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Prítomní poslanci: JUDr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, JUDr. 

Oliver Očenáš 

Ospravedlnení:  Mgr. Tomáš Kmeť, Ing. Miroslav Budaj 

Neospravedlnení:  Ľubomír Očenáš 

 
 

Uznesenie č. 53/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje zmenu rokovacieho programu 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 
Hlasovanie: 

Za: JUDr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, JUDr. Oliver Očenáš 

Proti: nikto 

Zdržali sa: nikto 
 

V Podkoniciach 4.7.2018        
 

 

Uznesenie č. 54/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje overovateľov zápisnice, návrhovú 

komisiu a zapisovateľa. 
 

Hlasovanie: 

Za: JUDr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, JUDr. Oliver Očenáš 

Proti: nikto 

Zdržali sa: nikto 

 
V Podkoniciach 4.7.2018       

 
 

Uznesenie č. 55/2018 

 

A) Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice  navrhuje: 

1. Zastaviť verejnú súťaž – názov: Chodník pre peších Podkonice. 

2. Vyšpecifikovať požiadavky obce, ktoré schváli obecné zastupiteľstvo. 

3. Po schválení vyšpecifikovaných požiadaviek prejsť všetky skutočnosti s dotknutými 

občanmi. 

4. Na základe týchto dvoch vstupov urobiť realizačný projekt aj s kalkuláciou 

a grafickým návrhom. 

5. Poslanci vyhodnotia všetky zistenia, a až po schválení týchto všetkých podkaldov sa vyhlási 

nová verejná súťaž. 

B) Obecné  zastupiteľstvo   požaduje  jasné  písomné  stanovisko  spločnosti  StVPS (vodárov),  



Uznesenie 
 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 04.07.2018 a 17.08.2018 

 

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

  

 

kedy  plánujú  zrealizovať  druhú  časť  pokládky  vodovodu  -    v akom rozsahu  a kedy  to  

bude  ukončené.  Ak  je  potrebná  súčinnosť  obce,  je  nutné  to nahlásiť dopredu. 

C) Internet - optický kábel  – informácia v akom je štádiu realizácia infraštruktúry pre optický 

kábel v telese chodníka pre pripojenie rodinných domov 

 

 Hlasovanie: 

Za: JUDr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, JUDr. Oliver Očenáš 

Proti: nikto 

Zdržali sa: nikto 

 
V Podkoniciach 4.7.2018      

 

 
 

Uznesenie č. 56/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice vzalo na vedomie prítomnosť obecného právnika na 

zasadnutiach OZ. Pani JUDr. Čárska v zmysle mandátnej zmluvy   nemá právo na 

ďalšie trovy za právne služby, za účasť na OZ, a ani si nebude účtovať ďalšie hotové 

výdavky (cestovné). 

 
Hlasovanie: 

Za: JUDr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, JUDr. Oliver Očenáš 

Proti: nikto 

Zdržali sa: nikto 

 
V Podkoniciach 4.7.2018       

 
 

 

Uznesenie č. 57/2018 

 
Obecné  zastupiteľstvo   obce  Podkonice  zobralo  na  vedomie  kontrolu   používania 

osobného automobilu Dacia Duster zo strany kontrolóra obce. 

-  Kontrolórka obce poskytne poslancom výstupy ,ktoré poskytol starosta obce pre 

 

vykonanie kontroly kontrolórkou obecného úradu  - ozrejmenie účelu cesty 

-  Ekonómka obce vyčísli náklady, ktoré vznikli obci používaním služobného 

motorového vozidla ako konštatoval záznam z kontroly 

-  Právny zástupca obce vypracuje analýzu pre vymáhanie škody spôsobenej takýmto  

používaním v zmysle kontrolného zápisu o vykonaní kontroly 

-  Amortizácia motorového vozidla, používanie na súkromné účely s využitím 

finančných prostriedkov z rozpočtu obce za účelom kúpenia PHM do motorového 

vozidla vo vlastníctve obce Podkonice Dacia Duster BB 121 FC 

Hlasovanie: 

Za: JUDr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, JUDr. Oliver Očenáš 

Proti: nikto 
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Zdržali sa: nikto 

 
V Podkoniciach 4.7.2018               

 

 

Uznesenie č. 58/2018 

 
Obecné   zastupiteľstvo   obce   Podkonice   ruší   právomoc   starostu   obce   Podkonice 

upravovať rozpočet obce Podkonice do limitu 500 EUR. 

