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Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Podkylava 

 
Termín:                   11.05.2022 o 17.00 hod. 

Miesto konania:        Obecný úrad, Podkylava 

                                   

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

s nasledovným programom: 

 

s nasledovným programom: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

3. Výročná správa Obce Podkylava za rok 2021. 

4. Správa o čerpaní rozpočtu za obdobie január – apríl 2022. 

5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022. 

6. Posúdenie investičných zámerov s ohľadom na vydanie územnoplánovacej informácie. 

7. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o uzavretie vecného bremena na pozemku p.č. 

9158 vedenom na LV 2636, v k.ú. Podkylava pre potreby uloženia NN prípojky. 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. 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, 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. 15/2022 

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               

Ing. Martina Šulovského a pána Ľubomíra Kostelného.  

 

Starosta prešiel s poslancami OZ všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

a informoval o ich plnení.  

 

Bod 3. 

Starosta obce predložil poslancom „Výročnú správu Obce Podkylava za rok 2021“. Táto správa 

je zverejnená na obecnej webovej stránke www.podkylava.sk.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu Obce Podkylava za rok 2021. 

 

Bod 4.  

Starosta obce predložil poslancom správu o čerpaní rozpočtu za obdobie január až apríl 2022.  

Informoval poslancov OZ, že čerpanie rozpočtu prebieha podľa schváleného plánu a položky, 

ktoré nesedia sa upravia pomocou rozpočtového opatrenia.  

 

Bod 5.  

Schvaľovanie rozpočtového opatrenia č.1/2022.  

Uznesenie č. 16/2022 

Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schvaľujú rozpočtové opatrenie č. 1/2022.   

Hlasovali: 4 poslanci 

 Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Bod 6. 

Na obecný úrad prišli dve žiadosti o posúdenie investičných zámerov s ohľadom na vydanie 

územnoplánovacej informácie.   

 

Prvá žiadosť je o posúdenie výstavby malého komplexu rekreačných objektov, pozostávajúceho 

zo šiestich chatiek na pozemku s p.č. 8015 v k.ú. Podkylava.  

 

Druhá žiadosť sa týka zámeru, ktorý zamýšľa výstavbu deviatich rodinných domov na 

pozemkoch s parc. č. 8189, 8188, 8186, 8187, 8185 a 8184 o spoločnej výmere 13,978 m2.  

 

Poslanci OZ sa zoznámili s predloženými návrhmi a na základe prvotných informácii nemajú 

jasné stanovisko voči predloženým zámerom. Z diskusie vyšla potreba akejsi verejnej debaty 

http://www.podkylava.sk/
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s obyvateľmi, ktorí žijú v dotknutých lokalitách, pretože takýto zámer ovplyvní hlavne ich 

životný priestor.  

 

Bod 7. 

Na obecný úrad prišla žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena na 

stavbu „prípojka NN“ na pozemku parcela KNC č. 9158 v k. ú. Podkylava,  vo vlastníctve obce. 

Uznesenie č. 17/2022 

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. 9158 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 8. 

- Starosta informoval poslancov o fáze spracovania projektu pasportizácie dopravného 

značenia v našej obci. Projekt by mohol byť schválený v priebehu mesiaca Júl 2022.  

- Poslanci OZ spoločne prebrali možnosti vybudovania novej vetvy vodovodu v uličke 

za obecným úradom.  

Poslanci OZ poverili starostu na jednanie s investorom o spoluúčasti na vybudovaní 

spomínanej vetvy vodovodu.  

 

- Na obec prišiel podnet na odstránenie skládky na obecnom pozemku p.č. 7521 

v miestnej časti Chojnica.  

Starosta informoval poslancov o stave danej veci po vykonanej obhliadke. Na mieste sa 

nachádza veľké množstvo odpadov rôzneho druhu a nedá sa presne určiť rozsah znečistenia. 

Je predpoklad, že daný priestor bol zavážaný odpadom desiatky rokov. Bude naplánovaná 

brigáda, ktorá sa pokúsi odstrániť navezený odpad, ktorý sa pretriedi a odvezie na miesto 

zneškodnenia.  Momentálne sa nedá odhadnúť, ako dlho bude odstránenie skládky trvať a koľko 

financií si to bude vyžadovať. V každom prípade sa v danej veci začne konať čo najskôr.   

 

 

 

Bod 9. 

Do diskusie sa nikto z prítomných nezapojil.  
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Bod 10. 

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

o 18.25 hod. 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Ján Morihladko 

                                                                                                         Starosta obce Podkylava 

 

 

                                                                                              Dňa: 11.05.2022 

 

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
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Obec Podkylava, Podkylava 6, 916 16 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 
 
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. 16/2022 zo dňa 11.05.2022 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: 233 001 (predaj pozemkov)                                  +   6 364,00 € 

Kód zdroja: 43 – z predaja majetku 

 

 

VÝDAVKY: 

Kapitálové výdavky 
 

Funkčná klasifikácia:  0111 

Ekonomická klasifikácia: 717 002 (rek. kultúrny dom)                                + 6 364,00 € 

Kód zdroja: 43 – z predaja majetku 

 

 

 

V Podkylave  dňa 04.05.2022 

 

 

Kapitálové príjmy                + 6 364,00    Kapitálové výdavky             + 6 364,00 

  

Navýšenie príjmov             +  6 364,00 Navýšenie výdavkov           + 6 364,00   

 

 

 

 

 

                                                                                                  ––––––––––––––––––––––– 

Ing. Ján Morihladko 

       starosta obce 


