Zápisnica
zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 22. januára 2016
Prítom ní:
Poslanci:
Hl. kontrolór obce:
Ď alší prítom ní:

Slavom ír K orčuška - starosta obce
JUDr. Ľubom ír Kuboš, Peter Sm olár, Ing. A dam M ikulášik, Ing. Ján Sitek,
M ichal Sitek, Bc. Pavol K udzbel, Pavol Loffaj
Rastislav M alatinka
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: O tvorenie
Starosta obce Slavom ír K orčuška privítal členov obecného zastupiteľstva a prítom ných občanov.
Skonštatoval, že sú prítom ní siedmi poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Začalo
sa rokovanie obecného zastupiteľstva.
K bodu číslo 2: Schválenie program u rokovania
Starosta obce prečítal plánované body rokovania OZ.
Ing. Ján Sitek navrhol bod č. 6 - Schválenie rozpočtu obce Podbiel na rok 2016 s výhľadom na roky
2017-2018 presunúť pred bod č. 4. - Interpelácie.
Starosta obce navrhol doplniť rokovanie OZ o ďalší bod - N ávrh na zvýšenie ceny stravného lístka
pre dospelých stravníkov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s M Š Podbiel. Tento bod um iestniť pred bod Schválenie rozpočtu obce
H lasovanie o doplnení bodu rokovania o bod - N ávrh na zvýšenie ceny stravného:
„Za“ hlasovali všetci siedm i prítom ní poslanci: M ichal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár,
Pavol Loffaj, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubom ír Kuboš. Ing. A dam M ikulášik.
„Z a“ zm enu, ktorú navrhol Ing. Ján Sitek hlasovali tiež všetci siedmi prítom ní poslanci.
„Z a“ celkový pozm enený program rokovania OZ hlasovali všetci siedmi prítom ní poslanci.
N ásledne začalo sa prerokovávanie jednotlivých bodov program u.

K bodu číslo 3: V oľba návrhovej kom isie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej kom isie starosta navrhol M ichala Siteka a Pavla Loffaja.
„Z a“ M ichala Siteka, hlasovali šiesti poslanci: Bc. Pavol Kudzbel, Peter Sm olár, Pavol Loffaj,
Ing. Ján Sitek a JU D r. Ľubom ír Kuboš. Ing. A dam M ikulášik. Zdržal sa jed en poslanec: M ichal
Sitek.
„Za“ Pavla Loffaja hlasovali šiesti poslanci: Ing. Adam M ikulášik, M ichal Sitek, Peter Sm olár, Ing.
Ján Sitek, JU D r. Ľubom ír Kuboš a Bc. Pavol Kudzbel. Zdržal sa jeden poslanec: Pavol Loffaj
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Bc. Pavla K udzbela a Ing. A dam a M ikulášika. Za
zapisovateľku určil pani Vieru Ursínyovú.

K bodu č. 4 P rerokovanie návrhu na zvýšenie ceny stravného lístka pre dospelých stravníkov
stravujúcich sa v Š J pri ZS s M Š Podbiel
Starosta prítom ných inform oval, že na základe zvýšenia režijných nákladov v školskej jedálni, je
nutné upraviť cenu stravného lístka pre dospelých stravníkov na sum u 2,85 €. Táto sum a sa týka
zam estnancov ZŠ s MS v Podbiel i a tiež dôchodcov.
R iaditeľka ZŠ s MŠ M gr. Blanka K ontrová upozornila, že ak sa cena lístku pre dôchodcov zvýši,
väčšina z nich sa odhlási a využije služby reštaurácie. P. Júlia D vorská poznam enala, že sa poslanci
m ôžu uzniesť a navýšiť príspevok od obce na stravné pre dôchodcov. Starosta uviedol, že jeho
záujm om je dôchodcov si udržať, a navrhuje zvýšiť náklady obce za stravovanie. Ing. Ján Sitek tiež
upozornil, že vzhľadom k počtu vydaných obedov (podľa údajov od vedúcej školskej jedálne až 120
denne) by sa m alo porozm ýšľať o zvýšení počtu zam estnancov školskej jedálne. Riešením
uvedeného podľa starostu je, aby sa neprijím alo viac stravníkov, ak na to v školskej jedálni nie sú
kapacity.
N ásledne sa pristúpilo k hlasovaniu o zvýšení ceny stravného lístka pre dospelých stravníkov
stravujúcich sa v školskej jedálni na sumu 2,85, s tým , že obec bude prispievať 0,37 € a dôchodca
zaplatí za obed 2,48 €.
„Za“ hlasovalo všetkých sedem prítom ných poslancov: Ing. Adam M ikulášik, M ichal Sitek, Peter
Sm olár, Ing. Ján Sitek, JUD r. Ľubom ír K uboš, Pavol Loffaj a Bc. Pavol Kudzbel.

