verejnosť:       Peter Danech   

 

     Program rokovania:  

 

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- štvrťrok 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 
 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia OZ 

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

poslancov, hlavného kontrolóra , pracovníčku OcÚ a verejnosť. 

Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, na rokovaní sú prítomní 5 poslanci, 

neprítomní:   Pavol Masný ,  ktorý sa ospravedlnil z neúčasti z pracovných  dôvodov 

a Radoslav Masný, ktorý sa rokovania zúčastní o 10 minút neskôr z pracovných dôvodov.  

Starosta oznámil, že z rokovania bude vyhotovený zvukový záznam. 



Predniesol program rokovania. Dal hlasovať. Program rokovania bol jednohlasne schválený.  

 

 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     5   Miroslava Adamková,  Martin Masný, Róbert Gažúr                 

                                   Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Neprítomní poslanci: 2   Pavol Masný , Radoslav Masný  

Hlasovali za:              5   Miroslava Adamková, Martin Masný, Róbert Gažúr,  

                                   Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

            Proti:              0 

Zdržali sa:                  0 

 

Po tomto bode sa rokovania OZ zúčastnil Radoslav Masný. 

 

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

komisie 

                 

Boli navrhnutí: Overovatelia zápisnice: Martin Masný , Viliam Masný 

                          Návrhová komisia:  Miroslava Adamková, Ing. Lenka Danková  

                          Zapisovateľka: Anna Horčičáková 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 6 , neprítomní poslanci: 1 

Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný,  Radoslav Masný, Róbert Gažúr    

                      Viliam Masný, Miroslava Adamková 

                    Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

 

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

Anna Horčičáková , adm. pracovníčka  predniesla plnenie úloh z predchádzajúceho 

ustanovujúceho zasadnutia OZ. Starosta obce  konštatoval, že uznesenia sú splnené.  

 

Poslanci OZ plnenie uznesení zobrali na vedomie 

 

K bodu 4. Plnenie rozpočtu obce za rok 2018 a správa hlavného kontrolóra za 4- štvrťrok 

2018 

 

Plnenie rozpočtu obce za rok 2018 vypracovala a predložila ekonómka Ing. Gabriela Šupejová 

- Bolo zverejnené na úradnej tabuli obce.  

- Finančné hospodárenie obce sa riadilo schváleným a v priebehu roka upravovaným 

rozpočtom na rok 2018. 

Príjmy rozpočtu boli za rok 2018 plnené vo výške 569.710,30  € na 61 % - bežné 106 % , 

kapitálové 28 %, FO 54 %. 

 

Výdavky rozpočtu boli za rok 2018 plnené vo výške 464.285,84 € na 54 % - bežné 85 % , 

kapitálové 34 %.  

 

Príjmy :  

Významnou položkou v hospodárení obce Podhorie sú daňové príjmy, konkrétne výnos dane 

z príjmov, jedná sa o podielové dane za rok 2018 vo výške 282.798,94 €, ktoré sú plnené na 

104 %, Ďalšou významnou položkou v oblasti príjmov sú daňové príjmy obce a poplatky – 

plnenie na 115 %.  



Výdavky: 

 

Medzi najvýraznejšie výdavky obce patria predovšetkým kapitoly : 

1) Prevádzka a údržba budov – plnenie  na 100% 

2) Správa obce – plnenie na  97 % 

3) Zásobovanie vodou – plnenie na 100 % 

4) MŠ a ŠJ – plnenie na 100 % 

 

Dotácie  

Obec za rok 2018 poskytla dotácie : 

- Športový klub                        4.000,00 € 

- DHZ                                       5.704,91 € 

- Občania ŤZP                             682,80 € 

- Združenie obcí                       1.951,17 € 

 

 

Záväzky a pohľadávky 

 

Obec  k 31.12.2018 neeviduje voči dodávateľom žiadne záväzky po lehote splatnosti,  

eviduje faktúry splatné v januári 2019 vo výške 19.836,15 €, ŠJ 304,25 €. 

