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

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

13.07.2022 o 17.00 hod.
Obecný úrad, Podkylava

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
s nasledovným programom:
s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schvaľovanie predaja búdok obecnej tržnice nachádzajúcich sa na pozemkoch KCN p.č. 8163/2
a 8163/3, k.ú. Podkylava
4. Úprava obecného rozpočtu na rok 2022 - Rozpočtové opatrenie číslo 2/2022.
5. Žiadosť na odkúpenie obecného pozemku, parcela KCN č. 8959/2 v k.ú. Podkylava.
6. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na vecné bremeno pre účely NN prípojky na
parcele KCN č. 7840 v k.ú. Podkylava.
7. Dobudovanie vetvy obecného vodovodu v uličke za obecným úradom na pozemku KCN č. 2236
v k.ú. Podkylava.
8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v
z. n. p. na volebné obdobie pre roky 2022 – 2026.
9. Určenie počtu obecných poslancov na volebné obdobie pre roky 2022 – 2026.
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

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, Ľubomír Kostelný, Peter Pavlech a Igor Kovár. Ing. Miroslav
Sedlák sa ospravedlnil. Starosta konštatoval, že štyria poslanci sú prítomní a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta požiadal poslancov aby prebehlo hlasovanie
o programe obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 18/2022
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
pána Igora Kovára a pána Ľubomíra Kostelného.
Starosta prešiel s poslancami OZ všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
a informoval o ich plnení.
Bod 3.
Schvaľovanie predaja búdok obecnej tržnice nachádzajúcich sa na pozemkoch KCN p.č. 8163/2
a 8163/3, k.ú. Podkylava.

Uznesenie č. 19/2022
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú predaj búdok obecnej tržnice
nachádzajúcich sa na pozemkoch KCN p.č. 8163/2 a 8163/3, k.ú. Podkylava, nachádzajúcich
sa pri Agropenzióne Adam. Tieto stavby stoja na pozemkoch registra KN C 8163/2 a 8163/3
v k.ú. Podkylava, vo vlastníctve: TBS, a.s., Športová 1, Stará Turá, PSČ 916 01, IČO:
36303241. Obe búdky sa predajú spoločne za cenu 5000 euro. Ich cena bola určená na základe
odbornej mienky vypracovanej dňa 10.12.2021. Obec ponúkla tieto stavby spoločnosti TBS,
a.s., Športová 1, Stará Turá, PSČ 916 01, IČO: 36303241. Obec navrhuje prevod uskutočniť
určenému záujemcovi z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Predmetné stavby stoja na pozemku
kupujúceho a ich presun na iné miesto v rámci obce by bol technický náročný a mohlo by dôjsť
k ich poškodeniu. Búdky obecnej tržnice dlhodobo neslúžia svojmu účelu a postupne si vyžadujú
investície na údržbu. O prenájom týchto búdok už dlhodobo nikto neprejavil záujem. Obec
nedokáže tieto stavby nijako využiť ani ich prenajať na účel, s ktorým boli v minulosti
vybudované.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Bod 4.
Schvaľovanie rozpočtového opatrenia č.2/2022.
Uznesenie č. 20/2022
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú rozpočtové opatrenie č. 2/2022.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
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Bod 5.
Na obecný úrad prišla žiadosť o odkúpenie pozemku, parcela KCN č. 8959/2 v k.ú. Podkylava.
Uznesenie č. 21/2022
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava neschválili predaj pozemku, parcela KCN
č. 8959/2 v k.ú. Podkylava.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Bod 6.
Na obecný úrad prišla žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena na
stavbu „prípojka NN“ na pozemku parcela KNC č. 7840 v k. ú. Podkylava, vo vlastníctve obce.
Uznesenie č. 22/2022
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili uzavretie zmluvy o budúcej zmluve
na uzavretie vecného bremena na stavbu „prípojka NN“ na pozemku parcela KNC č. 7840 v
k.ú. Podkylava, vo vlastníctve obce. Zmluva o budúcej zmluve sa uzavrie medzi obcou
Podkylava a žiadateľom.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Bod 7.
Dobudovanie vetvy obecného vodovodu v uličke za obecným úradom.
Uznesenie č. 23/2022
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili zámer na dobudovanie vetvy
verejného vodovodu na pozemku KCN č. 2236 v k.ú. Podkylava. Jedná sa o úsek od hydrantu
za obecným úradom až po brehovú čiaru potoka v odhadovanej dĺžke 122 m. Zároveň poverujú
starostu na zabezpečenie vybavenia potrebných povolení na túto stavbu.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Bod 8.
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v
z. n. p. na volebné obdobie pre roky 2022 – 2026.
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Uznesenie č. 24/2022
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava určili rozsah výkonu funkcie starostu na
volebné obdobie pre roky 2022 – 2026 na 100 % - plný úväzok.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Bod 9.
Určenie počtu obecných poslancov na volebné obdobie pre roky 2022 – 2026.
Uznesenie č. 25/2022
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava určili jeden volebný obvod pre Obec
Podkylava a zároveň určili päť obecných poslancov na volebné obdobie pre roky 2022 – 2026.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Bod 10.
Schvaľovanie projektu pasportizácie dopravného značenia v obci.
Uznesenie č. 26/2022
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili projekt pasportizácie dopravného
značenia v obci Podkylava. Jedná sa o projekt s názvom: ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE,
obec PODKYLAVA, vypracovaný: Ing. Petra Vráblová Bilková, 06/2022.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Kapacitné posúdenie miestnej komunikácie v lokalite za Agropenziónom Adam smerom do
lokality U Sakov.
- Starosta obce informoval obecných poslancov, že na základe výsledku kapacitného
posúdenia miestnej komunikácie dopravným projektantom, jestvujúci stav miestnej
komunikácie v lokalite U Sakov nevyhovuje pre ďalšie rozširovanie územia. Reagoval
tak na predbežný zámer investora vybudovať v spomínanej lokalite väčší počet
rekreačných chalúp.
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Na obecný úrad prišla žiadosť, ohľadom zámeny pozemkov.
-