K bodu číslo 5: Schválenie rozpočtu obce Podbiel na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-2018
Starosta obce uviedol, že ohľadom návrhu rozpočtu sa stretli poslanci dvakrát na rokovaniach pred
OZ.
JU D r. Ľubom ír K uboš - predniesol stanovisko finančnej kom isie, v ktorom odporúča schváliť
návrh rozpočtu s nasledujúcim i zm enam i:
Vo výdavkovej časti zvýšiť dotáciu pre Rím sko-katolícku farnosť, vzhľadom k tom u, že R-ko
navštevuje značný počet detí - a to o sum u 900 € - na sum u 1500 € Ďalej finančná kom isia navrhuje
zvýšiť odm eny pre členov kom isií o sumu 400 € na sumu 2000 € - zdôvodnil to tým , že sa počet
členov kom isií zvýšil o dvoch a kom isie sa počas roka aktívne stretávajú. Pre vyrovnanie rozpočtu
v príjm ovej časti, v položke podielové dane, navrhuje navýšiť o sum u 1300 € .
Rastislav M alatinka, hlavný kontrolór uviedol k rozpočtu, že bežný rozpočet spĺňa podm ienky
zákona, je zdrojovo vyrovnaný a aj napriek tým to skutočnostiach m á pripom ienky ku hlavném u
zdroju príjm ov - podielovým daniam , na konci roku vznikne rezerva 8875 € N avrhol, aby sa táto
rezerva zahrnula do príjm u obce a bola použitá na financovanie projektových dokum entácií. Ďalej
upozornil na nejasné kritériá pri poskytovaní dotácií, ktoré je treba posúdiť a prehodnotiť.
M ichal Sitek navrhol znížiť dotáciu pre hokejový klub -200 € svoj návrh zdôvodnil tým , že má
vzhľadom k dotácii dosť m álo členov. Čo sa týka počtu členov dá sa porovnať s cykloklubom , ktoiý
je podľa jeho názoru viac vidno, sú aktívnejší. Z ápisné by si mali hotejisti hradiť sam i. Ďalšiu
otázku sm eroval k Telovýchovnej jednote ŠK Podbiel, ktorá m ala vyčlenených 2000 € na oplotenie
a opýtal sa jeh o predsedu Ing. Jána Siteka na stav v tejto veci. Uviedol, že hudobná skupina Xicht
by m ala hľadať lacnejšie alternatívy pri organizovaní ich akcií. Ďalej navrhol zvýšiť odm enu pre
poslancov o 300 €, túto sumu ubrať z položky reprezentačné.
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Ing. Ján Sitek k uvedeném u povedal, že podporuje kultúrne aj športové aktivity a tiež, je za to, aby
bola pre prideľovanie dotácií vypracovaná sm ernica. H okejový klub podľa jeh o názoru obec
Podbiel reprezentuje, a navrhol, aby podujatia nezastrešovala hudobná skupina Xicht, ale bola to