 

Pohľadávky za vodu, TKO a dane  - 0 €.  

Odoslané faktúry vo výške 150,67 € 

Pohľadávkou voči rozpočtu obce ( na rok 2019 ) je aj dobropis SSE vo výške 1.048,069 € 

 

Rozpočet na rok 2018  

Príjmy k 31.3.2018 

Bežné                           101.732,24 €                         28 % 

Kapitálové príjmy                       0  €                           0 %   

Finančné operácie          31.566,49 €                           6,4 %               

Príjmy spolu:              133.298,73 €                         16 % 

 

Stav účtov obce Podhorie: 

Názov banky Stav k 31.12.2018  

Prima banka 90.043,17 € Účet obce 

Prima banka   6.625,75 € Termínovaný účet 

Prima banka 30.794,28 € Rezervný fond 

Prima banka      389,03 € Školská jedáleň 

Prima banka      447,79 € Sociálny fond 

Prima banka 29.977,74 € Dotácia DHZ 

Prima banka       10,00 € Kanalizácia 

Pokladňa      745,83 €  

 

Úvery: Obec k 31.12.2018 neeviduje úvery. 

 

Správa hlavného kontrolóra za 4. štvrťrok 2018 

Ing. Milan Matejkov – hlavný kontrolór obce predniesol správu za 4. štvrťrok 2018 v ktorej 

uviedol: 

Kontrolná činnosť v danom období bola vykonaná v rámci Obecného úradu Podhorie. 

Hlavnou  úlohou bolo sledovanie a kontrolovanie dodržiavania zákonitosti, hospodárnosti, 



účinnosti a účelovosti  pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce a s majetkom, obce 

v súlade so zákonom o hospodárení s majetkom obce č. 138/1991 Z. z. a novely zákona č. 

258/2009 Z. z.  

Pri kontrole neboli zistené závažné nedostatky, ktoré by nasvedčovali na nehospodárnosť 

a neefektívnosť v činnosti obce. Konštatoval, že obec disponuje dostatočným stavom 

finančných prostriedkov potrebných na bežný chod obce a na uhrádzanie záväzkov voči 

všetkým subjektom. 

Odporúčanie hl. kontrolóra:  

- Pribežne sledovať stav majetku, aby bol v súlade s analytickou evidenciou 

- Evidencia majetku je za sledované obdobie riadne evidovaná a hodnota dlhodobého 

majetku mesačne odpisovaná 

- Pripraviť spracovanie záverečného účtu obce 

- Sledovať čerpanie dotácií 

- Sledovať vývoj čerpania rozpočtu obce a v prípade potreby vykonať úpravy. 

Správa hl. kontrolóra bude prílohou k zápisnici v papierovej forme. 

 

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

         k záverečnému účtu obce za rok 2018 a individuálna výročná správa 

 

 

Schválenie záverečného účtu, stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018 

a individuálna výročná správa – predložil hl. kontrolór  po vypracovaní Ing. Gabriely 

Šupejovej . 

Záverečný účet bol vypracovaný podľa metodiky Ministerstva financií SR.  

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR  

Bežné  príjmy spolu 394 927,01 

z toho : bežné príjmy obce  394 927,01 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 286 654,16 

z toho : bežné výdavky  obce  286 654,16 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 108 272,85 

Kapitálové  príjmy spolu 137 953,64 

z toho : kapitálové  príjmy obce  137 953,64 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 177 631,682 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  177 631,68 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -39 678,04 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 68 594,81 

Vylúčenie z prebytku  43 474,66 



Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 25 120,15 

Príjmové finančné operácie  36 829,65 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 36 829,65 
PRÍJMY SPOLU   569 710,30 

VÝDAVKY SPOLU 464 285,84 

Hospodárenie obce  105 424,46 
Vylúčenie z prebytku 43 474,66 

Upravené hospodárenie obce 61 949,80 

 

 

 

Z prebytku 68 594,81 € bolo celkovo vylúčených 43 474,66 |€, upravený prebytok v sume 

25 120,15 € navrhujeme použiť na : 

- Tvorbu rezervného fondu                               25 120,15 € 

Zostatok finančných operácií v sume 36 829,65 € podľa § 15 ods. 1 písm. c zákona č. 