 
Hlasovanie: 

Za: JUDr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, JUDr. Oliver Očenáš 

Proti: nikto 

Zdržali sa: nikto 
 

V Podkoniciach 4.7.2018       

 
 

 

Uznesenie č. 59/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice  ukladá spracovať dodatok k zmluve o prenájme 

Chata Pleše, s tým že suma 8000,-- € sa rozpočíta na 4 roky so začiatkom v roku 2018. 

 
Hlasovanie: 

Za: JUDr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, JUDr. Oliver Očenáš 

Proti: nikto 

Zdržali sa: nikto 

 

V Podkoniciach 4.7.2018     

 

 

 

Uznesenie č. 60/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice  navrhuje pripraviť minimálne 3  cenové ponuky na 

ďalšie obecné zastupiteľstvo – zadanie požiadaviek a zavolať pána Hrčku, zároveň presunúť 

bod na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 
Hlasovanie: 

Za: JUDr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, JUDr. Oliver Očenáš 

Proti: nikto 

Zdržali sa: nikto 
 

   V Podkoniciach 4.7.2018               
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Uznesenie č. 61/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice vzalo na vedomie žalobu občana Ivana Barlu voči 

obci Podkonice. 

 
Prítomní: JUDr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, JUDr. Oliver Očenáš 

 
 

V Podkoniciach 4.7.2018        

 

 
 

Uznesenia č. 62/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice navrhuje vypracovať zmluvu medzi obcou Podkonice              

a Ivanom   Kostúrom   so   sumou   1   euro   na   dobu   určitú   s možnosťou prolongácie. 

 
Hlasovanie: 

Za: JUDr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, JUDr. Oliver Očenáš 

Proti: nikto 

Zdržali sa: nikto 
 
 

V Podkoniciach 4.7.2018                                                                         

 

 
 

Uznesenia č. 63/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice prenáša bod č. 13 rokovacieho poriadku - Návrh 

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Podkonice,   na ďalšie zasadnutie obecného 

zastupiteľstva,  a nariaďuje  zapracovať  do vyššie  spomenutého  VZN  pripomienky  od 

poslancov. 

 
Hlasovanie: 

Za: JUDr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, JUDr. Oliver Očenáš 

Proti: nikto 

Zdržali sa: nikto 

 
V Podkoniciach 4.7.2018                

 

 

 

Uznesenie č. 64/2018 
 

Návrh na zmenu programu rokovania (doplnenie): bod č.14 – Nevyplatenie dotácie OZ Pútnik 

– správa kontrolóra obce 



Uznesenie 
 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 04.07.2018 a 17.08.2018 

 

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

  

 

Hlasovanie: 

Za: JUDr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, JUDr. Oliver Očenáš 

Proti: nikto 

Zdržali sa: nikto 

 
 

V Podkoniciach 4.7.2018     

 

 
 

Uznesenie č. 65/2018 
 

Obecné   zastupiteľstvo    obce   Podkonice   schvaľuje   vyplatiť   dotáciu,   ktorá   bola 

požadovaná na vyplatenie v roku 2017 vo výške 1500 eur v zmysle žiadosti OZ Putnik. 

 
Hlasovanie: 

Za: JUDr. Oliver Očenáš, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter  Polóny 

Proti: nikto 

Zdržal sa: JUDr. Ing. Ivan Barla 

 
V Podkoniciach 4.7.2018                 
 

 

 

Uznesenie č. 66/2018 
 

Obecné  zastupiteľstvo   obce  Podkonice   berie  na  vedomie  zmenu  názvu  Hasičskej 

jednotky obce Podkonice na Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO). 

 
Prítomní: JUDr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, JUDr. Oliver Očenáš 

 

 
V Podkoniciach 4.7.2018       

 
 
 

 

Uznesenie č.67/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo  obce Podkonice vzalo na vedomie Návrh starania sa o starších ľudí 

obce Podkonice  a návrh na vytvorenie  klubu dôchodcov  – komunitný  plán obce Podkonice. 