obecná akcia. U viedol, že Telovýchovná jed n o ta vybavila nové pinpongové stoly, rakety a loptičky
v hodnote 2200 €, opravila sa tribúna za 3500 € tisíc, vym enili bojler a vodovodné potrubia.
D otácia bola adekvátne využitá, čo potvrdil aj hlavný kontrolór. Starosta ako člen hokejového klubu
povedal, že hokejisti reprezentujú obec, v priebehu 6 rokov sum u jednej celej dotácie m inuli na
nákup hráčskych výstroji. Chlapci z obce si m ôžu skúsiť, či m ajú na to hrať hokej, bezplatne im ju
požičajú. Ing. Ján Sitek m al návrh aby príspevok na dieťa od 3-15 rokov, ktorý dostáva obec - 5,23
€ bol vo výške 5 € poukázaný priam o tým, ktorí sa deťom venujú - napr. folklórny súbor. P. Lukáš
K orčuška vedúci skupiny X icht reagoval na vyjadrenia poslanca M ichala Siteka s tým , že do
všetkých nim i organizovaných akcií m usia vkladať aj vlastné prostriedky, obecnú aparatúru
využívajú len na ozvučovanie obecných akcií, je vo veľm i zlom stave a je nutná neodkladná oprava.
H lasovanie o jednotlivých pozm eňujúcich návrhoch:
N ávrh JU D r. Ľ ubom íra K uboša - zvýšenie odm eny pre kom isie na sum u 2000 €
„Z a“ hlasovalo všetkých sedem prítom ných poslancov: Ing. A dam M ikulášik, M ichal Sitek, Peter
Sm olár, Ing. Ján Sitek, JUD r. Ľubom ír Kuboš, Pavol Loffaj a Bc. Pavol Kudzbel.
H lasovanie o návrhu M ichala Siteka - znížiť dotáciu pre H okejový klub o 200 €:
„Z a“ hlasovali dvaja poslanci: M ichal Sitek a Bc. Pavol K udzbel
Zdržali sa traja poslanci: Peter Sm olár, Pavol Loffaj a Ing. A dam M ikulášik
Proti hlasovali JUDr. Ľubom ír K uboš a Ing. Ján Sitek
Za výšenie odm eny poslancov o 300 €: jednohlasne hladovali všetci siedm i prítom ní poslanci.
Zníženie položky reprezentačné o 300 €:
„Z a“ hlasovali štyria poslanci: Ing. A dam M ikulášik, M ichal Sitek, Bc. Pavol K udzbel a Peter
Sm olár
Zdržal sa je d e n poslanec Pavol Loffaj
Proti hlasovali dvaja poslanci: Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľ ubom ír K uboš
H lasovanie o zvýšení bežného rozpočtu v príjm ovej časti o 300 € - podielové dane
Z a“ hlasovalo všetkých sedem prítom ných poslancov
H lasovanie o schválení položkového rozpočtu ZS s M S Podbiel
ku schváleniu zm eny ceny stravného lístka pre dospelých stravníkov
„Z a“ hlasovalo všetkých sedem prítom ných poslancov

