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Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Podkylava 

 
Termín:                    25.9.2019 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 – prevádzkový poriadok pohrebiska 

5. Úprava rozpočtu obce na rok 2019 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. 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 

všetci poslanci. Starosta konštatoval, že nadpolovičná väčšina poslancov je prítomná a obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta navrhol zmenu programu a bod 5. navrhol 

posunúť na ďalšie zasadnutie OZ. Starosta požiadal poslancov, aby prebehlo hlasovanie o 

zmene programu obecného zastupiteľstva.  

Uznesenie č. 28/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili zmenu programu obecného 

zastupiteľstva.  

Hlasovali: 5 poslanci 

 Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

 

Bod 2 

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

Ing. Martina Šulovského a pána Ľubomíra Kostelného.  
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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 na schválenie poslancom obecného zastupiteľstva  „VZN č. 1/2019  – 

prevádzkový poriadok pohrebiska“.  

Uznesenie č. 29/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili „VZN č.  1/2019  – prevádzkový 

poriadok pohrebiska“.  

Hlasovali: 5 poslanci 

 Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod 6 

Pán Martin Benda požiadal obec o získanie iného práva k pozemku, o ktorý sa dlhodobo stará. 

Jedná sa o pozemok na parcele č. 8459 v k.ú. Podkylava.  

Uznesenie č. 30/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili podpísanie nájomnej zmluvy na 

prenájom parcely č. 8459 v k.ú. Podkylava.   

Hlasovali: 5 poslanci 

 Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Obecný úrad prevzal ponuku od pána Ing. Petra Antala na prevádzkovanie verejného vodovodu 

v obci.  

Uznesenie č. 31/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili za osobu poverenú 

prevádzkovaním verejného vodovodu v obci Ing. Petra Antala.  

Hlasovali: 5 poslanci 

 Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Pán Vavák Ivan s manželkou požiadali obec o namontovanie lampy verejného osvetlenia 

v lokalite kde žijú.  

Uznesenie č. 32/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili inštaláciu lampy verejného 

osvetlenia na autobusovú zastávku na parcele č. 8696/2. 

Hlasovali: 5 poslanci 

 Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Na základe žiadostí od pána Sluku a pána Mazáčka o odkúpenie pozemku obecné 

zastupiteľstvo rozhodlo o odpredaji obecného pozemku.  

 

Uznesenie č. 33/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú zámer obce - predaj nehnuteľností 

podľa geometrického plánu  č. 097/2019, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Myjava, 

katastrálnym odborom dňa 5.8.2019 pod č. G1- 234/2019: 

Pôvodná parcela č. 8433 vo vlastníctve obce Podkylava v celosti 

sa rozdelila na dve novovytvorené parcely: 

- novovytvorená parcela  registra „C“   č. 8433/1 vo výmere 377 m2 ostatná plocha  

- novovytvorená parcela  registra „C“   č. 8433/2 vo výmere 330 m2 ostatná plocha  

 

          Obec Podkylava na základe žiadostí zverejnila dňa 9.9.2019 Zámer odpredať vyššie 

uvedené nehnuteľnosti  v podiele 1/1 k celku nasledovne: 

parcelu  registra „C“   č. 8433/1 vo výmere 377 m2 ostatná plocha v prospech kupujúcich 

Ladislava Mazáčka, nar. 2.4.1982 a manželky  Anny Mazáčkovej, rod. Jurkovičovej, nar. 

12.11.1990, obaja bytom Bernolákova 5354/19 A, 900 27 Bernolákovo   

Kúpna cena bude  stanovená vo výške  2,30,- € / m2 v súlade so znaleckým posudkom č. 133-

2019 zo dňa 3.9.2019.  

 

parcelu  registra „C“   č. 8433/2 vo výmere 330 m2 ostatná plocha v prospech kupujúceho 

Pavla Sluku, nar. 11.10.1986, bytom Podkylava 235,  916 16   Krajné 

Kúpna cena bude stanovená vo výške  2,30,- € / m2, v súlade so znaleckým posudkom č. 133-

2019 zo dňa 3.9.2019.  

 

Prevod nehnuteľností bude  v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov.  

 

Náklady spojené s prevodom – Geometrický plán 097/2019, znalecký posudok 133-2019, 

vyhotovenie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad ako i správny poplatok za vklad do katastra budú 

hradiť záujemcovia o kúpu rovnodielne. 

