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Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Podkylava 

 
Termín:                    6.11.2019 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. Návrh VZN č. 02/2019 – poplatok za rozvoj 

5. Návrh úpravy VZN č. 03/2018 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

6. Úprava rozpočtu obce na rok 2019 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. 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, Ľubomír Kostelný a Igor Kovár. Pán Ing. 

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

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

z organizačných dôvodov začalo rokovanie bodom 6. Starosta požiadal poslancov, aby 

prebehlo hlasovanie o programe obecného zastupiteľstva.  

Uznesenie č. 39/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili program obecného zastupiteľstva.  

Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: 4, 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 6 

Starosta predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu.  

Uznesenie č. 40/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili predloženú zmenu rozpočtu.  

Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: 3, Proti: 0, Zdržal sa: Igor Kovár 

 

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 oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva  o možnosti obce zaviesť poplatok za 

rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj.  

Poslanci sa podieľali na príprave „VZN – poplatok za rozvoj“ a odporučili ho dať na 

nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva na schválenie po uplynutí možnosti občanov 

zapojiť sa do pripomienkovacieho procesu. 

 

Bod 5 

Starosta predložil poslancom návrh na zmenu VZN č. 03/2018 – o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Starosta oznámil 

poslancom, že je v ich kompetencii meniť výšku poplatku za komunálne odpady, meniť sadzby 

zo základu dane pre výpočet dane z pozemkov a ročnú sadzbu dane zo stavieb.  

Starosta predložil poslancom analýzu o množstve komunálnych odpadov a cene za ich 

odvoz a uskladnenie na skládke. Z dôvodu zvyšovania poplatkov za uskladnenie odpadu na 

skládke bude potrebné navýšenie poplatku za TKO, aby nevznikol rozdiel v tom, čo obec 

vyberie na poplatkoch za TKO a zaplatí za jeho likvidáciu. Navrhol poslancom dve možnosti. 

Prvou by bola zmena frekvencie zvozu na 1 x za 3 týždne a pri tejto možnosti by poplatok 

nebolo potrebné navyšovať. Druhou možnosťou je navýšenie poplatku bez zmeny frekvencie 

odvozu.  

Poslanci rozhodli o navýšení poplatku za TKO, ktorý bude zapracovaný do VZN 

a predložený na schválenie na nasledujúcom zastupiteľstve.  

 

Starosta predložil poslancom i analýzu o sadzbách pre výpočet dane z pozemkov a stavieb. 

Poslancom poskytol prehľad o výške týchto sadzieb u troch okolitých obcí.  
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Poslanci sa po debate rozhodli pristúpiť k úprave sadzieb pre výpočet dane z pozemkov 

a stavieb. Zmena týchto sadzieb bude zapracovaná do VZN a to bude po uplynutí možnosti 

občanov zapojiť sa do pripomienkovacieho procesu  predložené na schválenie na nasledujúcom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 

 Bod 7 

 Starosta predložil žiadosť pána Filipa Gašparíka o schválenie návrhu zmluvy o budúcom 

vecnom bremene pre potreby uloženia NN prípojky do obecnej parcely č. 7408 v k.ú. Podkylava. 

Uznesenie č. 41/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili podpísanie zmluvy o budúcom 

vecnom bremene s pánom Filipom Gašparíkom. Ide o vecné bremeno elektrického vedenia pre 

stavbv NN prípojky po pozemku  p.č. 7408 pre pripravované  výstavby 2 rodinných domov na 

p.č. 7538. 

Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod 8 

Do diskusie sa nikto z prítomných nezapojil.  

 

Bod 9 

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

o 19.45 hod. 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ján Morihladko 

                                                                                                         Starosta obce Podkylava 

 

 

 

Zapísala: Daniela Marenčíkova 

    

 

Overoval: Ing. Martin Šulovsky  

                 p. Ľubomír Kostelný 


