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

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

23.1.2019 o 17.00 hod.
Obecný úrad, Podkylava

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Voľba kontrolóra obce
5. Informácie o stave verejného vodovodu
6. Informácie o zmenách a poplatkoch za odvoz a uloženie komunálneho odpadu
7. Informácie o možnostiach poberania dotácii cez MAS – Kopaničiarsky región
8. Diskusia
9. Návrh a schválenie uznesenia
10. Záver

Za overovateľov zápisnice boli ustanovení:
Ing. Martin Šulovsky
Lubomir Kostelný
Bod 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Podkylava Ing. Ján Morihladko,
privítal zúčastnených poslancov, kontrolóra obce a ostatných prítomných. Zároveň konštatoval,
že na obecnom zastupiteľstve sa zúčastnilo všetkých päť poslancov. Starosta požiadal
poslancov, aby prebehlo hlasovanie o schválení programu obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 1/2019
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili program obecného zastupiteľstva.
Hlasovalo: 5 poslancov
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Bod 2
Starosta určil za zapisovateľku pani Marenčíkovú. Za overovateľov zápisnice navrhol
Ing. Martina Šulovského a pána Ľubomíra Kostelného.
Bod 3
Starosta prečítal uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva a spolu s poslancami preskúmali
ich plnenie.
Starosta požiadal členov inventarizačnej komisie aby inventarizáciu ukončili do 28.2.2019.
Bod 4
Starosta informoval poslancov, že výberového konania na pozíciu kontrolóra obce Podkylava
sa zúčastnil iba jeden záujemca. Požiadal poslancov o otvorenie obálky. Podľa dodaných
podkladov poslanci konštatovali, že záujemca doložil všetky potrebné podklady. Výberového
konania sa zúčastnil iba súčasný kontrolór pán Mgr. Ľubomír Pekarovič.
Uznesenie č. 2/2019
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava zvolili za kontrolóra obce pána
Mgr. Ľubomíra Pekaroviča.
Hlasovalo: 5 poslancov
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 5
Starosta obce informoval prítomných o stave obecného vodovodu. Poslancom predložil analýzu
o spotrebe vody podľa mesiacov a o množstve vody spotrebovanej domácnosťami. Starosta
predložil sumár výdavkov za rok 2018 súvisiacich s prevádzkou obecného vodovodu.
Prítomní sa dohodli na výmene hlavného vodomeru a ventilov do 31.05.2019.
Poslanci obecného zastupiteľstva obce Podkylava
verejného vodovodu.

berú na vedomie informácie o stave

Uznesenie č. 3/2019
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava sa uzniesli na tom, že obyvatelia ktorí sú
pripojený na obecný vodovod si budú musieť do 30.4.2019 na vlastné náklady namontovať na
vodovodnú prípojku vodomer.
Hlasovalo: 5 poslancov
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Bod 6
Starosta predložil dokument s informáciami o zmenách a poplatkoch za odvoz a uloženie
komunálneho odpadu. Zvýraznil potrebu zvýšenia množstva vyseparovaného odpadu v obci.
Zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládke sa odvíja od úrovne vyseparovania
komunálneho odpadu za predchádzajúci rok. Starosta informoval, že úroveň vyseparovania
komunálnych odpadov v našej obci za rok 2018 dosiahol iba 15,81 %. Na základe toho sa pre
nás od 1.3.2019 do 28.2.2020 zvyšuje daný poplatok z 5,09 € na 12 € za tonu uloženého odpadu.
K tomu treba pripočítať ešte poplatok za uloženie odpadu pre Kopaničiarsku odpadovú
spoločnosť a poplatok za odvoz odpadov firme Brantner. Ten závisí od najazdených
kilometrov, spotreby nafty a od počtu manipulácií s nádobami na odpad. Tento poplatok tvorí
najväčšiu časť poplatkov za komunálny odpad.
Poslanci obecného zastupiteľstva obce Podkylava berú na vedomie informácie o zvyšovaní
poplatkov za komunálne odpady. Všetci zúčastnení sa zhodli na potrebe zvýšenia množstva
vyseparovaných odpadov. Spoločne budú hľadať spôsob, akým by zefektívnili zber a dovoz
komunálneho odpadu a tým by obci zároveň aj ušetrili finančné prostriedky.

Bod 7
Starosta informoval prítomných o možnostiach poberania dotácii cez MAS – Kopaničiarsky
región. Obec môže podať cez MAS – KR projekt na vytvorenie cyklotrasy s možnosťou
čerpania prostriedkov do výšky 17 000 €. Projekt by sa mal podať pred koncom roka 2019.
Takýmto spôsobom si obec môže čiastočne zrekonštruovať jednu z obecných ciest, ktorá má
potenciál stať sa cyklotrasou. Starosta požiadal poslancov o návrhy, o ktoré obecné cesty by sa
mohlo jednať. Prebehla diskusia o daných návrhoch.
Uznesenie č. 4/2019
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava navrhli za cyklotrasu, ktorá by sa mala
rekonštruovať, obecnú cestu v lokalite od cintorína po vyhliadku „Pávičie“.
Hlasovalo: 5 poslancov
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Bod 8
Ďalším bodom rokovania bola diskusia.
Do diskusie vstúpil starosta s témou zmeny sadzobníka pokút za porušenie stavebného zákona.
Starosta požiadal poslancov, aby určili výšku nájomného za obecný byt.
Hlavný kontrolór pripomenul potrebu schválenia možnosti používania súkromného osobného
motorového vozidla starostu na služobné účely.
Starosta informoval poslancov o možnosti zníženia rezervovanej kapacity pre odber elektrickej
energie na obecnom úrade. Aktuálne je rezervovaná kapacita na obecnom úrade vo výške
79 kW. Jej znížením by sa dosiahla úspora na mesačných poplatkoch.
Poslanci obecného zastupiteľstva obce Podkylava súhlasili so znížením rezervovanej kapacity
zo 79 kW na 30 kW a zároveň navrhli výmenu ističov na obecnom úrade.
Uznesenie č. 5/2019
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava zmenili sadzobník pokút za porušenie
stavebného zákona. Pokuty sa zvýšili. Viď príloha č.1.
Hlasovalo: 5 poslancov
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6/2019
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava určili výšku nájomného za obecný byt na
80 euro mesačne bez energií a vody.
Hlasovalo: 5 poslancov
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 7/2019
Poslanci obecného zastupiteľstva v obci Podkylava schválili pre starostu možnosť používania
súkromného osobného motorového vozidla na služobné účely.
Hlasovalo: 5 poslancov
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Bod 10
Starosta obce poďakoval zúčastneným poslancom za účasť na zasadnutí.

Ing. Ján Morihladko
Starosta obce Podkylava

Zapísala: Daniela Marenčíkova
Overoval: Ing. Martin Šulovsky
Ľubomír Kostelný
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