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                 Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Podkylava 

 
Termín:                   13.12.2022 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 a k 

návrhu rozpočtu obce na rok 2023. 

4. Schvaľovanie rozpočtu Obce Podkylava na rok 2023. 

5. Plán kontrolnej činnosti HK obce Podkylava na 1. polrok 2023. 

6. Schvaľovanie dodatku č.2 k VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Podkylava. 

7. Schvaľovanie VZN č. 1/2022 Obce Podkylava o miestnom poplatku za rozvoj.  

8. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene na pozemku p.č. 7408 vedenom na LV 2636, 

v k.ú. Podkylava pre potreby uloženia NN prípojky. 

9. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene na pozemkoch p.č. 7478, 7479 a 7408 

vedených na LV 2636, v k.ú. Podkylava pre potreby uloženia NN prípojky. 

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 – Mgr. Mária Kovárová, Lucia Bajcarová, Ing. Martin Šulovsky, Ľubomír Kostelný a 

Peter Pavlech. Starosta konštatoval, že všetci poslanci sú prítomní a obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. Starosta požiadal poslancov aby prebehlo hlasovanie o programe obecného 

zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 36/2022 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili program obecného zastupiteľstva.  

Hlasovali: 5 poslanci 

 Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Bod 2. 

Starosta určil za zapisovateľku pani Stanislavu Kostelnú. Za overovateľov zápisnice navrhol               

pána Ing. Martina Šulovského a pána Ľubomíra Kostelného.  

 

Starosta prešiel s poslancami OZ všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

a informoval o ich plnení.  

 

Bod 3. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 a k 

návrhu rozpočtu obce na rok 2023. 

 

Hlavný kontrolór obce Podkylava Mgr. Ľubomír Pekarovič  predniesol  svoje stanovisko 

k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 a k návrhu rozpočtu obce na rok 

2023 .  

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Podkylava berú stanovisko hlavného kontrolóra 

na vedomie.  

 

Bod 4. 

Schvaľovanie rozpočtu Obce Podkylava na rok 2023. 

Uznesenie č. 37/2022 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú rozpočet Obce Podkylava na rok 

2023. 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Podkylava berú na vedomie rozpočet obce na 

rok 2024 – 2025.  

 

Bod 5. 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podkylava na 1. polrok 2023. 

Hlavný kontrolór obce Podkylava Mgr. Ľubomír Pekarovič  predniesol „Plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podkylava na 1. polrok 2023“.  

 

Uznesenie č. 38/2022 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú „Plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Podkylava na 1. polrok 2023“. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Bod 6. 

Schvaľovanie Dodatku č.2 k VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Podkylava. 

 

Uznesenie č. 39/2022 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú Dodatok č.2 k VZN č. 3/2019 o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Podkylava. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod 7. 

Schvaľovanie VZN č. 1/2022 Obce Podkylava o miestnom poplatku za rozvoj.  

 

Uznesenie č. 40/2022 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú VZN č. 1/2022 Obce Podkylava 

o miestnom poplatku za rozvoj. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod 8. 

Na obecný úrad prišla žiadosť o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene na pozemku p.č. 7408 

vedenom na LV 2636, v k.ú. Podkylava pre potreby uloženia NN prípojky. 

 

Uznesenie č. 41/2022 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú uzavretie zmluvy o vecnom 

bremene na pozemku p.č. 7408, vedenom na LV č. 2636, v k.ú. Podkylava pre účel uloženia NN 

prípojky v prospech žiadateľov. Rozsah vecného bremena je zameraný geometrickým plánom 

č. 148/2022 úradne overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava pod číslom: 

G1-316/2022 dňa 11.07.2022. 

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Bod 9. 

Na obecný úrad prišla žiadosť o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene na pozemkoch s p.č. 

7478, 7479 a 7408 vedených na LV 2636, v k.ú. Podkylava pre potreby uloženia NN prípojky. 

 

Uznesenie č. 42/2022 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú uzavretie zmluvy o vecnom 

bremene na pozemkoch 7478, 7479 a 7408 vedených na LV 2636, v k.ú. Podkylava pre účel 

uloženia NN prípojky v prospech žiadateľov. Rozsah vecného bremena je zameraný 

geometrickým plánom č. 074/2020 úradne overeným katastrálnym odborom Okresného úradu 

Myjava pod číslom: G1-227/2020 dňa 29.06.2020.  

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod 10. 

Starosta obce Ing. Ján Morihladko určil za svojho zástupcu poslanca obecného zastupiteľstva 

Ing. Martina Šulovského. 

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

Na obecný úrad prišla žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku registra C KN 

parcela č. 7246 v k.ú. Podkylava. Jedná sa o pozemok s výmerou 2075 m², ostatná plocha. 

Pozemok sa nachádza pri obecnom cintoríne vedľa cesty smerujúcej do miestnej časti Hlaváč.  

 

Uznesenie č. 43/2022 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava neschvaľujú predaj časti obecného 

pozemku registra C KN parcela č. 7246 v k.ú. Podkylava. Poslanci sa budú zaoberať prípadnou 

ponukou na dlhodobý prenájom predmetného pozemku.  

 

Hlasovali: 5 poslanci 

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

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

Starosta obce informoval poslancov OZ o možnostiach vypracovania územného plánu 

pre obec Podkylava. Podal základné informácie o procese tvorby, o financovaní, o tom prečo 

je potrebné pre obec mať schválený územný plán.  

 

Uznesenie č. 44/2022 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava poverujú starostu obce, aby podnikol úkony 

potrebné pre začatie procesu tvorby územného plánu pre obec Podkylava.  

Hlasovali: 5 poslanci 

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Poslanci OZ spoločne prebrali možnosti organizácie obecnej akcie – „obecnej 

zabíjačky“. Spoločne určili predbežný dátum konania podujatia, dohodli sa na programe 

a rozdelili si úlohy. O presnom termíne a programe bude občanov informovať obecný úrad.   

 

Bod 11. 

Do diskusie sa nikto z prítomných nezapojil.  

 

Bod 12. 

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

o 18.40 hod. 

 

 

 

                                                                                            Ing. Ján Morihladko 

                                                                                                         Starosta obce Podkylava 

 

 

                                                                                              Dňa: 14.12.2022 

 

Zapísala: Stanislava Kostelná 

    

Overoval: Ing. Martin Šulovsky 

                 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. 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie

