Zápisnica

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 16. septembra 2019
Prítom ní:
Poslanci:
Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítom ní:

Slavom ír K orčuška - starosta obce
M ichal Sitek, Jo z ef Krúpa, JUDr. Ľubom ír Kuboš, Bc. Pavol Kudzbel,
Rastislav M alatinka, M gr. Dávid K anderka a Jo zef K orčuška
Ing. M iroslav Bulla
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce Slavom ír K orčuška privítal členov obecného zastupiteľstva a prítom ných občanov.
Skonštatoval, že sú prítom ní všetci siedm i poslanci a OZ je uznášaniaschopné.

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta prečítal body program u rokovania OZ a navrhol doplniť nový bod č 14 „Schválenie
odpredaja nevyužívaného m ajetku - hasičské vozidlo Liaz typ CAS 25/RTH P, zm enu v bode č. 13je najprv potrebné schváliť zám er odpredaja m ajetku, preto nový názov bude „Žiadosti - a) Peter
V ilčinský ml. a m anželka M iriam V ilčinská o zám ere predaja podielu obce Podbiel na pozem ku“
Poslanec Krúpa navrhol doplniť nové body program u:
- za bod 7 - nový bod 8. „Situácia s nepodpísaným i uzneseniam i starostu obce“,
- bod č. 10 „Správa stavebnej kom isie“
- bod č. 12 „Situácia na stavebnom úrade obce Podbiel“
- bod č. 15 „Odpredaj požiarneho vozidla“
M ichal Sitek vyjadril názor, že sa tieto otázky m ôžu prebrať v bode „Inform ácia starosta obce“
a navrhol doplniť návrh starostu o bod „Správa stavebnej kom isie“
H lasovanie o návrhu zm eny program u rokovania - návrh Starostu Slavom íra Korčušku s doplnením
M ichala Siteka:
- nový bod č 9 „Správa stavebnej kom isie“
- zm ena v bode č. 14 o zám ere predaja ....
- nový bod č. 15 „Schválenie odpredaja prebytočného m ajetku“
Za uvedený návrh program u rokovania hlasovali piati poslanci: Jo z ef K orčuška, JUD r. Ľubom ír
Kuboš, M gr. Dávid Kanderka, M ichal Sitek a Rastislav M alatinka
Starosta skonštatoval, že program bol schválený

K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej kom isie starosta navrhol Jozefa K orčušku a Jozefa Krupu. Za Jozefa Korčušku
hlasovali šiesti poslanci: M ichal Sitek, JUD r. Ľubom ír Kuboš, Jo z e f Krúpa, M gr. Dávid Kanderka
Bc. Pavol Kudzbel a Rastislav M alatinka. Jo z ef Korčuška sa hlasovania zdržal. Za Jozefa Krupu
hlasovali šiesti poslanci: M ichal Sitek, Jo z ef K orčuška M gr. Dávid K anderka Bc. Pavol Kudzbel.
JUD r. Ľ ubom ír Kuboš a R astislav M alatinka. Jo z ef Krúpa sa hlasovania zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice JUDr. Ľubom íra K uboša a M gr. D ávida Kanderku. Za
zapisovateľku určil pani Vieru U rsínyovú.

K bodu číslo 4: Informácie starostu obce Podbiel
Starosta prítom ných inform oval, že po augustovom zasadnutí OZ, ktorého sa nem ohol zúčastniť sa
rozhodol, že nepodpíše uznesenia, ktoré sú podľa jeh o názoru protizákonné, teda tie v ktorých mu
poslanci čokoľvek uložili, je to tiež názor právnikov a okresnej prokuratúry. S niektorým i
uzneseniam i, ale súhlasí a boli zrealizované. Oslovil poslancov aby prišli osobne na obecný úrad,
kde je s nimi ochotný tieto tém y prekonzultovať.
Poslancov ďalej inform oval o nasledovnom :
- prebehol archeologický výskum v areáli Bielej Skaly, ktorý financovala obec Podbiel,
realizátorom projektu bolo O ravské m úzeum P.O.H. v Dolnom K ubíne (archeologička M gr.
B arbora
Lofajová
Danielová)
a Mgr.
Ľuboslav
Záhorec
zo
súkrom nej
spoločnosti
A R C H EO V Ý SK U M , s.r.o. Po spracovaní všetkých výsledkov budem e robiť v kultúm o-športovej
hale prednášku a inform ácie si budete m ôcť prečítať v najbližšom vydaní obecných novín.
- baner, s nápisom „N a prenájom '4 ktorý bol nainštalovaný v auguste na budovu starej MS bol
zničený vandalm i a v deň konania OZ tam bol nainštalovaný nový. Vyzval prítom ných, ak by si
tam všimli podozrivé osoby, nech ich hneď nahlásia na obecný úrad.
