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

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

15.12.2021 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022– 2024 a k
návrhu rozpočtu obce na rok 2022
4. Schvaľovanie rozpočtu Obce Podkylava na rok 2022
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
6. Plán kontrolnej činnosti HK obce Podkylava na 1. polrok 2022
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku s p.č. 7866 v k.ú. Podkylava
8. Oboznámenie sa s výsledkami verejnej obchodnej súťaže
9. Voľba prísediaceho Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom
10. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o uzavretie vecného bremena na pozemkoch
p.č. 7408 vedených na LV 2636, v k.ú. Podkylava pre potreby uloženia NN prípojky
11. Rokovanie o predaji pozemku KN C p.č. 8697 v k.ú. Podkylava.
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

Za overovateľov zápisnice boli ustanovení: Ing. Martin Šulovský 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, Igor Kovár, Ľubomír Kostelný, Peter Pavlech. 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.
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Uznesenie č. 38/2021
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.
Bod 3.
Hlavný kontrolór obce pán Ľubomír Pekarovič predložil svoje stanovisko k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2022– 2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022. Zároveň odporučil poslancom
OZ rozpočet na rok 2022 schváliť.

Poslanci OZ berú stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie.
Bod 4.
Schvaľovanie rozpočtu obce Podkylava na rok 2022.
Uznesenie č. 39/2021
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú rozpočet obce Podkylava na rok
2022.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Poslanci OZ berú na vedomie návrh rozpočtu obce Podkylava na roky 2023 až 2024.

Bod 5.
Schvaľovanie rozpočtového opatrenia č. 3/2021
Uznesenie č. 40/2021
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú rozpočtové opatrenie č.3/2021,
toto rozpočtové opatrenie zároveň tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
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Bod 6.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Podkylava na 1. polrok 2022.
Uznesenie č. 41/2021
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Podkylava na 1. polrok 2022.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Bod 7.
Posúdenie žiadosti o odkúpenie pozemku s p.č. 7866 v k.ú. Podkylava.
Uznesenie č. 42/2021
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava nesúhlasia s predajom pozemku s p.č. 7866
v k.ú. Podkylava.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Bod 8.
Poslanci OZ boli oboznámení s výsledkami verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku
s p.č.8110 v k.ú. Podkylava. Hodnotiaca komisia sa rozhodla, že neprijme žiaden zo zaslaných
návrhov na uzavretie zmluvy a verejná obchodná súťaž sa ruší.
Uznesenie č. 43/2021
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú opakovanie verejnej obchodnej
súťaže na predaj pozemku s p.č. 8110 v k.ú. Podkylava v zmysle už schválených uznesení č.
31/2021, 32/2021 a 33/2021 zo dňa 20.10.2021.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Bod 9.
Voľba prísediaceho Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom.
O miesto prísediaceho Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom neprejavil záujem nikto,
kto by spĺňal podmienky. Z tohto dôvodu voľba prísediaceho neprebehla.
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Bod 10.
Na obecný úrad prišla žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena na
stavbu „prípojka NN“ na pozemku parcela KNC č. 7408 v k. ú. Podkylava, vo vlastníctve obce.
Uznesenie č. 44/2021
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. 7408 v k.
ú. Podkylava, vo vlastníctve obce. Zmluva sa uzavrie medzi obcou Podkylava a žiadateľom.
Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Bod 11.
Rokovanie o predaji pozemku KN C p.č. 8697 v k.ú. Podkylava.
Uznesenie č. 45/2021
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú zámer predaja obecného
pozemku registra C, p.č. 8697, vedený ako ostatná plocha o rozlohe 1001 m² v k.ú. Podkylava.
Pozemok je na LV 2636. Predmetný pozemok sa predá za cenu 3,00 €/m², na základe znaleckého
posudku č. 209/2021 zo dňa 09.12.2021, spracovaného pani Ing. Alžbetou Jelínkovou,
žiadateľom. Obec navrhuje prevod uskutočniť určeným záujemcom z dôvodu hodného
osobitého zreteľa. Predmetný pozemok slúži ako prístup na pozemok vo vlastníctve žiadateľov.
Jeho odkúpením si žiadatelia zjednodušia prístup na svoj pozemok. Obec nedokáže tento
pozemok nijako využiť a ani ho riadne obhospodarovať.