583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 36 829,65 €,  navrhujeme použiť na  

- Tvorbu rezervného fondu                             36 829,65 € 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške  

61 949,80 € ( upravený prebytok v sume 25 120,15 € + zostatok finančných operácií v sume 

36 829, 65 €) 

 

Vyhodnotením hospodárenia obce Podhorie za rok 2018 konštatoval, že splnilo svoje 

základné  poslanie zabezpečiť financovanie rozpočtom stanovených úloh a zámery rozpočtu 

v plnej miere realizovať. Vzhľadom na vyššie uvedené, odporučil zastupiteľstvu záverečný 

účet obce za rok 2018 schváliť.  

 

Správa finančnej komisie obce Podhorie k záverečnému účtu obce za rok 2018 

Predložil: Viliam Masný, predseda finančnej komisie 

 

Ako predseda finančnej komisie navrhujem schváliť predložený návrh záverečného účtu obce 

za rok 2018, keďže za minulý rok bolo hospodárenie obce prebytkové vo výške 61 949,8 €. 

Obci sa taktiež podarilo získať granty a dotácie v celkovej výške 171 170,55€. Boli to najmä  

dotácie z Environmentálneho fondu, Úradu vlády, Ministerstva vnútra, Úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny, Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  a Ministerstva financií SR.  

Obec tiež nemá ku koncu roka žiadne dlhodobé záväzky po splatnosti ani úvery. 

Hospodárenie obce považujem za príkladné a odporúčam ho preto obecnému zastupiteľstvu 

schváliť a prebytok hospodárenia odporúčam použiť na tvorbu rezervného fondu.  

 

V Podhorí dňa 14.03.2019                     Viliam Masný 

                                                               Predseda finančnej komisie 

 

OZ berie na vedomie správu hl. kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018. 

OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Podrobný Záverečný účet obce je zverejnený na web stránke obce a v písomnej forme tvorí 

prílohu k zápisnici.  



Individuálna výročná správa obce za rok 2018- poslancom  bola doručená správa s ktorou sa 

mohli  podrobne oboznámiť. Nakoľko poslanci nemali pripomienky k individuálnej výročnej 

správe  starosta obce dal hlasovať. 

Individuálna výročná správa obce za rok 2018 je zverejnená na web stránke obce a v písomnej 

forme  tvorí prílohu k zápisnici.  

 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     6    Martin Masný, Róbert Gažúr, Radoslav Masný,   Miroslava   

                                        Adamková , Viliam Masný, Ing. Lenka Danková, 

 

Neprítomní poslanci: 1    Pavol Masný   

       Hlasovali za:             6    Martin Masný, Róbert Gažúr, Radoslav Masný,  Miroslava  

                                               Adamková, Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

 

 

 Proti:                          0 

 Zdržali sa:                  0 

 

 

K bodu 6. List manažmentu obce – Správa audítora za rok 2018 

 

Ing. Gabriela Šupejová predniesla list manažmentu obce – dodatok k správe o plnení rozpočtu 

a účtovnej závierky za rok 2018.  V mesiaci marec 2018 bola vykonaná kontrola účtovníctva, 

ročná účtovná uzávierka a rozpočtové hospodárenie za rok 2018. O výsledku previerky vydala 

Správu audítora o audite ročnej účtovnej závierky a správu o preverení súladu hospodárenia so 

zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.  

Ing. Jozefína Smolková, audítor – Správa z overenia dodržiavania povinností obce Podhorie 

podľa zákona o rozpočtových pravidlách – obec Podhorie konala v súlade s požiadavkami 

zákona o rozpočtových pravidlách.  