Žiadateľ má záujem o zámenu pozemku vo svojom vlastníctve, KNC p.č. 9302 vo výmere 4310
m2 vedený ako ostatná plocha, za pozemok vo vlastníctve obce, KNC p.č. 8442 vo výmere 1940
m2, vedený ako orná pôda.

Obecné zastupiteľstvo v danej veci nerozhodlo, keďže nepozná dané pozemky a dohodli sa,
že potrebujú spraviť miestnu obhliadku. Z tohto dôvodu sa presúva táto vec na nasledujúce
obecné zastupiteľstvo.
Bod 11.
Do diskusie sa nikto z prítomných nezapojil.
Bod 12.
Starosta obce poďakoval zúčastneným poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie
o 18.13 hod.

Ing. Ján Morihladko
Starosta obce Podkylava

Dňa: 13.07.2022
Zapísala: Stanislava Kostelná

Overoval: p. Igor Kovár
p. Ľubomír Kostelný

„Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na
webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na
všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.
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Obec Podkylava, Podkylava 6, 916 16
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
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. 20/2022 zo dňa 13.07.2022 vykonávam zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením
Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)
nasledovne:
PRÍJMY:

Kapitálové príjmy
Ekonomická klasifikácia: 322 001 (kapitálový transfer)
Kód zdroja: 11K1 – prostriedky EÚ

+ 13 484,08 €

Ekonomická klasifikácia: 322 001 (kapitálový transfer)
Kód zdroja: 11K2 – prostriedky ŠR

+ 4 494,70 €

Finančné operácie – príjmové
Ekonomická klasifikácia: 454 001 (cesta-cyklotrasa)
Kód zdroja: 46 – z rezervného fondu

+ 6 917,00 €

Ekonomická klasifikácia: 454 001 (rek. verej.osv.)
Kód zdroja: 46 – z rezervného fondu

+ 2 500,00 €

VÝDAVKY:

Kapitálové výdavky
Funkčná klasifikácia: 0451
Ekonomická klasifikácia: 717 002 (rek. MK)
Kód zdroja: 11K1 – z EÚ

+ 13 484,08 €

Funkčná klasifikácia: 0451
Ekonomická klasifikácia: 717 002 (rek. MK)

+ 4 494,70 €
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Kód zdroja: 11K2 – zo ŠR
Funkčná klasifikácia: 0451
Ekonomická klasifikácia: 717 002 (rek. MK)
Kód zdroja: 46 – z rezervného fondu

+ 6 917,00 €

Funkčná klasifikácia: 0640
Ekonomická klasifikácia: 717 002 (rek. verejné osvetlenie)
Kód zdroja: 46 – z rezervného fondu

+ 2 500,00 €

V Podkylave dňa 13.07.2022
Kapitálové príjmy
+ 17 978,78
Finančné operácie – príjmové + 9 417,00
Navýšenie príjmov
+ 27 395,78

Kapitálové výdavky

+ 27 395,78

Navýšenie výdavkov

+ 27 395,78

–––––––––––––––––––––––
Ing. Ján Morihladko
starosta obce
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