s úpravam i

vzhľadom

H lasovanie o schválení rozpočtu O bce Podbiel so zm enam i:
„Z a“ hlasovalo všetkých sedem prítom ných poslancov
K bodu číslo 6: Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Ing. Ján Sitek inform oval prítom ných, že v priebehu roka pripraví V ZN o pripojení na kanalizáciu,
toto V ZN je potrebné prijať vzhľadom k životném u prostrediu.
p. Janíková pochválila poslanca Petra Sm olára, za to ako sa angažuje v obecných akciách. Ďalej
vystúpil JU D r. M iroslav Bachynec, ktorý tiež ocenil obecné akcie, ale upozornil, že sú aj
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zneužívané, upozornil, že na akcii, ktorá sa konala 26.9.2015 - Podbielanská držka, videl ako po
m iestnej kom unikácii prem áva Jo z e f K upa na tanku, a preto sa opýtal poslanca Petra Sm olára, či to
bolo na jeh o pozvanie. Peter Sm olár mu odpovedal, že on p. Krupu nepozval. JU D r. M iroslav
Bachynec požiadal poslancov, aby sa osobne zasadili za to, aby K rúpa nejazdil po miestnej
kom unikácii a cez rieku Oravu. Poslanec M ichal Sitek mal k tom uto otázku prečo JUDr. Bachynec
čakal až doteraz a neoslovil hneď orgány činné v trestnom konaní, keď videl ako p. K rúpa jaz d í po
m iestnych kom unikáciách na tanku bez evidenčného čísla. Ďalej JUDr. M iroslav Bachynec navrhol
poslancom , aby bolo prijaté uznesenie OZ, ktoré zabezpečí m ajetkové vysporiadanie pod m iestnym i
kom unikáciam i v obci Podbiel (Podčervenie a Zám ostie). Bolo mu oznám ené, že na pozem koch v križovatke na Zám ostí je skladovaná drevná hm ota, ktorá je odvážaná na pílu SBU a Bc Pavlom
Kudzbelom bol zhrnutý odpad na tieto pozem ky. U pozornil tiež na skutočnosti týkajúce sa ceny za
lom ový kam eň z m iestneho kam eňolom u a vyzval Bc. Pavla Kudzbela, ktorý je súčasne poslanec aj
predseda urbáru, aby vysvetlil ako je m ožné, že je obec v tom to poškodená. V yjadril sa, že na
m inulom obecnom zasadnutí nebolo do v zápisnice zahrnuté všetko, čo predniesol, preto predložil
svoje vystúpenie na tom to OZ písom ne a trvá na tom , aby bolo v zápisnici citované od slova do
slova, preto je písom né znenie vystúpenia JUDr. M iroslava B achynca súčasťou prílohy tejto
zápisnice. Bc. Pavol Kudzbel na toto vystúpenie reagoval v zm ysle, že JU D r. B achynec by to mal
sm erovať skôr na valné zhrom aždenie urbáru.
Ing. Ján Sitek sa ospravedlnil a opustil zasadnutie OZ.
P. Janíková sa opýtala Bc. K udzbela ako kontroluje kam ene, starosta ju však upozornil, že je to skôr
urbárskej problem atika, Bc. Kudzbel jej odpovedal, že tak, ako to bolo dohodnuté výborom na
urbári a tiež by bolo vhodné sa tieto veci pýtať na urbárskej schôdzi. JU D r B achynec uviedol, že
tak ako obec zverejňuje inform ácie transparentne aj form ou intem etovej stránky, nerobí tak urbár,
preto chce aby sa ľudia dozvedeli o činnosti urbáru touto cestou. Poslanec Pavol Loffaj reagoval na
vystúpenie JUDr. Bachynca a opravil ho vo vyjadrení ohľadom zníženia ceny kam eňa. N a čo Bc.
Kudzbel uviedol, že by bolo vhodné aby JUDr. Bachynec používal overené a pravdivé informácie.
P. Janík a p. Janíková predniesli ich problém s tým , že p. Krúpa sa hneď na na druhý deň po
m inulom zasadnutí OZ sa s ním prišiel k ním dom ov vadiť, pretože sa na neho sťažovali. A ako je
m ožné, že sa p. K rúpa tak rýchlo dozvedel. Po diskusii na túto tém u sa dospelo k záveru, že
zasadnutia OZ sú verejné a inform ácie z nich nie sú pred ostatným i občanm i obce utajované. Ďalej
p. Janík vyjadril nespokojnosť s tým , že bola zvolaná kom isia pre verejný poriadok (1.12.2015) na
podnet p. Krupu, zápisnicu odm ietli m anželia Janíkovi podpísať, vyslovili nespokojnosť aj stý m ,
v akej dobe bola vyhotovená a do dnešného dňa nem ajú potvrdenie od Jozefa Krupu kópiu
protokolu o uskutočnenom m eraní otrasov z trhacích prác, tiež zápisnica nebola doplnená o body,
ktoré požadovali. Obrátil sa na poslanca M ichala Siteka, či túto kópiu protokolu z m erania má,
pretože Jo z ef Krúpa im povedal, že mu ju odovzdal. Ten čestne vyhlásil že kópiu protokolu od p.
Krupu nem á napriek tom u, že ho osobne navštívil dvakrát. Zápisnicu robil podľa jeh o najlepšieho
svedom ia a určite nechcel m anželom Janíkovcov poškodiť.