 

Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 



Obec Podkylava 
Podkylava č. 6, 916 16, Slovenská republika 
 

  

 
 

4 

 

Pán René Michalec požiadal obec o dlhodobý prenájom obecného pozemku pre potreby 

vybudovania príjazdovej komunikácie a parkovacieho státia k plánovanej výstavbe rodinného 

domu.   

Uznesenie č. 34/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili uzavretie nájomnej zmluvy na 

prenájom časti obecného pozemku na parcele č. 7408 pre potrebu vybudovania prístupu 

k plánovanej novostavbe rodinného domu na parcele č. 7426. 

Hlasovali: 5 poslanci 

 Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 35/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili uzavretie zmluvy, ktorou sa zriadi 

vecné bremeno na priznanie práva na uloženie inžinierskej siete elektrickej prípojky do miestnej 

komunikácie parc.č. 9038, pre pripravovanú výstavbu rodinného domu na parc.č. 9037.   

Hlasovali: 5 poslanci 

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Pán Dubinský a pani Trubačová požiadali obec o prenájom častí obecných pozemkov. Na 

základe schválenia  dopravného projektu dopravným inšpektorátom potrebuje vybudovať 

prístupovú komunikáciu a verejné osvetlenie pre potreby prístupu ku plánovanej výstavbe 

rodinných domov.  

Uznesenie č. 36/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili uzavretie nájomnej zmluvy na 

prenájom obecných pozemkov s parc.č. 7949, 7956, 7957, 7958, 7970 na vybudovanie 

prístupovej komunikácie a spevnených plôch a na vybudovanie verejného osvetlenia.  

Hlasovali: 5 poslanci 

 Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Pán Dubinský a pani Trubačová potrebujú zároveň uzavrieť zmluvu o bezodplatnom odovzdaní 

vybudovanej príjazdovej komunikácie a vybudovaného verejného osvetlenia na obecných 

pozemkoch v prospech obce Podkylava.  

Uznesenie č. 37/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili uzavretie zmluvy s pánom 

Dubinským a pani Trubačovou o bezodplatnom odovzdaní vybudovanej príjazdovej 

komunikácie a časti verejného osvetlenia v prospech obce Podkylava.  

Hlasovali: 5 poslanci 

 Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Starosta informoval o problémoch s cestnou komunikáciou do lokality Jancové hlásených od 

jej užívateľov. Zároveň predložil návrh riešenia a ochotu majiteľov pozemkov a stavieb v danej 

lokalite finančne sa podieľať na oprave tejto cesty.  

 

Uznesenie č. 38/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili nákup troch cestných odrážok 

potrebných pre rekonštrukciu cesty do lokality Jancové.   

Hlasovali: 5 poslanci 

 Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu správu o výbere daní za pozemky, stavby a tuhý 

komunálny odpad za rok 2019.   

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Podkylava  berú na vedomie informácie o výbere 

daní.  

 

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu ponuku od vydavateľstva CBS na nákup 

pripravovanej knihy o našom regióne – Myjava z neba.  

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Podkylava  berú na vedomie ponuku od 

vydavateľstva CBS. Zároveň počkajú na nový návrh s výhodnejšími podmienkami.  

 

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu predbežný návrh termínov na konanie obecných 

akcií. Posedenie dôchodcov sa bude konať v mesiaci október, šarkaniáda pre deti závisí od 

počasia v daný víkend a vianočná zabíjačka bude po dohode dňa 21.12.2019.   

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Podkylava  berú na vedomie predbežné termíny 

pre tieto akcie.  

 

Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo, že obec môže podľa zákona č. 447/2015 Z. z. 

ustanoviť na svojom území poplatok za rozvoj.   

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Podkylava  berú túto možnosť na vedomie 

a budú sa danou vecou zaoberať na nasledujúcom zastupiteľstve.  

 

Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo so správou o stave obecného vodovodu, ktorú 

vypracoval Ing. Peter Antal.   

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Podkylava  berú túto správu na vedomie 

a počkajú na vypracovanie predbežného rozpočtu na odstránenie nedostatkov. Danou vecou sa 

budú poslanci zaoberať na ďalšom zastupiteľstve.  
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Bod 7  

Do diskusie sa nikto z prítomných nezapojil.  

 

Bod 8 

Starosta obce poďakoval zúčastneným poslancom za účasť na zasadnutí.  

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ján Morihladko 

                                                                                                         Starosta obce Podkylava 

 

 

 

Zapísala: Daniela Marenčíkova 

    

 

Overoval: Ing. Martin Šulovsky  

                 p. Ľubomír Kostelný 