- list od M ária Siteka (syna Júliusa Siteka), v ktorom si nárokuje nájom né za parcelu na starom
cintoríne. Parcelu vlastní neoprávnene chybným zápisom zhotoviteľa RO EPky. V súčasnosti
prebieha súdne pojednávanie s urbárom , ktorý by mal byť v liste vlastníctva na obidvoch parcelách.
Preto navštívil JUDr. Vevurku a zaslali sme mu nesúhlasný list.
- stav m osta vedúceho ponad rieku O ravu - po viacerých stretnutiach nám ako obci bolo prisľúbené
zapracovanie financií do rozpočtu Žilinského sam osprávneho kraja, ktoré mali byť použité na
objazdnú m ostnú konštrukciu a následnú výstavbu nového m osta. O sobne sa v tom angažoval
podpredseda ŽSK Igor Janckulík, ktorý nás inform oval, že predsedníčka Erika Jurinová tento
projekt vyradila s tý m , že sú zložitejšie situácie a na Zám ostí žije len 150 ľudí. Financie neboli
zaradené do rokovania VÚC. Listom budem e žiadať predsedníčku o vyjadrenie, akým spôsobom si
predstavuje riešiť túto neúnosnú situáciu.
V diskusii sa M ichal Sitek vyjadril, že skutočne poslanci ukladajú „školácke uznesenia“ ale to len
preto, že toto je jediná cesta, ako niečo dosiahnuť, pretože sa v m inulosti hovorilo o veľa veciach,
ale ktoré však neuskutočnili. U viedol príklad z r. 2015 - prechody pre chodcov, o ktorých sa tvrdilo
že sa nedajú zrealizovať, po uloženom uznesení to už šlo. R. 2018 uznesenie Ing. Jána Siteka zosýpajúce sa kam ene na cintoríne, zrealizovalo sa len po prijatí uznesenia. Poslanec Rastislav
M alatinka sa vyjadril, že ho v tých nepodpísaných uzneseniach žiadali a podľa jeho názoru je to
prosba za občanov, ktorý ich volili aby starosta urobil zásadné a nie tak ťažko splniteľné veci,
a vym enoval všetky nepodpísané uznesenia. Pri uznesení, aby bol organizačný poriadok zosúladený
s realitou upozornil, aby sme nezam estnávali zam estnancov, bez zriadenej pozície v organizačnom
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poriadku, pretože m ám e zam estnanca, ktorý nem á zriadený referát. Tiež pri bode - vypracovanie
kúpno-predajných zm lúv s vlastníkm i pozem kov v časti Plese a Cintorín, na ktoré sme vyčlenili
peniaze v rozpočte obce upozornil, že to bola starostova ako priorita v jeh o volebnom program e.
Preto starostu obce poprosil a požiadal, nie prikazoval, aby začali spolupracovať a aby to v našej
obci začalo fungovať, tak ako si to želajú občania a OZ.
Bc. Pavol Kudzbel sa plne stotožnil s vyjadreniam i poslanca M alatinku ohľadom nepodpísaných
uznesení. Opýtal sa starostu obce či bola podaná písom ná žiadosť ohľadom doplnenia finančných
prostriedkov na výstavbu nového m osta ponad rieku O rava do rozpočtu ŽSK . D om nieva sa, že ak
by bola podaná oficiálna písom ná žiadosť, m usia ju zaradiť do program u rokovania a poslanci o nej
rozhodnú, nie sam otná županka Jurinová. Ďalej sa opýtal starostu, že podľa inform ácií na m inulom
OZ už boli podpísané prvé zm luvy - v časti Pleso a Cintorín a chcel vedieť s kým konkrétne.
Požiadal starostu, aby sa bod „Inform ácie o plnení uznesení“ nazýval „Správa o plnení uznesení“ a
aby ich spolu s bodom „Inform ácie starostu obce“ dostávali poslanci písom ne do m ateriálov pred
rokovaním OZ.
Starosta Slavom ír K orčuška sa vyjadril, že sa stotožňuje s ich uzneseniam i, ale nie so spôsobom „žiada“ a „ukladá“ a s presným i term ínm i. V yriešenie každého problém u trvá určitý čas a a stojí aj
finančné prostriedky, ktoré je potreba riešiť v rozpočte, niektoré veci treba riešiť urgentne.