 

Prítomní: JUDr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, JUDr. Oliver Očenáš 

 
V Podkoniciach 4.7.2018                                                                        

 
 



Uznesenie 
 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 04.07.2018 a 17.08.2018 

 

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

  

 

Uznesenie č.68/2018 
 

Obecné   zastupiteľstvo   obce   Podkonice   ukladá   starostovi   obce   vybrať   technika                                 

a oboznámiť   poslancov   s cenovou   ponukou,   po   odsúhlasení   zavolať   technika   na 

obhliadku podlahového kúrenia vrátane rozvádzačov, po jeho revízii sa rozhodne či sa do 

projektu zapojí alebo nie. 

 
 Hlasovanie: 

Za: JUDr. Ing. Ivan Barla, JUDr. Oliver Očenáš, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny 

 Proti: nikto 

 Zdržal sa: nikto 

 
 V Podkoniciach 4.7.2018   

                  
 

 

 

Uznesenie č.69/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje vypísanie referenda, ktorého otázka sa vypíše 

na ďalšom OZ, aby hasičňa bola vystavaná v areály ZŠ a MŠ. 

 
Hlasovanie: 

Za: JUDr. Ing. Ivan Barla, JUDr. Oliver Očenáš, Ing. Jaroslav Kostúr 

Proti: nikto 

Zdržal sa: Mgr. Peter Polóny 

 
V Podkoniciach 4.7.2018       

 
 
 

 

Uznesenie č.70/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 

2018 predložený kontrolórkou obce 
 
Hlasovanie: 

Za: JUDr. Ing. Ivan Barla, JUDr. Oliver Očenáš, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter  Polóny 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

  
V Podkoniciach 4.7.2018        
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Uznesenie č. 71/2018 

 
Obecné  zastupiteľstvo   obce  Podkonice  navrhuje  presunúť  bod  č.  17  rokovacieho 

programu – Rozpočtové opatrenie za rok 2018, na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 
Hlasovanie: 

Za: JUDr. Ing. Ivan Barla, JUDr. Oliver Očenáš, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter  Polóny 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 
V Podkoniciach 4.7.2018                                                                              

 

 

Uznesenie č. 72/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice, 

zapisovateľa a zmenu programu. 

 
Hlasovanie: 

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Oliver Očenáš 

Proti:  nikto 

Zdržali sa:             nikto 

 
V Podkoniciach 17.08.2018     

 

 

 
Uznesenie č. 73/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, že vo funkčnom volebnom období 2018 – 

2022 bude starosta obce  Podkonice  vykonávať funkciu v celom rozsahu - na plný úväzok. 

 
Hlasovanie: 

Za:          Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Oliver  

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 
 

 
V Podkoniciach 17.08.2018     

 

 

 
Uznesenie č. 74/2018 

 
Obecné  zastupiteľstvo  obce  Podkonice  podľa  ustanovenia  §  11  ods.  3  zákona  č.  369/1990  Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje pre celé volebné obdobie 2018 – 2022 počet 

poslancov  obecného  zastupiteľstva  obce  Podkonice  na  7  poslancov,  ktorí  budú  zvolení  v jednom 

volebnom obvode pre celú obec Podkonice. 
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Hlasovanie: 

Za:          Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Oliver  

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 
V Podkoniciach 17.08.2018                                                              

 

 
 

Uznesenie č. 75/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice 

I.    ur č uj e 

v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 

predpisov  jeden  viacmandátový  volebný  obvod,  v ktorom  sa  dňa  10.11.2018  budú  voliť  poslanci 

obecného zastupiteľstva. Viacmandátový volebný obvod sa zhoduje s územím obce, 

II.  tvo r í 

v zmysle § 9 ods. 5  zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 

predpisov jeden jednomandátový  volebný obvod pre voľby starostu obce, ktoré sa budú konať dňa 

10.11.2018. 

III.  žiada 

starostu obce zverejniť v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 

obcí v znení neskorších predpisov určenie volebného obvodu a určenie počtu poslancov, ktorí sa majú 

vo volebnom obvode voliť dňa 10.11.2018. 