List manažmentu obce a Správa nezávislého audítora tvoria písomnú  prílohu k zápisnici.  

 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     6   Martin Masný, Róbert Gažúr, Radoslav Masný,   Miroslava Adamková              

                                   Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný  

Hlasovali za:              6   Martin Masný, Róbert Gažúr, Radoslav Masný,  Miroslava Adamková              

                                   Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

 

K bodu 7. Návrh na 1. úpravu rozpočtu v roku 2019 

 

 

Ing. Gabriela Šupejová predniesla návrh na 1. úpravu rozpočtu v roku 2019  

z položiek zvýšenie rozpočtu : bežné príjmy : 46 997,46 € ,  

kapitálové príjmy : 15.000,00 €  

Príjmové finančné operácie : 63 953,64 € - zostatok finančných  prostriedkov z  roku 2018 

39 953, 64  a rezervného fondu  24 000,00 € 

Bežné výdaje : 16863,37 €, - multifunkčné ihrisko –výmena trávnika , spoločný stavebný úrad 

Višňové, dotácia ŠJ, špeciálne služby. 



kapitálové výdaje  - vrt Brezie 1 000,00 €, DHZ rekonštrukcia PZ – dotácia z roku 2018  

29 953,64 €, vlastné zdroje -3 446,37 

Podrobný návrh na zmenu rozpočtu tvorí písomnú prílohu k zápisnici.  

Starosta dal hlasovať o 1. úprave rozpočtu v roku 2019. 

 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     6   Martin Masný, Róbert  Gažúr , Radoslav Masný, Miroslava Adamková                

                                   Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný   

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

                                   Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

            Proti:              0 

Zdržali sa:                  0 

 

 

K bodu  8. Návrh na schválenie voľby členov do komisií 

 

Predsedom komisií na predchádzajúcom rokovaní OZ bolo uložené predložiť členov komisií, 

ktorí si túto úlohu splnili a do komisii odporučili členov:  

1. Komisia finančná  - predseda  Viliam Masný 

                                      Členovia   – Ing. Gabriela Šupejová 

                                                       -  Martin Masný  

 

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 

 

 

 

K bodu  9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  

 

Starosta obce poďakoval Ing. Milanovi Matejkovi, hlavnému kontrolórovi obce, ktorí túto 

funkciu vykonával 6 rokov za doterajšiu prácu.  

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  musí byť zverejnené 60 dní pred skončením 

funkčného obdobia. Na základe uvedenej skutočnosti  Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie 

v zmysle § 18 a odst. 2 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra  na deň 23.mája 2019. Písomné prihlášky predkladať do 

9. mája 2019 do 15 hod. na Obecný úrad Podhorie. 

Vyhlásenie voľby HK je  zverejnené na web stránke a úradnej tabuli obce.  

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     6   Martin Masný, Róbert  Gažúr , Radoslav Masný, Miroslava Adamková                

                                  Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný   

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

                                  Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

            Proti:              0 

Zdržali sa:                  0 

 

K bodu  10. Rôzne  

 

A) Kúpa nehnuteľnosti na rozšírenie komunikácie Nádsadie za 1 Euro  

               

Prerokovalo a schválilo : 

 

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  

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. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov pod miestnu komunikáciu 

 

 

 

 



 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     6   Martin Masný, Róbert  Gažúr , Radoslav Masný, Miroslava Adamková                

                                  Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný   

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

                                  Viliam Masný, Ing. Lenka Danková  

            Proti:              0 

Zdržali sa:                  0 

 

 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  

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. 

 

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 

 

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

 

    Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo:  

 

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 ,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. 

