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Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Podkylava 

 
Termín:                    11.12.2019 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. Úprava rozpočtu obce na rok 2019 

5. Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2020. 

6. Schvaľovanie VZN poplatok za miestny rozvoj 

7. Schvaľovanie VZN – miestne dane a miestne poplatky za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

8. Schvaľovanie základnej vnútornej normy miestnej samosprávy – Zásady odmeňovania 

poslancov 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. 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 a Ľubomír Kostelný. Páni Ing. Miroslav Sedlák 

a Igor Kovár sa vopred ospravedlnili. 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. 42/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili program obecného zastupiteľstva.  

Hlasovali: 3 poslanci 

 Za: 3, 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 

Poslancom obecného zastupiteľstva starosta predložil rozpočtové opatrenie č.1/2019 a zároveň 

navrhol zrušiť uznesenie č. 40/2019. 

Uznesenie č. 43/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili rozpočtové opatrenie č.1/2019 

a zároveň zrušili uznesenie č.40/2019 zo dňa 6.11.2019.  

Hlasovali: 3 poslanci 

 Za: 3, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod 5 

Poslancom bol predložený na schválenie rozpočet obce na rok 2020. Počas lehoty na 

pripomienkové konanie k rozpočtu neboli prijaté žiadne podnety. Pred hlasovaním o tomto 

bode predložil hlavný kontrolór obce svoje stanovisko k tomuto rozpočtu.  

Uznesenie č. 44/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili rozpočet obce na rok 2020. 

Hlasovali: 3 poslanci 

 Za: 3, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 Poslanci OZ berú na vedomie rozpočet obce na roky 2021 a 2022. 

 

Bod 6 

Starosta predložil poslancom na schválenie VZN č. 2/2019 – poplatok za miestny rozvoj. Počas 

lehoty na pripomienkové konanie k tomuto VZN neboli prijaté žiadne podnety.  

Uznesenie č. 45/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili VZN č. 2/2019 – poplatok za 

miestny rozvoj.  

Hlasovali: 3 poslanci 

 Za: 3, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Bod 7 

Starosta predložil poslancom na schválenie VZN č. 3/2019 – miestne dane a miestne poplatky 

za komunálne odpady a drobný stavebný odpad. Počas lehoty na pripomienkové konanie 

k tomuto VZN neboli prijaté žiadne podnety.  

Uznesenie č. 46/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili VZN č. 3/2019 – miestne dane a 

miestne poplatky za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.  

Hlasovali: 3 poslanci 

 Za: 3, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod 8 

Starosta predložil poslancom na schválenie základnú vnútornú normu miestnej samosprávy – 

Zásady odmeňovania poslancov.   

Uznesenie č. 47/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili vnútornú normu – Zásady 

odmeňovania poslancov.  

Hlasovali: 3 poslanci 

 Za: 3, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod 9 

Starosta predložil poslancom správu nezávislého audítora za rok 2018.  

Poslanci OZ v obci Podkylava berú na vedomie „správu nezávislého audítora na rok 2018“.    

 

Hlavný kontrol obce predložil poslancom OZ „Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 

2020“.  

Starosta predložil poslancom OZ žiadosti podané na obecný úrad: 

- Pán Ivan Lehuta požiadal dňa 4.12.2019 o možnosť prenájmu malého úložného 

priestoru v budove obecného úradu.  

Uznesenie č. 48/2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili prenájom priestoru na obecnom 

úrade, tzv. kino kabíny, pre účel skladovania vecí pre pána Ivana Lehutu.    

Hlasovali: 3 poslanci 

 Za: 3, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

  

- Pán Ivan Lehuta podal dňa 9.12.2019 na obecnom úrade žiadosť na odkúpenie časti 

obecného pozemku p.č. 2255. Jedná sa o tú časť tohto pozemku, ktorá rozdeľuje 

pozemok v jeho osobnom vlastníctve.  
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 Poslanci OZ navrhli, aby obecný úrad preskúmal možnosti predaja spomínaného pozemku a na 

základe zistených skutočností navrhol riešenie, ktoré predloží na schválenie na nasledujúcom 

zasadnutí OZ.  

 

Starosta predložil návrh  štyroch etáp prác a cenovú ponuku od hydrogeológa RNDr. Jána Bulka 

na určenie ochranného pásma vodného zdroja – vrt TŔSTIE. Určenie ochranného pásma pre 

vodný zdroj je základom pre povolenie na jeho využívanie.  

Poslanci OZ sa zhodli na tom, že k danej veci a k jej financovaniu nemajú dostatok informácií. 

Dohodli sa, že túto vec podrobne prerokujú na nasledujúcom OZ.  

 

Bod 10 

Do diskusie sa nikto z prítomných nezapojil.  

 

Bod 11 

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

o 18.16 hod. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ján Morihladko 

                                                                                                         Starosta obce Podkylava 

 

 

 

Zapísala: Daniela Marenčíkova 

    

 

Overoval: Ing. Martin Šulovsky  

                 p. Ľubomír Kostelný 


