Zápisnica

zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 28.septembra 2018
Prítom ní:
Poslanci:

Hl. kontrolór obce:
Ď alší prítom ní:

Slavom ír K orčuška - starosta obce
JU D r. Ľubom ír Kuboš, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek, M ichal Sitek, Bc. Pavol
K udzbel a Pavol Loffaj
O spravedlnený: Ing. A dam M ikulášik
Rastislav M alatinka
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otv orenie
Starosta obce Slavom ír K orčuška privítal prítom ných členov obecného zastupiteľstva a prítom ných
občanov. Skonštatoval, že sú prítom ní šiesti poslanci, jeden poslanec - Ing. A dam M ikulášik je
ospravedlnený a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Začalo sa rokovanie obecného
zastupiteľstva.

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta obce prečítal plánované body rokovania, nik z prítom ných poslancov k nem u nemal
doplňujúci návrh.
Starosta navrhol tieto zm eny:
D oplniť bod č. 4. Schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017-2018,
následne sa body prečíslujú. Pôvodný bod č. 9 - Schválenie odm eny redakčnej rade štvrťročníka
OU Podbiel a bod č. 10 Schválenie odm eny kronikárovi obce Podbiel sa zruší a je zahnuté v novom
bode č. 13 Ú prava rozpočtu obce Podbiel. D oplní sa nový bod č. 10 Schválenie odm eny zástupcovi
starostu obce Podbiel a bod č. 11. Schválenie uznesenia o výške výkupu pozem kov za lm 2 Obcou
Podbiel pod m iestnym cintorínom a m iestnym i kom unikáciam i. V pôvodnom bode 11, ktorý bude
bod č. 12 Žiadosti sa vyradí bod d) - O bčania Obce Podbiel, časť Z ám ostie - o osadenie
spom aľovacieho prahu a doplní sa nové písm eno e): M ilan M ikulášik, Podbiel č. 286 - o vrátenie
m ajetku. Ďalej sa doplní bod č. 13 Ú prava rozpočtu obce Podbiel a ZŠ s MŠ Podbiel.
Za zm enený program rokovania OZ hlasovalo všetkých šesť prítom ných poslancov: Peter Smolár,
Bc. Pavol K udzbel, M ichal Sitek, Ing. Ján Sitek, Pavol Loffaj a JU D r. Ľubom ír Kuboš. Začalo
sa prerokovávanie jednotlivých bodov program u.

K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej kom isie starosta navrhol M ichala Siteka a Bc. Pavla K udzbela.
H lasovaním „zau M ichala Siteka, hlasovali piati poslanci: JU D r. Ľubom ír Kuboš, Bc. Pavol
K udzbel, Peter Sm olár, Pavol Loffaj a Ing. Ján Sitek. M ichal Sitek sa hlasovania zdržal.

H lasovaním „za“ Bc. Pavla K udzbela hlasovali piati poslanci: Pavol Loffaj, M ichal Sitek, Peter
Smolár, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubom ír Kuboš. Bc. Pavol K udzbel sa hlasovania zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Petra Sm olára a JUDr. Ľubom íra Kuboša. Za
zapisovateľku určil pani Vieru U rsínyovú.

K bodu č. 4 Schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2017-2018 ZŠ s MŠ
v Podbieli
N a zasadnutí OZ sa zúčastnila aj riaditeľka ZŠ s MŠ Podbiel M gr. B lanka K ontrová a riaditeľka MŠ
M gr. Silvia Lukáčiková obe sa stručne vyjadrili k predloženej správe. M gr. Silvia Lukáčiková
naviac poznam enala, že v MŠ prebehla kom plexná školská inšpekcia, a v nej dosiahla MŠ veľm i
dobré hodnotenie.
H lasovanie za schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti hlasovali všetci šiesti prítom ní
poslanci: Peter Smolár, Bc. Pavol Kudzbel, M ichal Sitek, Ing. Ján Sitek, Pavol Loffaj a JUD r.
Ľubom ír Kuboš.

