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Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Podkylava 

 
Termín:                     6.3.2019 o 17.00 hod. 

Miesto konania:        Obecný úrad, Podkylava 

                                   

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

4. Vytvorenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

5. Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na pozemku KN „C“                

parc. č. 9038 – obecná cesta v lokalite „Uhríci“.  

6. Projekt zelené obce – možnosť získania dotácie na výsadbu stromov v intraviláne na 

obecných pozemkoch 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

Za overovateľov zápisnice boli ustanovení: Ing. Martin Šulovsky a p. Igor Kovár.                                                                                                                                                              

 

 

                

Bod 1 

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

privítal zúčastnených poslancov, kontrolóra obce a zapisovateľku. Na obecnom zastupiteľstve 

sa zúčastnili traja poslanci, Ing Martin Šulovsky, p.Peter Pavlech a p.Igor Kovár. Starosta 

konštatoval, že nadpolovičná väčšina poslancov je prítomná a obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. Starosta požiadal poslancov, aby prebehlo hlasovanie o schválení programu 

obecného zastupiteľstva. Nikto z prítomných nenavrhol zmenu programu zastupiteľstva.  

Uznesenie č. 8/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili program obecného zastupiteľstva.  

Hlasovali: 3 poslanci 

 Za: 3 

 Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Bod 2 

Starosta určil za zapisovateľku pani Danielu Marenčíkovu. Za overovateľov zápisnice navrhol               

Ing. Martina Šulovského a pána Igora Kovára.  

 

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 informoval poslancov o povinnosti obce vytvoriť „komisiu na ochranu verejného 

záujmu pri výkone verejných funkcií“ a zároveň predložil pracovnú náplň pre danú komisiu.  

Pracovná náplň komisie bude prílohou č.1 tejto zápisnice. Starosta navrhol za členov tejto 

komisie všetkých poslancov OZ. Poslanci si vybrali za predsedu komisie Ing. Martina 

Šulovského.  

Uznesenie č. 9/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava sa uzniesli na vytvorení komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone verejných funkcií. Predsedom a členom tejto komisie sa stal       

Ing. Martin Šulovsky. Za ďalších členov boli zvolený Ing. Miroslav Sedlák, p. Ľubomír 

Kostelný, p. Peter Pavlech a p. Igor Kovár.  

Hlasovali: 3 poslanci 

 Za: 3 

 Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 5 

Starosta obce informoval prítomných o žiadosti p. Ing. Ondreja Štefanču o uloženie 

inžinierskych sietí pod obecný pozemok.  

 

Uznesenie č. 10/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava sa uzniesli na uzatvorení Zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena. Zmluva bude uzatvorená medzi Obcou Podkylava a  p. 

Ing. Ondrejom Štefančom a manž. Eliškou Štefančovou.  
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Hlasovali: 3 poslanci 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

Bod 6 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o projekte „zelené obce“ a možnosti získania dotácie 

na výsadbu pôvodných druhov drevín na obecných pozemkoch v intraviláne obce.  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Podkylava  berú na vedomie informácie o projekte 

„zelené obce“. Poslanci sa k projektu vyjadrili, no nikto z prítomných nepodal konkrétny 

návrh.  

 

 

Bod 7 

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh zmluvy č. 001/2019  o prenájme obecného 

bytu. 

Uznesenie č. 11/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili návrh zmluvy č.001/2019 

o prenájme obecného bytu.  

 

Hlasovali: 3 poslanci 

 Za: 3 

 Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Starosta predložil požiadavku p. Ľubomíra Kostelného o umiestnenie reklamného pútača na 

obecnom pozemku v centrálnej zóne obce. Poslanci schválili osadenie reklamného pútača, no 

podmienili to vytvorením zmluvy medzi obcou Podkylava a p. Ľubomírom Kostelným 

o prenájme obecného pozemku za účelom osadenia reklamného pútača. 

 

Uznesenie č. 12/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava súhlasili s osadením reklamného pútača na 

obecnom pozemku v centrálnej zóne obce Podkylava.  

 

Hlasovali: 3 poslanci 

 Za: 3 

 Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 

 

Starosta informoval poslancov o projekte „zelená domácnostiam 2019“. Tento projekt je 

smerovaný na slovenské domácnosti a tie majú možnosť získať príspevky na zariadenia 

využívajúce obnoviteľné zdroje energie (kotle na biomasu, tepelné čerpadlá, solárne panely 

a fotovoltiku). Obec bude občanom v prípade záujmu nápomocná pri podávaní žiadosti na tento 

projekt.  

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Podkylava  berú na vedomie informácie 

o projekte „zelená domácnostiam 2019“. 

 

Poslanec p. Igor Kovár pripomenul potrebu pristavenia kontajnerov na zber veľkoobjemového 

odpadu pre obyvateľov obce.  

Poslanci a starosta sa predbežne dohodli na čase, mieste a spôsobe zberu 

veľkoobjemového odpadu. Obecný úrad zabezpečí včasné informovanie obyvateľov obce 

o zbere tohto odpadu.  

 

Bod 8 

Do diskusie vstúpil Ing. Martin Šulovsky s otázkou využitia budov „obecného trhoviska“ pri 

Agropenzióne Adam . Táto téma bola pomerne rozsiahla a neboli pripravené potrebné 

podklady, preto sa poslanci rozhodli presunúť túto tému  a obhliadku miesta na rokovanie 

nasledujúceho obecného zastupiteľstva. 

 

Bod 9 

Starosta obce poďakoval zúčastneným poslancom za účasť na zasadnutí.  

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ján Morihladko 

                                                                                                         Starosta obce Podkylava 

 

 

 

Zapísala: p. Daniela Marenčíkova 

    

Overoval: Ing. Martin Šulovsky  

                 p. Igor Kovár                                                                                            

 


