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Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Podkylava 

 
Termín:                    01.07.2020 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. Rokovania o žiadostiach na odkúpenie a prenájom obecných pozemkov.  

5. Čerpanie rozpočtu za mesiace január – máj 2020.  

6. Návrh na rozpočtové opatrenie  

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, Ing. Miroslav Sedlák a Ľubomír Kostelný. Pán 

Igor Kovár 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. 21/2020 

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.  

 

Starosta predložil poslancom znalecký posudok číslo 66/2020 zo dňa 6.4.2020 do pani Ing. 

Alžbety Jelínkovej, ktorý stanovuje všeobecnú hodnotu pozemkov v okolí a pod budovou 

obecného úradu v obci Podkylava.  

Uznesenie č.22 /2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili vykúpenie pozemkov v okolí a pod 

budovou obecného úradu za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 66/2020 od pani Ing. 

Alžbety Jelínkovej.  

Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

Bod 4 

Starosta predložil poslancom žiadosť od pána Milana Mladého na odkúpenie obecného 

pozemku, nachádzajúceho sa v katastri obce Podkylava s parcelným číslom 9183, ktorý sa 

nachádza pred jeho nehnuteľnosťou. Pozemok je vedený ako ostatná plocha a má rozlohu 69 

m². 

Uznesenie č.23 /2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú  zámer na odpredaj obecného 

pozemku: 

- parcela  registra „C“   č. 9183 vo výmere 69 m2 ostatná plocha 

Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Starosta predložil poslancom žiadosť od pána Júliusa Laciku na odkúpenie obecného pozemku, 

nachádzajúceho sa v katastri obce Podkylava s parcelným číslom 8697, ktorý sa nachádza pred 

vstupom na jeho pozemok. Pozemok je vedený ako ostatná plocha a má rozlohu 1001 m². 

Uznesenie č. 24/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú  zámer na odpredaj obecného 

pozemku: 

- parcela  registra „C“   č. 8697 vo výmere 1001 m2 ostatná plocha 

Hlasovali: 4 poslanci 
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 Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Starosta predložil poslancom žiadosť od pani Zuzany Šimonovej, ktorá má záujem o prenájom 

obecného pozemku v katastri obce Podkylava s parcelným číslom 7248. Pozemok je vedený 

ako trvalý trávny porast s rozlohou 5169 m².   

Uznesenie č. 25/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú prenájom pozemku pani Zuzane 

Šimonovej: parcela  registra „C“   č. 7248 vo výmere 5169 m2 trvalý trávny porast.  

Pozemok sa prenajíma za účelom pasenia koní a výroby objemových krmív.  

Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiadal pán Ing. Miroslav Sedlák o odkúpenie 

obecného pozemku, nachádzajúceho sa v katastri obce Podkylava ako parcela registra E, 

vedená pod číslom 94. Pozemok je vedený ako ostatná plocha a má rozlohu 335 m². Pozemok 

v súčasnosti rozdeľuje dve parcely, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa.   

 

Uznesenie č. 26/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú  zámer na odpredaj obecného 

pozemku: 

- parcela  registra „E“   č. 94 vo výmere 335 m2 ostatná plocha 

Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: Ing. Martin Šulovsky, Peter Pavlech, Ľubomír Kostelný, 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: Ing. Miroslav Sedlák 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bod 5 

Starosta obce predložil poslancom OZ sumár čerpania obecného rozpočtu za mesiace január až 

máj roku 2020.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu obce.  

 

Bod 6 

Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie „Rozpočtové opatrenie č.2/2020“. 
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Uznesenie č.27 /2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2020. Rozpočtové opatrenie bude 

súčasťou tejto zápisnice ako Príloha č.1. 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod 7 

Starosta navrhol poslancom OZ na schválenie vyčlenenie finančných prostriedkov na opravu 

a rekonštrukciu drevených prvkov slúžiacich na oddych nachádzajúcich sa na „vyhliadke 

Pávičie“. Peniaze budú použité na nákup materiálu a práce budú vykonané vo vlastnej réžii, 

prípadne sa zorganizuje obecná brigáda.  

Uznesenie č. 28/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje investíciu do výšky 600 € na opravu mobiliáru na „vyhliadke 

Pávičie“.  

Hlasovali: 4 poslanci 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ list od pani Alžbety Remiášovej ako reakciu na 

neschválenie odpustenia poplatku za komunálny odpad.  

 

Poslanci OZ vzali tento list na vedomie. Starosta upozornil na to, že aktuálny systém vyberania 

poplatkov za komunálne odpady nie je voči všetkým poplatníkom spravodlivý a preto do konca 

roka navrhne zmeny, ktoré by sa mohli zapracovať do nového všeobecne záväzného nariadenia 

o poplatkoch za komunálny odpad.  

 

Starosta na základe podnetov obyvateľov obce upozornil na potrebu rekonštrukcie hlavného 

vstupu do budovy a kancelárskych priestorov obecného úradu. Požiadal poslancov OZ o 

schválenie finančnej investície na tento účel.  Starosta predloží poslancom na nasledujúcom OZ 

cenové ponuky na realizáciu tohto projektu.  