K bodu č. 5 Informácie starostu obce
Starosta prítom ných inform oval o nasledovnom :
- o kladom rozhodnutí m inisterstva vnútra k žiadosti o prístavbu požiarnej zbrojnice pre vozidlo
T 8 15 vo výške 29990 €
- o stretnutí so zástupcam i ŽSK , ktorého sa zúčastnil aj predseda urbáru. Zo stretnutia vyplynulo, že
VÚC dá vypracovať diagnostický posudok na celú nosnú konštrukciu m ostného objektu.
- víťazom verejnej súťaže JPU sa stala firm a Geom al Slovensko, s.r.o. s konateľom A. M ažárim .
S výhernou firmou bola podpísaná
zm luva, ktorá bola odovzdaná na pozem kový úrad do
N ám estova.
- N a objekte obecného úradu a m aterskej školy a školskou jedálňou sa začali práce na obnove tohto
kom plexu, kde sa postupne podľa projektu zhotovia jednotlivé navrhnuté práce.
- Pod pálenicou prebiehajú práce na rozvod kanalizácie a vody.
- K 1.septem bru skončil spoločný stavebný úrad v Trstenej a od 1.10.2018 do 31.12.2018 pracuje
pre našu obec na dohodu o prac. činnosti Ing. K atarína G ossányová.

K bodu č. 6 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Bc. Pavol K udzbel upozornil, že treba dať do poriadku poklop na kanalizáciu, ktorý sa nachádza na
križovatke sm erom na Biely Potok. Pavol Loffaj sa starostu opýtal, či budú m ať na Zám osti p.
Skubanová a p. M ičík prípojku ku kanalizácii. Starosta mu odpovedal, že po dohode s OVS pripojí
všetky prípojky na potrubie, sú to práce naviac a OVS ich nebude účtovať obci. P Skubanová sa
zúčastnila stretnutia, p. M ičík ale nie. Jem u nechajú zaslepnú odbočku.
JUDr. M iroslav B achynec upozornil na skutočnosť, že kraje cesty pred m ostom na Z ám ostie nie sú
presypané kam eňom , hrozí tam nebezpečenstvo hlavne pre deti na bicykloch, a to najm ä, keď tadiaľ
jazd ia veľké nákladné autá. N avrhol, aby sa okraje vyštrkovali kam eňom . Starosta mu odpovedal,
že tieto okraje sa postupne zavážajú hlinou.
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Ďalej JUDr. Bachynec pozitívne ohodnotil kroky, ktoré urobila županka p. Erika Jurinová ohľadom
kontroly preťažovania m osta a ako zistil, nebola vydaná žiadna výnim ka na prechod po m oste pre
nákladné autá nad 23 t, nákladné autá budú podrobené kontrole a bude sa skúm ať ich záťaž. Vyzval
poslancov, aby navrhli starostovi Slavom írovi K orčuskovi za vykonanú prácu počas volebného
obdobia odm enu.
p. A nton Janík poznam enal ohľadom m osta, že doprava v doobedňajších hodinách sa zriedila.
Polícia robila kontroly, ale tiež si všim ol, že akonáhle odídu policajti za 15 m in začnú po m oste
chodiť preťažené nákladné autá a m yslí si, že ich niekto inform uje.

K bodu číslo 7: Správa hlavného kontrolóra Obce Podbiel č.3 - kontrola uznesení
R astislav M alatinka hlavný kontrolór obce prečítal správu, ktorú obdržali poslanci v m ateriáloch na
rokovanie a je prílohou tejto zápisnice Starosta ohľadom nesplneného uznesenia č. 102-1/2015
povedal, že obrazová evidencia bude form ou stiahnutých obrázkov plem ien psov z internetu.
K uzneseniu č. 44/2017 - kataster odsúval naše rozhodnutia, ale v súčasnosti vybavovanie
rozhodnutí zrýchlil, s tým, že niektoré vklady sú dopĺňané a niektoré prerušené.

K bodu číslo 8: Schválenie odmien poslancov a komisií obecného zastupiteľstv a za rok 2018
N ávrh odm ien obdržali poslanci v m ateriáloch pred rokovaním . Do diskusie sa nik z prítom ných
poslancov nezapojil.
Z a schválenie odm ien pre poslancov a kom isie obecného zastupiteľstva za rok 2018 hlasovalo
všetkých šesť prítom ných poslancov: Peter Sm olár, Bc. Pavol K udzbel, M ichal Sitek, Ing. Ján
Sitek, Pavol Loffaj a JU D r. Ľubom ír Kuboš.

K bodu číslo 9: Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Obce Podbiel
Z a schválenie odm eny vo výške 200 € hlavném u kontrolórovi Obce Podbiel hlasovalo všetkých
šesť prítom ných poslancov: Peter Smolár, Bc. Pavol Kudzbel, M ichal Sitek, Ing. Ján Sitek, Pavol
Loffaj a JU D r. Ľubom ír Kuboš.