 
Hlasovanie: 

Za:          Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Oliver  

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 
V Podkoniciach 17.08.2018                                                                    

 

 

 

Uznesenie č. 76/2018 

 
Obecné  zastupiteľstvo  obce  Podkonice  schvaľuje  uznesenie  č.  55  /  2018  z  OZ  zo  dňa  4.7.2018 

v nasledovnom znení: 

   A) „Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje: 

1. Zastaviť verejnú súťaž – názov: Chodník pre peších Podkonice. 

2. Vyšpecifikovať požiadavky obce, ktoré schváli obecné zastupiteľstvo. 

3. Po schválení vyšpecifikovaných požiadaviek prejsť všetky skutočnosti s dotknutými občanmi. 

4. Na základe týchto dvoch vstupov urobiť realizačný projekt aj s kalkuláciou a grafickým návrhom. 

5. Poslanci vyhodnotia všetky zistenia, a až po schválení týchto všetkých podkladov sa vyhlási nová 

verejná súťaž. 

B) Obecné zastupiteľstvo požaduje jasné písomné stanovisko spločnosti StVPS (vodárov), kedy 

plánujú zrealizovať druhú časť pokládky vodovodu -  v akom rozsahu a kedy to bude ukončené. Ak je 

potrebná súčinnosť obce, je nutné to nahlásiť dopredu. 
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C) Internet - optický kábel  – informácias v akom je štádiu realizácia infraštruktúry pre optický kábel 

v telese chodníka pre pripojenie rodinných domov" 
 

Hlasovanie: 

Za:          Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Oliver  

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 
 

V Podkoniciach 17.08.2018     

 
 

 

Uznesenie č. 77/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje uznesenie č. 57 / 2018 zo dňa 4.7.2018 v nasledovnom 

znení: 

" Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice  zobralo na vedomie kontrolu používania osobného 

automobilu Dacie Duster zo strany kontrolóra obce. Obecné zastupiteľstvo ďalej schvaľuje aby: 

-  Kontrolórka obce poskytla poslancom výstupy, ktoré poskytol starosta obce pre vykonanie kontroly 

kontrolórkou obecného úradu  - na ozrejmenie účelu cesty. 

-  Ekonómka obce vyčíslila náklady, ktoré vznikli obci takým používaním služobného motorového 

vozidla ako konštatoval záznam z kontroly 

- Právny zástupca obce vypracoval analýzu pre vymáhanie škody spôsobenej takýmto  používaním 

v zmysle kontrolného zápisu o vykonaní kontroly  (amortizácia motorového vozidla pri používaní na 

súkromné účely s využitím finančných prostriedkov z rozpočtu obce za účelom kúpenia PHM do 

motorového vozidla vo vlastníctve obce Podkonice Dacia Duster BB 121 FC)" 

 
Hlasovanie: 

Za:          Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Oliver  

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 
V Podkoniciach 17.08.2018  

    

 
 

Uznesenie č. 78/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje uznesenie č. 58 / 2018 zo dňa 4.7.2018 v nasledovnom 

znení: 

" Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ruší právomoc starostu obce Podkonice upravovať rozpočet 

obce Podkonice do limitu 500 EUR." 

 
Hlasovanie: 

Za:          Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Oliver  

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 
V Podkoniciach 17.08.2018     
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Uznesenie č. 79/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje uznesenie č. 65 / 2018 zo dňa 4.7.2018 v nasledovnom 

znení 

„Obecné  zastupiteľstvo  obce  Podkonice  schvaľuje  vyplatiť  dotáciu,  ktorá  bola  požadovaná  na 

vyplatenie v roku 2017 vo výške 1500 eur v zmysle žiadosti OZ Pútnik.“ 

 
Hlasovanie: 

Za:          Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Oliver  

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 
 
 

V Podkoniciach 17.08.2018  

    

 

 
 

Uznesenie č. 80/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje uznesenie č. 69 / 2018 zo dňa 4.7.2018 v nasledovnom 

znení 

„Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje vypísanie referenda, ktorého otázka sa vypíše na 

ďalšom OZ, či obyvatelia Podkoníc súhlasia s tým, aby hasičňa bola vystavaná v areály ZŠ s MŠ 

Podkonice.“ 

 
Hlasovanie: 

Za:          Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Oliver  

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 
V Podkoniciach 17.08.2018  

    

 

 
 

Uznesenie č. 81/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje, aby sa popred kultúrny dom v Podkoniciach až ku 

hornej zastávke nevybudoval chodník, ale rozšíril sa asfaltový koberec na parkovanie vozidiel. 