N apríklad sa nestotožňuje s uznesením o psoch, zo zákona nie je m ožné na stránke uvádzať meno
tel. číslo občana. N a stránke obce bude odkaz ako sa majú správať m ajitelia psov podľa nového
zákona. Obec m á povinnosť uzatvoriť s zm luvu s osobou oprávnenou, ktoré majú odchytávať psov,
ale na O rave to nechce vykonávať nikto. Uviedol tiež príklad, kedy stavebná kom isia navrhla 12
uznesení, potom poslanci v interpeláciách doplnili ďalších 10 a na obci sa nič nestíha robiť, len
riešiť veci súvisiace so zastupiteľstvom . Vyslovil názor, že takto sa ukladať uznesenia je
protiprávne. Citoval zákon o obecnom zriadení, podľa ktorého nevyplýva aby OZ m ohlo vykonávať
pôsobnosť zam estnávateľa resp. tzv. nadriadeného pracovníka s rozhodovacou právom ocou voči
zam estnancom obecného úradu, resp. delegovať na seba oprávnenia starostu a riadiť prácu OU.
Obecné zastupiteľstvo m ôže vykonávať len tie úlohy, ktoré mu zveruje zákon, ostatné sú v
kom petencii starostu obce, ktorý rozhoduje vo všetkých veciach vo správe obce. Preto uznesenia
starosta bral ako skryté riadenie obecného úradu. Vyzval poslancov, aby si ich najskôr prišli
vykonzultovať na obecný úrad.
JUDr. Ľubom ír Kuboš potvrdil, že príprava OZ je náročná na čas, účasť na kom isiách, príprava
dokum entov, uznesení, zhotovenie zápisnice a plus ešte naplnenie prijatých uznesení. Upozornil
tiež na výsledky, napr. rekonštrukcia škôlky a obecného úradu, požiarna zbrojnica to ako keby nik
nevidel.
Starosta tiež nesúhlasí aby 10 dní pred OZ predkladal písom ne správu o plnení uznesení, pretože aj
2 dni pred OZ uznesenie m ôže splniť. Prítom ných tiež inform oval, že na budúcom OZ sa budú
schvaľovať kúpno-predajnú zm luvu s m ajiteľm i pozem kov v časti Pleso a Cintorín, ktorí podpísali
súhlas an-blok. K m ostu ponad rieku O rava starosta povedal, že zo stretnutí so ŽSK vyplynulo, že
ŽSK chce postaviť nový m ost (čo je zadokum entované aj zápisnici), preto sme o to písom ne
nežiadali.
Bc. Pavol Kudzbel upozornil, že sa niektoré banálne veci, tak ako sa dohodli aj na zasadnutí OZ
nesplnili, preto sa poslanci rozhodli, že ich budú dávať form ou uznesení. Ďalej k predkladaniu
Správy o plnení uznesení uviedol, že je schválený rokovací poriadok a starosta by ho mal
dodržiavať ako prvý. Písom nú správu m ôže jednoducho na OZ doplniť s vysvetlením dôvodov
prečo sa uznesenia nesplnili. N epodpísané uznesenia sú podľa jeh o názoru norm álneho charakteru
a pom ôžu občanom . Starosta sa vyjadril, že uznesenia neboli naform ulované podľa zákona
o obecnom zriadení a je prístupný k rokovaniam s poslancam i. U znesenia typu „odporúčam
starostovi obce...“ podpíše.
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K bodu č. 5 - Informácie o JPÚ a veľkých pozemkových úpravách
Starosta prítom ných inform oval, že dňa 9.8.2019 sa uskutočnilo ustanovujúce zhrom aždenie JPÚ
v kat. územ í Podbiel, lokalita Lány a M lynisko. Starosta obce Podbiel a Ing. M artina V rábľová z Pozem kového úradu N ám estovo oboznám ili členov združenia o problem atike a prínose JPÚ pre
podielnikov. Bolo zvolené predstavenstvo s členm i: Slavom ír K orčuška, JUD r. Ľubom ír Kuboš,
A nna Fileková, M arek Krška, Ing. Ján Sitek, Jo z ef Krúpa, Paed. Dr. Jo zef Turčák a zástupca zo
Slovenského pozem kového fondu. N ásledne boli schválené stanový a predstavenstvo: Predseda:
Slavom ír Korčuška, Podpredseda: JUD r. Ľ ubom ír Kuboš a zapisovateľka A nna Fileková. Stanovy,
zápisnica a uznesenia z úvodného zhrom aždenia boli zaslané na Pozem kový a lesný odbor
N ám estovo, ktorý požiada o pridelenie identifikačného čísla. Ď alších krokom bude vytýčenie hraníc
dodávateľskou firm ou, inform ovanie účastníkov ohľadom pôvodného stavu registra s vytýčenou
hranicou obvodu a následným vypracovaním znaleckého posudku obidvoch lokalít. U skutoční sa
budúci týždeň a budú naň prizvaní členovia predstavenstva.
Po inform áciách z Pozem kového a lesného úradu N ám estovo prebieha ohľadom veľkej kom asácie
prípravné konanie, ktorého súčasťou je aj výber zhotoviteľov pre zhotovenie veľkých kom asácií,
pre jednotlivé určené územ ia, v ktorých je zaradená aj Obec Podbiel.