K bodu číslo 10: Schválenie odmeny zástupcovi starostu Obce Podbiel
Z a schválenie odm eny vo výške 200 € zástupcovi starostu Obce Podbiel hlasovalo päť poslancov:
Peter Sm olár, Bc. Pavol Kudzbel, M ichal Sitek, Ing. Ján Sitek a Pavol Loffaj. JU D r. Ľubom ír
K uboš sa hlasovania zdržal.

K bodu číslo 11: Schválenie uznesenia o výške výkupu pozemkov za lm 2 Obcou Podbiel pod
miestnym cintorínom a miestnymi komunikáciami
Starosta uviedol, že rozhodnutie o žalobe Júliusa Siteka (pozem ky pod m iestnym cintorínom )
nadobudlo právoplatnosť a navrhuje aby sa pozem ky pod m iestnym i kom unikáciam i vykupovali za
sum u 3,64 € za m2.
JU D r. Ľubom ír Kuboš za finančnú kom isiu súhlasí s touto sum ou 3,64 € za m2
Z a kúpnu cenu 3,64 € za lm 2 hlasovalo všetkých šesť prítom ných poslancov: Peter Sm olár, Bc.
Pavol K udzbel, M ichal Sitek, Ing. Ján Sitek, Pavol Loffaj a JUDr. Ľubom ír Kuboš.
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K bodu číslo 12: Žiadosti:
a) Dalibor Kontra, Podbiel č. 366 - o odkúpenie podielu na pozemku
JUD r. Ľubom ír Kuboš za finančnú kom isiu FK odporúča podiel predať za kúpnu cenu 6.10
€ kúpnu cenu. Za hlasovalo všetkých šesť poslancov: Peter Sm olár, Bc. Pavol Kudzbel,
M ichal Sitek, Ing. Ján Sitek, Pavol Loffaj a JUD r. Ľubom ír Kuboš
b) P-Trans, spol. s.r.o. Podbiel 4 1 1 - 0 vydanie povolenia na parkovanie
Žiadosť je v prílohe tejto zápisnice. Za súhlas s parkovaním nákladného vozidla pred
rodinným dom om č. 411 hlasovalo všetkých šesť poslancov: Peter Sm olár, Bc. Pavol
Kudzbel, M ichal Sitek, Ing. Ján Sitek, Pavol Loffaj a JUDr. Ľubom ír Kuboš.
c) Anton Janík, Podbiel č. 31 - o opätovné namontovanie spomaľovacieho prahu
Anton Janík, ktorý sa zúčastnil zasadnutia OZ uviedol, že po odm ontovaní spom aľovacieho
prahu spozoroval, že opäť začali to tom to úseku rýchlejšie než povolených 40 km/h jazdiť
autá a m otorkári. Starosta mu na to odpovedal, že v prípade, ak by sa dodržiavala rýchlosť
40 km /h m alo by to postačovať. Ďalej z diskusie vyplynulo, že rýchla jazd a m otorových
vozidiel sa týka celej obce a m otorkárov spom aľovací prah nezastaví.
Za znenie uznesenia, že OZ nesúhlasí s opätovnou m ontážou spom aľovacieho prahu pred
dom om Ing. Ladislava V rláka hlasovalo všetkých šesť poslancov: Peter Sm olár, Bc. Pavol
Kudzbel, M ichal Sitek, Ing. Ján Sitek, Pavol Loffaj a JUDr. Ľubom ír Kuboš
d) Daniel Drnďák, Podbiel č. 286 - o vrátenie majetku
JUDr. Ľubom ír Kuboš za finančnú kom isiu FK odporúča OZ sumu za 1 € za celý predm et
predaja.
Za hlasovalo všetkých šesť poslancov: Peter Sm olár. Bc. Pavol K udzbel, M ichal Sitek, Ing.
Ján Sitek, Pavol Loffaj a JUDr. Ľubom ír Kuboš
e) Milan Mikulášik 638 o súhlasné stanovisko obce o výrube drevín rastúcich mimo les
Za hlasovalo všetkých šesť poslancov: Peter Sm olár, Bc. Pavol K udzbel. M ichal Sitek, Ing.
Ján Sitek. Pavol Loffaj a JUDr. Ľubom ír Kuboš
K bodu číslo 13: Úprava rozpočtu obce Podbiel
JU D r. Kuboš navrhol doplniť návrh rozpočtu o odm enu aj pre starostu a to form ou percentuálneho
zvýšenia platu. Zhrnul, čo všetko sa za posledné štyri roky v obci zrealizovalo, projekty, ktorých
výsledky budem e vidieť v budúcnosti. N avrhol zvýšenie platu starostu o 40 % od októbra 2018 do
decem bra 2018. Bc. Pavol Kudzbel - sa opýtal, či sa tým to návrhom zaoberala finančná kom isia.
JU D r. Kuboš mu odpovedal, že nie. Bc. Pavol Kudzbel vyslovil názor, že by OZ m alo schvaľovať
konkrétnu sum u. Poslanci následne zhruba vypočítali sum u 2400 € M ichal Sitek sa zapojil do
diskusie a vyslovil názor, že starostu m uselo OZ celé štyri roky do všetkého tlačiť. A uviedol aj
konkrétne príklady. N a záver ale povedal, že v zásade s vyplatením odm eny pre starostu súhlasí.
Starosta predostrel prítom ným poslancom návrh vybudovať v obci wi-fi zóny a chcel vedieť názor
na ich um iestnenie. V diskusii sa prítom ní zhodli, že by ich bolo vhodné um iestniť v kultúrnošportovej hale, prípadne na Štadióne.
R astislav M alatinka - z pozície hlavného kontrolóra obce tiež s odm enou pre starostu súhlasí, počas
rokov vo funkcii nezistil žiadne vážne pochybenia a všetko sa mu zdá transparentné. F iež sa mu ale
zdá, že niektoré veci navrhli poslanci ako prví a starostu m useli k ich splneniu tlačiť uzneseniam i.
Ing. Ján Sitek doniesol poslancom k nahliadnutiu rozpis výdavkov v sume 1600 €, ktoré použil
v súvislosti oslavam i jubilea TJ ŠK Podbiel
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H lasovalo sa osobitne o zvýšení dotácie pre TJ ŠK Podbiel o 1600 €
Z a hlasovali 4 poslanci: Ing. Ján Sitek, JUDr. Ľubom ír Kuboš, Bc. Pavol Kudzbel a Pavol Loffaj
Proti hlasoval M ichal Sitek a jeden poslanec - Peter Sm olár sa hlasovania zdržal
O sobitné hlasovanie o zvýšení platu starostu obce o 40 % od 1. okt 2018:
Z a hlasovali piati poslanci: Peter Sm olár, M ichal Sitek, Ing. Ján Sitek, Pavol Loffaj a JUDr.
Ľubom ír K uboš. Jeden poslanec Bc. Pavol K udzbel sa hlasovania zdržal.
H lasovanie o úprave rozpočtu podľa priloženého rozpočtového opatrenia:
Za hlasovali všetci šiesti poslanci: Peter Sm olár, Bc. Pavol Kudzbel, M ichal Sitek, Ing. Ján Sitek,
Pavol Loffaj a JUD r. Ľubom ír K uboš.

