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Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Podkylava 

 
Termín:                    01.04.2020 o 17.00 hod. 

Miesto konania:        Obecný úrad, Podkylava 

                                   

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

s nasledovným programom: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

4. Schvaľovanie VZN č.1/2020 – o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania na území obce Podkylava 

5. Schvaľovanie VZN č.2/2020 – ochranné pásmo pohrebiska na území obce Podkylava 

6. Správa audítora obce za rok 2019 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019 

8. Návrh a schválenie záverečného účtu za rok 2019 

9. Výročná správa obce za rok 2019 

10. Rozpočtové opatrenie č.1/2020 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

Za overovateľov zápisnice boli ustanovení: Ing. Martin Šulovsky a p. Ľubomír Kostelný.                                                                                                                                                              

                

Bod 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Podkylava Ing. Ján Morihladko, 

privítal zúčastnených poslancov a kontrolóra obce. Na obecnom zastupiteľstve sa zúčastnili 

poslanci – Ing. Martin Šulovsky, Peter Pavlech, Igor Kovár a Ľubomír Kostelný. Pán Ing. 

Miroslav Sedlák sa vopred ospravedlnil. Starosta konštatoval, že nadpolovičná väčšina 

poslancov je prítomná a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta navrhol, aby 

prebehlo hlasovanie o programe obecného zastupiteľstva.  

Uznesenie č. 10/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili program obecného zastupiteľstva.  

Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Bod 2 

Starosta určil za zapisovateľa pána Mgr. Pekaroviča. Za overovateľov zápisnice navrhol               

Ing. Martina Šulovského a pána Ľubomíra Kostelného.  

 

 

Bod 3 

Starosta prečítal uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva a spolu s poslancami preskúmali  

ich plnenie.  

Starosta informoval poslancov o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.  

 

Bod 4 

Starosta predložil poslancom na schválenie VZN č.1/2020 – o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Podkylava. Pripomenul, že počas lehoty 

na pripomienkovanie neprišli od obyvateľov na obecný úrad žiadne podnety.  

Uznesenie č. 11/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili prijatie VZN č.1/2020 – o 

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Podkylava  

Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod 5 

Starosta predložil poslancom na schválenie VZN č.2/2020 – ochranné pásmo pohrebiska na 

území obce Podkylava. Pripomenul, že počas lehoty na pripomienkovanie neprišli od 

obyvateľov na obecný úrad žiadne podnety.  

Uznesenie č. 12/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili prijatie VZN č.2/2020 – ochranné 

pásmo pohrebiska na území obce Podkylava 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod 6 

Poslancom OZ bola predložená správa audítora obce za rok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019. 

 

Bod 7 

Poslancom OZ predložil hlavný kontrolór obce svoje stanovisko k záverečnému účtu za rok 

2019. 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k 

Záverečnému účtu za rok 2019. 

Bod 8 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh a schválenie záverečného účtu za rok 2019. 

Uznesenie č. 13/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce 2019 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 1 840,13 EUR. 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Bod 9 

Starosta obce predložil poslancom OZ „Výročnú správu obce za rok 2019“. 

Poslanci OZ berú na vedomie „Výročnú správu obce za rok 2019“. 

Bod 10 

Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie „Rozpočtové opatrenie č.1/2020“. 

Uznesenie č. 14/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2020. Rozpočtové opatrenie bude 

súčasťou tejto zápisnice ako Príloha č.1. 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod 11 

Starosta obce predložil poslancom OZ sumár čerpania obecného rozpočtu za prvé dva mesiace 

roku 2020.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu obce.  

 

Starosta predložil poslancom OZ žiadosť od pani Remiášovej o odpustenie poplatku za odpad 

OcÚPd 25/2020. Pani Remiášová Alžbeta, bytom v Bratislave je vlastníčkou nehnuteľnosti so 

súpisným číslom 50. 

Uznesenie č. 15/2020 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpustenie poplatku za komunálny odpad pre pani 

Remiášovú Alžbetu. 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Starosta obce navrhol poslancom OZ  schválenie odkúpenia pozemkov od neznámych 

vlastníkov pod obecným úradom. 

Uznesenie č. 16/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemkov  po neznámych vlastníkoch pod budovou 

obecného úradu. 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Starosta obce navrhol poslancom OZ  schválenie odkúpenia pozemkov od neznámych 

vlastníkov v bezprostrednom okolí budovy obecného úradu. 

Uznesenie č. 17/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemkov po neznámych vlastníkoch 

v bezprostrednom okolí budovy obecného úradu. 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Na obecný úrad prišla žiadosť od pána Dr. Mangu o zriadenie vecného bremena pre elektrickú 

prípojku plánovanú pre účely výstavby rodinného domu.  

Uznesenie č. 18/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili žiadosť pána Dr. Slavomíra 

Mangu o zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch KNC 7408, 7478 a 7479 v k.ú. 

Podkylava.  

Hlasovali: 4 poslanci 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Na obecný úrad prišla žiadosť od pána Ľuboša Brezovského o zriadenie vecného bremena pre 

elektrickú prípojku plánovanú pre účely výstavby rodinného domu.  

Uznesenie č. 19/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili žiadosť pána Ľuboša Brezovského 

o zriadenie vecného bremena na obecnom pozemku KNC 8161 v k.ú. Podkylava.  

Hlasovali: 4 poslanci 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby sa financie získané z predaja obecného majetku 

investovali do opravy miestnej komunikácie, vedúcej do osady Hincová.  
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Uznesenie č. 20/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili finančnú investíciu do opravy 

miestnej komunikácie na parcele KCN 8384 k.ú. Podkylava, vedúcej do osady Hincová. Na 

opravu sa môžu použiť peniaze vo výške do 2280 euro. 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

Bod 12 

Do diskusie sa nikto z prítomných nezapojil. 

Bod 13 

Starosta obce poďakoval zúčastneným poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie 

o 17.40 hod. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ján Morihladko 

                                                                                                         Starosta obce Podkylava 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Ľubomír Pekarovič 

    

 

Overoval: Ing. Martin Šulovsky  

                 p. Ľubomír Kostelný 
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Príloha č.1 

Obec Podkylava, Podkylava 6, 916 16 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 
 

 
V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s uznesením 

obecného zastupiteľstva  č. 14/2020 zo dňa 1.4.2020 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením  

 

 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov  

v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)  

 

nasledovne:  

 

 

Kapitálové príjmy 

Ekonomická klasifikácia: 233001 (príjmy z predaja pozemkov)          + 2 280,00 € 

 

Kapitálové výdavky 

Funkčná klasifikácia:  0451 

Ekonomická klasifikácia: 717 002 (rekonštrukcia miestnych komunikácii)   + 2 280,00 € 

 

Bežné výdavky 

Funkčná klasifikácia: 0111 

Ekonomická klasifikácia: 611 (tarifný plat)                        - 800,00 eur 

 

Funkčná klasifikácia: 0111 

Ekonomická klasifikácia: 633 007 (špeciálny materiál)     + 800,00 eur 

 

 

V Podkylave  dňa 1.4.2020 

 

 

 

                                                                                                  ––––––––––––––––––––––– 

Ing. Ján Morihladko 

       starosta obce 

 


