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

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Podkylava
Termín:
Miesto konania:

09.12.2020 o 17.00 hod.
Obecný úrad, Podkylava

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020.
4. Schvaľovanie rozpočtu na roky 2021 - 2023.
5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
6. Správa hlavného kontrolóra obce k jeho činnosti na rok 2021.
7. Schvaľovanie dodatku č.1 k VZN č. 3/2019
8. Prerokovanie žiadostí o odkúpenie obecných pozemkov.
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, Ing. Miroslav Sedlák, Ľubomír Kostelný a Peter Pavlech. Pán
Igor Kovár sa vopred ospravedlnil. Starosta konštatoval, že nadpolovičná väčšina poslancov je
prítomná a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Hlavný kontrolór obce pán Pekarovič
navrhol pripojiť k bodu č. 4. svoje stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky
2021-2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021. Následne starosta požiadal poslancov aby
prebehlo hlasovanie o programe obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 53/2020
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili program obecného zastupiteľstva.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
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Bod 2
Starosta určil za zapisovateľku pani Stanislavu Kostelnú. Za overovateľov zápisnice navrhol
Ing. Martina Šulovského a pána Ľubomíra Kostelného.

Bod 3
Poslancom OZ bolo predložené rozpočtové opatrenie č. 5/2020.
Uznesenie č. 54/2020
Obecné zastupiteľstvo v obci Podkylava schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2020.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Bod 4
Poslancom OZ bolo predložené stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu
obce na roky 2021-2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021.
Poslanci OZ berú na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2021-2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021.
Následne bol poslancom OZ predložený návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023.
Uznesenie č. 55/2020
Obecné zastupiteľstvo v obci Podkylava schvaľuje rozpočet obce Podkylava na rok 2021.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Poslanci OZ berú na vedomie rozpočet obce na roky 2022 a 2023.
Bod 5
Starosta prečítal uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva a spolu s poslancami preskúmali
ich plnenie.
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Bod 6
Poslancom OZ bol predložený „Plán kontrolnej činnosti HK obce Podkylava na 1. polrok
2021“.
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Uznesenie č. 56/2020
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú „Plán kontrolnej činnosti HK
obce Podkylava na 1. polrok 2021“.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Bod 7
Starosta predložil poslancom OZ na schválenie dodatok č.1 k VZN č. 3/2019. Poslanec Peter
Pavlech navrhol doplniť do bodu 19. odseky d) a e), v ktorých sa poskytne zľava z poplatku
za odpady i pre osoby s trvalým pobytom v obci Podkylava, ktoré pracujú v zahraničí, alebo
majú v inej obci prechodný pobyt a zároveň tam platia svoj poplatok za odpady.
Poslanec Ing. Miroslav Sedlák navrhol zrušiť zmenu v bode 21 a ponechať jeho pôvodné
znenie.
Uznesenie č. 57/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č.1 k VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Podkylava.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Bod 8
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov.
Uznesenie č. 58/2020
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú predaj parcely registra E, č. 94
v k.ú. Podkylava, vedenom na LV 871, o rozlohe 335 m², v cene 6,00 €/m², na základe
znaleckého posudku č.162/2020 zo dňa 22.09.2020 od Ing. Alžbety Jelínkovej, žiadateľovi
pánovi Ing. Miroslavovi Sedlákovi, bytom Podkylava 48, 916 16. Majetok sa prevedie priamym
predajom z dôvodu hodného osobitého zreteľa – Pozemok registra E s p.č. 94 v k.ú. Podkylava
rozdeľuje pozemky kupujúceho Ing. Miroslava Sedláka. Ich odkúpením si žiadateľ dokáže sceliť
svoje pozemky a nijakým spôsobom nedôjde k zamedzeniu prístupu vlastníkom okolitých
pozemkov. Tento pozemok kupujúci doposiaľ užíval a primerane sa o neho aj staral. Obec týmto
zároveň preukazuje svoju podporu miestnym podnikateľom.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: Ing. Martin Šulovsky, Ľubomír Kostelný, Peter Pavlech.
Proti: 0
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Zdržal sa: Ing. Miroslav Sedlák
Uznesenie č. 59/2020
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú predaj parcely registra C, č.
9183/2 v k.ú. Podkylava, vedenom na LV 2636, o rozlohe 48 m², v cene 6,00 €/m², na základe
znaleckého posudku č.161/2020 zo dňa 22.09.2020 od Ing. Alžbety Jelínkovej, žiadateľom
pánovi Milanovi Mladému a manž. Eve Mladej, bytom Karpatské námestie 29, Bratislava, PSČ
831 06, SR. Obec navrhuje prevod uskutočniť priamym predajom určeným záujemcom z dôvodu
hodného osobitého zreteľa, ktorými sú výlučné a dlhodobé, dobromyseľné a nerušené užívanie
tejto nehnuteľnosti ako súčasti k už vlastneným priľahlým pozemkom.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa:0
Uznesenie č. 60/2020
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú zámer predaja obecných
pozemkov registra C, p.č. 8673/2 vedený ako ostatná plocha o rozlohe 223 m² a 8674/2 vedený
ako orná pôda o rozlohe 499 m² v k.ú. Podkylava. Pozemky sú na LV 2636. Predmetné pozemky
sa predajú za cenu 3,00 €/m², žiadateľovi pánovi Pavlovi Slukovi, bytom Podkylava 235, 916
16 Podkylava. Obec navrhuje prevod uskutočniť priamym predajom určenému záujemcovi z
dôvodu hodného osobitého zreteľa. Obec nedokáže tieto pozemky aktuálne prenajať a ani ich
riadne obhospodarovať. Obec týmto preukazuje svoju podporu miestnym obyvateľom, ktorí
farmárčia a príkladne obhospodarujú svoje pozemky.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa:0