p. Janík upozornil, že deň pred OZ o 4:40 ráno dom a pocítili dvakrát odstrel. Chce o tejto
problem atike v novinách zverejniť článok. Prečítal stanovisko obce na rozšírenie lomu, ktoré bolo z
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16.9.2014 č. 579/2014, ktoré bolo zo strany obce bez pripom ienok, uviedol, že občania sa na lom
sťažovali na urbárskych schôdzach nikto z obce sa ich na názor nepýtal.
Starosta k tom uto uviedol, že pri najbližšom vydaní novín tento článok zaradím e s tým , že bude
predložený členom redakčnej rady a bude prizvaný aj ten, koho sa článok dotýka, v záujm e
zachovania objektivity. JUDr. M iroslav Bachynec každý upozornil, že každý občan m á právo
zverejniť svoje stanovisko, nechápe prečo nie je na internete, kedže bol predložený už v decem bri.
P. M arta M razovská sa starostu opýtala, prečo jej m už - ako vedúci D obrovoľného hasičského
zboru - nem á zaplatenú odm enu, ktorá mu bola, podľa jej slov, sľúbená. Ď alšia jej otázka sm erovala
na vyradené hasičské prilby zo Zuberca. Starosta jej odpovedal, že po inventarizácií sa mu mal
ozvať zo Zuberca p.Pavol Šroba, zatiaľ tak neurobil, ale určite m á obec záujem tieto prilby odkúpiť
a bude ho sám kontaktovať.

K bodu č. 7. Inform ácie starostu obce
Starosta inform oval prítom ných poslancov o plnení uznesení. Splnené sú uznesenia: vypracovať
VZN o používaní zábavnej pyrotechniky vypracované, zaslať list VUC so žiadosťou o zaradenie
m osta 059 20-001 do plánu investícií, vypracovať nájom nú zm luvu m edzi obcou Podbiel a firm ou
Bom stal. Zaslať list na Dopravný inšpektorát, aby prekontroloval autá, ktoré vozia m ateriál na
m oste 059 20-001 je v plnení
Ďalej prítom ných inform oval o uznesení okresného súdu v N ám estove v právnej veci navrhovateľa
M gr. N atália Sirotová. Obec požiada Slovenský Pozem kový fond o vysporiadanie vlastníctva po
neznám ych vlastníkoch na pozem koch pod cestou Pod Pálenicou a v Krivom Kúte.

K bodu číslo 8: Správa hlavného kontrolóra obce Podbiel o výsledku kontroly čerpania
a vyúčtovania dotácií
JUDr. Ľubom ír Kuboš predniesol stanovisko finančnej kom isie, ktorá túto správu berie na vedom ie
ale navrhujú upraviť lehotu kedy žiadateľ predloží vyúčtovanie a to najneskôr do 10 januára
nasledujúceho roka. Tiež navrhujú, aby bol vypracovaný jednotný form ulár žiadosti o poskytnutie
dotácií aj form ulár aj vyúčtovanie, aby sa splnili všetky zákonné podm ienky, na základe ktorých
bola dotácia poskytnutá
R astislav M alatinka vypracuje vzor, aby prideľovanie dotácií bolo objektívnejšie posudzované.
Správa hlavného kontrolóra je súčasťou prílohy tejto zápisnice.

K bodu číslo 9. Schválenie návrhu V Z N o používaní zábavnej pyrotechniky na územ ní obce
Podbiel
N ávrh obdržali poslanci v m ateriáloch pred OZ
Starosta uviedol, že z jeh o pohľadu je to veľm i diskutabilné obm edzenie občanov a neprikláňa sa
k schváleniu takéhoto nariadenia do doby, keď to bude nevyhnutné.
Poslanec Pavol Lofaj sa tiež priklonil k tom uto stanovisku.
H lasovanie „Z a“ návrh VZN: nik z prítom ných poslancov
Zdržali sa štyria poslanci: Ing. A dam M ikulášik, M ichal Sitek, Bc. Pavol K udzbel a Peter Sm olár
Proti boli dvaja poslanci: JUD r. Ľubom ír Kuboš a Pavol Loffaj
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K bodu číslo 10. Záver
Starosta obce poď akoval prítom ným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva. Pripom enul, že budúcom zasadnutí budú poslanci voliť veliteľa DHZ

O verovatelia zápisnice: Bc. Pavol K udzbel
Ing. A dam M ikulášik

1
biavoríťír K orčuška
starosta obce

P rílo h y :
- uznesenie číslo 01/2016 až, 11/2016
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- Schválený rozpočet O bce Podbiel na rok 2016 s výhľadom na roky 2016 a 2017 vyvesený dňa
22.01.2016
- návrh VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na územ ní obce Podbiel
- Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly čerpania a vyúčtovania dotácií
- písom né znenie vystúpenie JUDr. M iroslava Bachynca
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