 
Hlasovanie: 

Za:          Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Oliver  

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 
 

V Podkoniciach 17.08.2018   

 

 
 



Uznesenie 
 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 04.07.2018 a 17.08.2018 

 

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

  

 

Uznesenie č. 82/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje, že skôr ako sa pristúpi k samotným prácam v tejto 

časti  chodníka  e  je  potrebné  vykonať  objektivizovanú  skúšku  únosnosti  podkladu  po  vykonaní 

výmeny potrubia (pre krátkosť času poslanci navrhujú vybrať firmu Kvalitest z Banskej Bystrice, 

ktorá by vykonala 10 meraní, ktoré vyberú poslanci spolu s pracovníkmi obecného úradu                                                

( s navrhovanou  firmou  už  boli  v  kontakte  aj  pracovníci  obecného  úradu).  Na  vykonanie  

skúšky odsúhlasili poslanci 250 EUR. V prípade, že skúšky budú vyhovujúce pre pokládku 

chodníka, môžu práce na rekonštrukcii chodníka pokračovať v plnom rozsahu ale len v prípade, že v 

rozpočte obce je dostatočný finančný priestor na dokončenie prác a to okrem chodníka pred 

kultúrnym domom. Pre prípad, že skúšky budú nevyhovujúce,   odsúhlasili poslanci obecného 

zastupiteľstva   aby sa v tejto  

časti osadil len obrubník aby nedochádzalo k vymývaniu asfaltu z cesty a pokládka zámkovej dlažby  

by sa dokončila až na jar v roku 2019, kedy je predpoklad, že násyp po výmene vodovodu sa po zime 

sadne. Odsun práce na rok 2019 ukladajú poslanci obce starostovi zmluvne potom dohodnúť                                       

s dodávateľom  práce rekonštrukcie  chodníka a peniaze na dokončenie  tejto práce viazať v 

rozpočte obce a presunúť do roku 2019. 

 

 
Hlasovanie: 

Za:          Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Oliver  

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 
 

V Podkoniciach 17.08.2018                                                            

 

 

 
 

Uznesenie č. 83/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice zaväzuje a ukladá starostovi obce pripraviť a  poslať na mail 

všetkým   poslancom   do   31.8.2018   finančnú   správu   o   stave   projektu   rekonštrukcie   chodníka 

obsahujúcu: 

1. predpokladané finančné náklady na realizáciu rekonštrukcie chodníka v členení: 

- príprava projektu (náklady na verejné obstarávanie, príprava projektu, iné ...) 

- vlastné stavebné náklady (t. z. práce, ktoré  sú obsahom podpísanej zmluvy o dielo) 

- náklady na materiál, rozdeliť na obrubníky a dlažba, piesky, betóny, iné ... 

-  náklady  na  práce,  ktoré  nie  sú  zahrnuté  v  cene  za  dielo  a  sú  predpokladané  v  článku 

zmluvy V.  ako "naviac práce" 

2. Aktuálny stav čerpanie finančných prostriedkov  na chodník ku dňu 20.8.2018  v členení ako pri 

bode 1. 

 
Hlasovanie: 

Za:          Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Oliver  

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 
V Podkoniciach 17.08.2018                                                             

 



Uznesenie 
 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 04.07.2018 a 17.08.2018 

 

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

  

 

Uznesenie č. 84/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice zaväzuje a ukladá starostovi obce zvolať obecné zastupiteľstvo 

do konca mesiaca  September  2018, a pripraviť  na toto obecné zastupiteľstvo  správu o finančnom 

stave  obce  po  skončení  mesiaca  August  2018  s  vyčíslením  všetkých  neuhradených  záväzkov                              

s označením,  ktoré sú po lehote splatnosti a všetkých finančných záväzkov obce z aktuálne 

platných zmlúv obce Podkonice s dodávateľmi. 

 
Hlasovanie: 

Za:          Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Oliver  

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 
V Podkoniciach 17.08.2018                                                            Ing. Michal Vráb 

      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

(Redakčná rada nezodpovedá a ani nijako nezasahuje do obsahu uznesení. Uznesenia sú uvedené presne tak,     

ako ich obdržíme z obecného úradu.) 


