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Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Podkylava 

 
Termín:                    29.1.2020 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. Akčný plán – „vodovod Podkylava“ 

5. Informácie o možnosti prestavby nebytových priestorov budovy obecného úradu na 

sociálne byty. 

6. Návrh VZN – o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

na území obce Podkylava 

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, 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. 1/2020 

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 zapisovateľa pána Mgr. Pekaroviča. 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.  

Uznesenie č. 2/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava zamietli žiadosť pána Lehutu o odkúpenie 

časti obecného pozemku zo dňa 9.12.2019. Navrhli výmenu pozemku medzi žiadateľom a obcou. 

Zamenené susediace pozemky musia byť rovnakej výmery a musia spĺňať rovnakú funkciu.   

Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod 4 

Starosta predložil poslancom „Akčný plán – vodovod 2020“ – plán rozvoja a rekonštrukcie 

obecného vodovodu na rok 2020.  

Uznesenie č. 3/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili „Akčný plán – vodovod 2020“. 

Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod 5 

Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že pod budovou obecného úradu nie sú 

vysporiadané pozemky.  

Uznesenie č. 4/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili zámer vysporiadania pozemkov 

pod obecným úradom.  

Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod 6 

Starosta predložil poslancom návrh VZN č.1/2020– o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi znečisťovania na území obce Podkylava. 

Uznesenie č. 5/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili návrh 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 
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Bod 7 

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

prípojku plánovanú pre účely výstavby rodinného domu.  

Uznesenie č. 6/2020 

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

Mangu o zriadenie vecného bremena na obecnom pozemku KNC 7408 v k.ú. Podkylava podľa 

projektovej dokumentácie SO 01 – Káblová prípojka NN, 12/2019 vypracovaná pánom 

Vladimírom Majtánom. 

Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Pán Dávid Dlhoš, majiteľ pozemku p.č. 8943/2 v k.ú. Podkylava, podal na obecný úrad žiadosť 

o prenájom časti obecného pozemku o ploche 10 m² z obecnej parcely č. 8903 v k.ú. Podkylava. 

Daná časť obecnej parcely sa priamo pripája na parcelu č. 9843/2 v k.ú. Podkylava a žiadateľ 

na nej plánuje vybudovať časť príjazdovej komunikácie ako pokračovanie plánovaného 

príjazdu vybudovaného na pozemku žiadateľa.    

Uznesenie č. 7/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili žiadosť od pána Dávida Dlhoša 

o prenájom 10 m² z obecnej parcely č. 8903 v k.ú. Podkylava. Ako podklad k žiadosti bola 

priložená projektová dokumentácia – SO vjazd na pozemok – statická doprava – situácia, 

vypracovaná Ing. Melišom 04/2019. Poslanci OZ navrhli nájom za predmetný pozemok vo 

výške 50 € na dobu 10 rokov.  

Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Starosta obce navrhol na schválenie zmluvu o spolupráci s  Region Partner n.o.. Predmetom 

tejto zmluvy je poradenstvo a prípravy podkladov pri tvorbe a ochrane životného prostredia, 

príprava projektov.  

Uznesenie č. 8/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú podpísanie zmluvy s Region 

Partner n.o.. 

Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Starosta požiadal poslancov OZ o doplnenie uznesenia č. 33/2019.  

Uznesenie č. 9/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú 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 odpredáva vyššie uvedené nehnuteľnosti  v podiele 1/1 k celku 

nasledovne: 

A) 

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 bola stanovená na  2,30,- € / m2, čo celkovo za 377 m2 predstavuje kúpnu cenu 

v sume 867,10,- €, slovom  osemstošesťdesiatsedem EUR desať eurocentov. 

Kúpnu cenu uhradia kupujúci Mazáčkoví na účet obce Podkylava v deň podpisu kúpnej zmluvy. 

 

B) 

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 bola stanovená 2,30,- € / m2, čo celkovo za 336 m2 predstavuje kúpnu cenu v sume 

772,80,- €, slovom  sedemstosedemdesiatdva EUR, osemdesiat  eurocentov. 

Kúpnu cenu uhradí  kupujúci Pavol Sluka na účet obce Podkylava v deň podpisu kúpnej zmluvy. 

 

Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

 

Náklady spojené s prevodom – GP, ZP, KZ – hradia kupujúci rovnodielne. 

 

Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Bod 8 

Do diskusie sa nikto z prítomných nezapojil. 

Bod 9 

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

o 19.15 hod. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ján Morihladko 

                                                                                                         Starosta obce Podkylava 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Ľubomír Pekarovič 

    

 

Overoval: Ing. Martin Šulovsky  

                 p. Ľubomír Kostelný 


