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

  

 
 

1 

 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Podkylava 

 
Termín:                   29.07.2020 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. Rokovanie o žiadosti na odkúpenie obecného pozemku.  

5. Schvaľovanie VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške 

úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu na území obce Podkylava 

6. Rokovanie o dodatku č.1 k VZN č.1/2020 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, Ing. Miroslav Sedlák, Igor Kovár a Ľubomír Kostelný. Pán 

Peter Pavlech  sa nezúčastnil. 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. 32/2020 

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 zapisovateľku pani Stanislavu Kostelnú. 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 opätovne predložil poslancom žiadosť od pána Ing. Miroslava Sedláka na 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. Starosta navrhol 

rozdeliť tento pozemok na dve časti s tým, aby sa jedna odpredala a druhá časť, ktorá susedí 

s parcelou číslo 92/1 by ostala naďalej vo vlastníctve obce. Týmto spôsobom by sa zachoval 

pre budúcnosť prístup z obecného pozemku na parcelu č. 92/1. 

 

Uznesenie č. 33/2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava opätovne schvaľujú  zámer na odpredaj 

celého obecného pozemku: parcela  registra „E“   č. 94 vo výmere 335 m2 ostatná plocha  

 Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: Ing. Martin Šulovsky, Igor Kovár, Ľubomír Kostelný, 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: Ing. Miroslav Sedlák 

 

Bod 5 

Starosta obce predložil na schválenie VZN č.3/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby, 

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

Podkylava. Starosta informoval poslancov, že v lehote 15 dní sa do pripomienkovania tohto 

VZN nikto nezapojil a odporučil poslancom VZN č. 3/2020 schváliť.  

Uznesenie č. 34/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2020 - 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 
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Bod 6 

Starosta obce predložil na rokovanie návrh na dodatok č.1 k VZN č.1/2020 o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Podkylava. 

 

Uznesenie č. 35/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na dodatok č.1 k 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 

 

 

Bod 7 

Starosta obce predložil poslancom štyri cenové ponuky na výmenu okien v kancelárii obecného 

úradu a výmenu vchodových dverí na vstupe do budovy obecného úradu.  

Poslanci sa s cenovými ponukami oboznámili a spoločne na základe  výslednej ceny 

a referencií odporučili vedeniu obce vybrať za dodávateľa na túto zákazku firmu WinCo.  

 

Poslanec OZ pán Ing. Martin Šulovský opätovne otvoril tému nevyužitých búdok obecnej 

tržnice nachádzajúcej sa pri Agropenzióne Adam. Pôvodne bolo zámerom poslancov tieto 

stavby premiestniť na iný obecný pozemok. Uvažovalo sa o centrálnej zóne. Spomenul, že 

v danej veci sa doposiaľ nekonalo a tieto stavby si budú vyžadovať údržbu.  

Starosta navrhol presunúť túto tému na nasledujúce zastupiteľstvo s tým, že preverí možnosti 

odpredaja týchto stavieb.  

 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na vyradenie niektorých projektových 

dokumentácií vedených na účte 042 v účtovníctve obce Podkylava. Dôvodom je ich 

nepoužiteľnosť s ohľadom na dátum ich vypracovania. Odporúča tieto dokumenty odúčtovať 

ako zmarené investície.  

Uznesenie č. 36/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradiť a odúčtovať ako zmarené investície všetky predložené 

projektové dokumentácie. Tento návrh je prílohou č.1 tejto zápisnice.  

 

 

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 18.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ján Morihladko 

                                                                                                         Starosta obce Podkylava 

 

 

 

Zapísala: Stanislava Kostelná 

    

 

Overoval: Ing. Martin Šulovsky  

                 p. Ľubomír Kostelný 
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Príloha č.1 k zápisnici z OZ v obci Podkylava za dňa 29.07.2020 

 

Obecný úrad Podkylava, Podkylava 6, 916 16 

 

Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Podkylave 

I. Prerokovalo 

Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície 

II. Schvaľuje 

Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície 

 

Dôvodová správa 

Z dôvodu nepoužiteľnosti projektových dokumentácii pre budúcnosť, ktoré sú vedené na účte 

042 v účtovníctve obce Podkylava, predkladáme zoznam projektových dokumentácii, ktoré 

budú z hore uvedeného účtu odúčtované ako zmarené investície.  

Tieto projektové dokumentácie nebudú skartované, ale vedené v rámci archivácie dokumentov, 

avšak nepoužiteľné v investičných zámeroch obce Podkylava. 

 Jedná sa o nasledovné projektové dokumentácie: 

 

Názov projektovej dokumentácie Suma v € 

Pravostranný chodník 790,00 

Výstavby vyhliadkových veží 1130,77 

Prestavby nevyužitej budovy na kom. Centrum 360,00 

Cyklotrasa Agropenzión Adam – farma 2800,00 

Komunitné centrum 1920,00 

 

 

Spracovala: Stanislava Kostelná 

 

Predkladá: Ing. Ján Morihladko, starosta obce 

 

V Podkylave, dňa 29.07.2020 

 