Bod 9
Starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe zrušenia VZN č. 6/2006 a navrhol dodatok
č. 1 k VZN č. 4/2020 ktorým sa spomínané VZN zruší.
Uznesenie č. 61/2020
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.
4/2020. Po jeho zverejnení a uplynutí doby na podanie pripomienok sa o tomto dodatku bude
rokovať na nasledujúcom obecnom zastupiteľstve.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa:0
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U z n e s e n i e č. 62/2020
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili prenájom priestorov na obecnom
úrade, tzv. kino kabíny a časti priestoru bývalej knižnice na účel skladovania vecí pre pána
Ivana Lehutu, bytom: Podkylava 33, 916 16.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Starosta požiadal poslancov OZ o schválenie investície vo výške 2000 euro na opravu časti
miestnej komunikácie v lokalite U Sakov.

U z n e s e n i e č. 63/2020
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili finančnú investíciu vo výške 2000
euro pre účely rekonštrukcie časti miestnej komunikácie v lokalite U Sakov.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Na obecný úrad prišla žiadosť o vyjadrenie k zámeru vybudovania trafostanice a následne NN
siete pre budúcu výstavbu rodinných domov v lokalite „Krížne cesty smerom na Hlaváč“.

U z n e s e n i e č. 64/2020
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili zámer na vybudovanie
trafostanice a NN siete v lokalite „Krížne cesty – Hlaváč“, podľa projektovej dokumentácie
s názvom „PODKYLAVA, časť Hlaváč – VN, TS, NN“ č. ESP.05-2020, ktorú vypracoval Ing.
Ján Londák.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
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Bod 10
Do diskusie sa nikto z prítomných nezapojil, pretože k predošlým bodom sa už stihli vyjadriť.

Bod 11
Starosta obce poďakoval zúčastneným poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie
o 18.35 hod.

Ing. Ján Morihladko
Starosta obce Podkylava

Zapísala: Stanislava Kostelná

Overoval: Ing. Martin Šulovsky
p. Ľubomír Kostelný
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