Hlasovali: 4 poslanci
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Bod 12.
Starosta obce predložil poslancom OZ informácie o aktuálnom čerpaní peňazí z rozpočtu na
tento rok.
Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie.
Starosta obce ďalej informoval o dodatku k zmluve so spoločnosťou Brantner Slovakia s.r.o.,
prevádzka Myjava, ohľadom vývozu komunálneho odpadu v obci. Na rok 2022 bude
spoločnosť Brantner naďalej zberovou spoločnosťou pre našu obec a poplatky súvisiace
s odvozom a zberom TKO budú navýšené o 10 %.
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Bod 13.
Do diskusie sa nikto z prítomných nezapojil.
Bod 14.
Starosta obce poďakoval zúčastneným poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie
o 18:00 hod.

Ing. Ján Morihladko
Starosta obce Podkylava

Dňa: 16.12.2021
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.
Príloha zápisnice č.1
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Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
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. 40/2021 zo dňa 15.12.2021 vykonávam zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením
Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)
nasledovne:
PRÍJMY:

Bežné príjmy
Ekonomická klasifikácia: 312 001 (tuzemské transfery)

+ 3 000,00 €

Ekonomická klasifikácia: 222 003 (pokuty a penále)

+

850,00 €

Ekonomická klasifikácia: 223 001 (poplatok za vodu)

+

600,00 €

Ekonomická klasifikácia: 223 001 (hrobové miesta)

+

700,00 €

Ekonomická klasifikácia: 223 001 (kompostéry)

+

130,00 €

Kapitálové príjmy
Ekonomická klasifikácia: 322 002 (transfer z Programu obnovy dediny)

+ 3 456,78 €

VÝDAVKY:

Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia: 0111
Ekonomická klasifikácia: 611 (tarifný plat)

+ 1 500,00 €

Funkčná klasifikácia: 0111
Ekonomická klasifikácia: 621 (poistné VŠZP)

+ 260,00 €

Funkčná klasifikácia: 0111
Ekonomická klasifikácia: 635 006 (údržba budov)

+ 1 200,00 €
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Funkčná klasifikácia: 0510
Ekonomická klasifikácia: 637 012 (uloženie odpadu)

+ 400,00 €

Funkčná klasifikácia: 0510
Ekonomická klasifikácia: 633 004 (prev. stroje, náradie-odpady)

- 1 000,00 €

Kapitálové výdavky
Funkčná klasifikácia: 0111
Ekonomická klasifikácia: 711 001 (nákup pozemkov)
Kód zdroja: 41 – vlastné prostriedky

+ 1 650,00 €

Funkčná klasifikácia: 0111
Ekonomická klasifikácia: 716 (projektová dokum.)
Kód zdroja: 41 – vlastné prostriedky

+ 800,00 €

Funkčná klasifikácia: 0630
Ekonomická klasifikácia: 717 002 (rek. vodovodu-oplotenie)
Kód zdroja: 41 – vlastné prostriedky

+ 470,00 €

Funkčná klasifikácia: 0630
Ekonomická klasifikácia: 717 002 (rek. vodovodu-oplotenie)
Kód zdroja: 45 – zo štátneho fondu

+ 3 456,78 €

V Podkylave dňa 15.12.2021
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

+ 5 280,00
+ 3 456,78

Navýšenie príjmov

+ 8 736,78

Bežné výdavky
+ 2 360,00
Kapitálové výdavky
+ 6 376,78
Finančné op. – výdavkové
Navýšenie výdavkov
+ 8 736,78

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

7