K bodu číslo 14: Záver
Starosta obce Slavom ír Korčuška na záver poďakoval prítom ným poslancom a občanom za účasť
na OZ a tiež za prácu počas celého volebného obdobia. Zástupca starostu JUDr. Ľubom ír Kuboš
tiež poďakoval za prácu poslancom a starostovi obce tiež poďakoval aj členom finančnej kom isie a
zam estnancom OU.

O verovatelia zápisnice:

Peter
JUDr

Slavom ír líorčuška
starosta obce

Prílohy:
- uznesenia číslo: 46/2018 až 61/2018
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- správa hlavného kontrolóra obce Podbiel č. 3/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení od
4.4..2018 do 17.9.2018
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Podbiel za rok 2017/2018
- Žiadosť o znovunam ontovanie spom aľovacieho prahu - A nton Janík, Podbiel 381
- Žiadosť o vydanie povolenia - P-Trans Podbiel 411
- Žiadosť o odkúpenie podielu na pozem ku - D alibor Kontra Podbiel 366
- Žiadosť o udelenie súhlasného stanoviska s výrubom drevín rastúcich m im o les - M ilan
M ikulášik, Podbiel 368
- Doplnenie žiadosti o vrátenie spoluvlastníckych podielov k pozem kom - Daniel Drnďák, Podbiel
286
- návrh rozpočtového opatrenia č. 4 k 28.9.2018