 

Na obecný úrad prišla žiadosť o prehodnotenie zámeru na vybudovanie kioskovej trafostanice, 

VN – prípojky a rozvodov NN s kapacitou pre napojenie až 16 rodinných domov v lokalite 

Krížne cesty smerom na Hlaváč. Táto infraštruktúra je navrhovaná na obecných pozemkoch. 

Poslanci OZ berú túto aktivitu na vedomie a s týmto zámerom predbežne súhlasia. Vecou sa 

budú podrobnejšie zaoberať až po predložení vypracovanej projektovej dokumentácie.  
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Stavebník, pán Filip Gašparík, prostredníctvom svojho zástupcu, požiadal o schválenie zmluvy 

o vecnom bremene na NN-prípojku slúžiacu pre budúcu stavbu rodinného domu.  

Uznesenie č. 29/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili zmluvu o zriadení práva  

zodpovedajúceho vecnému bremenu pre pána Filipa Gašparíka na pozemok: LV č. 2636- 

parcely registra „C“ p. č. 7408, vo výmere 5451 m2, zastavaná plocha , kód 22 /cesta/ 

Vlastníctvo:  Obec Podkylava v podiele 1/1 k celku 

 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 30/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku poplatku za uloženie vecného bremena na svojich 

pozemkoch v hodnote 1 € za m². Výšku tohto poplatku určilo OZ na základe znaleckého posudku 

číslo 171/2019 zo dňa 21.10.2019, vypracovaného Ing. Alžbetou Jelínkovou.  

Hlasovali: 4 poslanci 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Starosta obce navrhol možnosť zapojenia sa do „Národného projektu: Podpora rozvoja 

a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“. Na tento účel bude potrebné schválenie 

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške úhrady za 

poskytnutú opatrovateľskú službu na území obce Podkylava. Starosta predložil poslancom 

návrh tohto VZN, ktorý bude pred samotným schvaľovaním predložený obyvateľom obce na 

pripomienkovanie.  

 

Uznesenie č. 31/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN - o poskytovaní opatrovateľskej služby, o 

spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu na území obce 

Podkylava 

Hlasovali: 4 poslanci 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

Poslancom OZ predložil hlavný kontrolór obce „Plán kontrolnej činnosti HK obce Podkylava 

na 2. polrok 2020“.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán činnosti hlavného kontrolóra obce Podkylava na 

2. polrok 2020.   
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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 
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Obec Podkylava, Podkylava 6, 916 16 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 
 

 

 
V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s uznesením 

obecného zastupiteľstva  č. 27/2020 zo dňa 01.07.2020 vykonávam zmenu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením  

 

 

Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov  

v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)  

 

 

nasledovne:  

 

Bežné príjmy 

Ekonomická klasifikácia: 221004 (ostatné adm. poplatky)                    +    500,00 € 

Ekonomická klasifikácia: 291002 (vrátenie prostr. od rozp.org.)          +  2 883,00 € 

Ekonomická klasifikácia: 292027 (sociálny fond)                                    +    300,00 € 

 

 

Bežné výdavky 

Funkčná klasifikácia: 0111 

Ekonomická klasifikácia: 633  010 (pracovný odev, pomôcky)                        +100,00 eur 

 

Funkčná klasifikácia: 0111 

Ekonomická klasifikácia: 635 009 (údržba softvéru)                                       + 100,00 eur 

 

Funkčná klasifikácia: 0111 

Ekonomická klasifikácia: 642 015 (nemocenské dávky)                                 + 50,00 eur 

 

Funkčná klasifikácia: 0112 

Ekonomická klasifikácia: 637 012 (poplatky banke)                                       + 350,00 eur 

 

Funkčná klasifikácia: 0160 

Ekonomická klasifikácia: 611 (tarifný plat - voľby)                                       + 60,00 eur 

 

Funkčná klasifikácia: 0160 
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Ekonomická klasifikácia: 625 001 (soc. poistenie - voľby)                            + 21,00 eur 

 

Funkčná klasifikácia: 0160 

Ekonomická klasifikácia: 637 027 (odmeny - voľby)                                     - 50,00 eur 

 

 

Funkčná klasifikácia: 0451 

Ekonomická klasifikácia: 635 006 (zimná údržba MK)                                       - 2 200,00 eur 

 

 

 

Kapitálové výdavky 

Funkčná klasifikácia:  0111 

Ekonomická klasifikácia: 714 004 (prívesný vozík)                                             + 557,00 € 

 

Funkčná klasifikácia:  0111 

Ekonomická klasifikácia: 716  (projektová dokumentácia)                                  + 2 400,00 € 

 

 

 

V Podkylave  dňa 23.06.2020 

 

 

 

Bežné príjmy    + 3683,00 Bežné výdavky       + 681,00 

- 2250,00 

   

 Kapitálové výdavky  + 2 957,00 

  

Navýšenie príjmov    3683,00 Navýšenie výdavkov    1 388,00 

 

 

 

 

 

                                                                                                  ––––––––––––––––––––––– 

Ing. Ján Morihladko 

       starosta obce 

 

 