 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     6   Martin Masný, Róbert  Gažúr , Radoslav Masný, Miroslava Adamková                

                                  Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný   

Hlasovali za:             0                

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

                                 Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Zdržali sa:                  0 

 

 

 

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

                            z Úradu vlády Slovenskej republiky  

     

 

Obecné zastupiteľstvo  

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 

 

    a schválilo 

 

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 

 

 



 

K bodu  11. Žiadosti – Diskusia  

 

Pani Anna Horčičáková predniesla žiadosti :  

 

Peter Danech- žiadosť o možnosť vystúpiť v rozprave zasadnutia OZ obce Podhorie 

z dôvodu možného nedodržiavania zákona zo strany obce 

Vystúpil Viliam Masný, ktorý konštatoval, že pán Danech je chronický sťažovateľ, pri svojich 

vystúpeniach v diskusii nedával žiadne konštruktívne návrhy na riešenia problémov v obci, 

diskusia p. Danecha na zasadnutiach skĺzla len do osočovaní. Poslanci dostali mandát od 

občanov pri voľbách, obec má schválený štatút obce a rokovací poriadok. Ak si p. Danech 

myslí, že obec nedodržiava zákony, tak nech dá podnet na prokuratúru. V opačnom prípade 

nech nechá obecné zastupiteľstvo pracovať. Ak p. Danech poukazuje na nedodržiavanie 

zákona, tak nech neporušuje zákony on sám, napríklad zákon o cestnej premávke svojim 

sústavným parkovaním na obecnom chodníku 

 

Starosta obce dal hlasovať o žiadosti p. Petra Danecha. Poslanci hlasovali nasledovne. 

 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     6   Martin Masný, Róbert  Gažúr , Radoslav Masný, Miroslava Adamková                

                                  Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný   

Hlasovali za:             0                

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

                                 Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Zdržali sa:                  0 

 

Peter Danech- žiadosť o   úpravu brehov potoka  

 

Pán Danech žiadal neodkladne o úpravu brehov potoka ktorý preteká cez pozemky par. č. E 

158/2, E 1094/6, E 246/2 , z dôvodu zosuvu spevnených častí brehov, čím hrozí pri zvýšenej 

hladine vody nebezpečenstvo ohrozenia súkromného ak aj obecného majetku.  

Ďalej žiadal  konkretizovanie krokov a definovanie časového horizontu riešenia problému zo 

stany obce. 

Starosta si zobral slovo a informoval, že má predmetné pozemky zdokumentované .Pán 

Viliam Masný zaujal k tejto žiadosti stanovisko, že obec nemôže zveľaďovať  cudzie 

pozemky a ak obec nespôsobila škodu na vodnom toku, nech p. Danech postúpi svoju žiadosť 

na Povodie váhu, ktorý je správca vodného toku. 

Bolo odporučené aby starosta obce , stavebná komisia v súčinnosti s predstaviteľom Povodia 

Váhu, p. Danechom sa stretli a prehodnotili skutkový stav žiadosti. 

 

 

 

Zodpovedný : Martin Masný                                                                    Termín: do 31.3.2019 

Hlasovanie poslancov: 

 

Prítomní poslanci:     6   Martin Masný, Róbert  Gažúr , Radoslav Masný, Miroslava Adamková                

                                 Viliam Masný, Ing. Lenka Danková 

Neprítomní poslanci: 1   Pavol Masný   



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

                                  Ing. Lenka Danková 

          

Proti:                         0    

Zdržali sa:                 1    Viliam Masný, 

 

 

Nakoľko v diskusii nikto z poslancov OZ nevystúpil starosta ukončil diskusiu. 

Návrh na uznesenie – v priebehu rokovania sa hlasovalo za každý bod rokovania samostatne. 

 

 

 

 

K bodu 12. Záver  

 

Nakoľko program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce ukončil rokovanie a poďakoval 

všetkým prítomným za účasť.  

Zasadnutie OZ ukončené o 18.25. hod.  

 

Zapísala : Anna Horčičáková 

 

Overovatelia zápisnice : Viliam Masný                                      Anton Chobot 

  

Martin Masný                                                                               starosta obce  

                                          