Poslanec M ichal Sitek sa opýtal podľa akých kritérií boli navrhnutí členovia predstavenstva,
Starosta odpovedal, že navrhol členov, ktorí mali vyšší počet podielov v obvode, a tiež aj predsedu
stavebnej kom isie.

K bodu č. 6 Informácie o plnení uznesení
Uznesenie č. 21/2017 - v ktorom OZ ukladá OÚ prepracovať organizačný poriadok a doplniť
potrebné údaje pre vytvorenie prac. poriadku. Prepracovať prac. zm luvy tak, aby boli v súlade
organizačným poriadkom . Starosta uviedol, že je čiastočne splnené. O rganizačný poriadok bol
prepracovaný a personalistka zabezpečila prepracovanie pracovných zm lúv.
Uznesenie č. 39/2017 K úpna zm luva - predaj podielu Jo z ef C hom istek a Jolana C hom isteková Starosta osobne zašiel za ich dcérou M áriou, ktorá povedala, že na kúpu nem ajú peniaze a chcú
požiadať o ešte nižšiu sumu, nový návrh zm luvy však doteraz nedoniesla, preto navrhuje, aby bolo
toto uznesenie zrušené.
U znesenie č. 42/2019 - žiadosť Ing. V ladim íra Ježka o prepis pozem ku. Starosta k tom uto
uzneseniu povedal, že p. Ježko zom rel a jeh o pozem ok zostal nepridelený, konzultoval to s jeho
m am ou, ktorá chce aby bol pridelený opäť jej synovi. OZ o tom bude rokovať na najbližšom
zasadnutí.
Uznesenie č. 15/2018 v ktorom OZ ukladá OÚ predložiť a podať žiadosť o dotáciu na spracovanie
ú z e m n o - plánovacej dokum entácie. Starosta je presvedčený, že žiadosť bola spracovaná kom plexne
a obsahovala aj všetky prílohy, len bola odovzdaná s presvedčením , že je podaná v term íne.
U znesenie č. 102/2015 v ktorom OZ ukladá OÚ predložiť návrh VZN o podm ienkach držania
psov, vytvorenie elektronickej evidencie. Starosta k tom uto uviedol, že - skúšal hľadať fotky psov
aj podľa zoznam u psov, ktoré m ám e, vidí však problém v zákone o ochrane osobných údajov ak by
bolo v zoznam e uvedené m eno m ajiteľa a telefónne číslo, starosta nie je stotožnený aby to bolo
súčasťou VZN. OÚ uverejní v obecných novinách a na stránke obce aké povinnosti m ajú m ajiteľa
psov podľa nového zákona. Ohľadom odchytu psov už oslovil tri oprávnené osoby ale ani jeden
z nich nem á záujem túto prácu pre našu obec vykonávať. P. Slavom ír N abočík, ktorý sa psom
venuje, prisľúbil, že zváži, že si urobí licenciu na odchyt psov. Ďalej navrhol kúpiť pre obec
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vyhovujúci koterec, ktorý bude um iestnený na zbernom dvore. Obec m á povinnosť um iestniť psa
do koterca, s vodou a stravou a ďalej ho um iestniť do útulku. Ú tulky v okolí však nem ajú záujem
o veľkých psov. Starosta sa touto problem atikou zaoberal aj na ZM O H -o, kde dal do uznesenia, aby
sa zaoberali otázkou útulku pre psov z celej Oravy. N avrhovateľ uznesenia poslanec Rastislav
M alatinka sa vyjadril, že uznesenie nerieši túlavých psov, ale psov, ktorý ujdú m ajiteľom a môžu
pohrýsť dieťa, bolo by jednoduché podľa obrázka nájsť m ajiteľa na internete a zavolať mu.
Ponúkol sa, že obrazovú dokum entáciu urobí, len potrebuje zoznam psov.
Jo z ef Krúpa podal návrh, aby boli všetky nepodpísané uznesenia opäť schválené:
H lasovanie o uznesení, v ktorom OZ schvaľuje, že uznesenia v poradí č. 63/2019 až 73/2019, ktoré
neboli podpísané starostom obce s odôvodnením , že m ajú žiadací a ukladací charakter nanovo
schvaľuje
Za: Bc. Pavol K udzbel, Jo z ef K rúpa
Proti: Jo zef K orčuška, Mgr. Dávid Kanderka, M ichal Sitek a Rastislav M alatinka
Zdržal sa: JUD r. Ľ ubom ír Kuboš
Uznesenie nebolo schválené
R astislav M alatinka navrhol uznesenie, v ktorom OZ schvaľuje zabezpečenie prostredníctvom
stavebného úradu výzvu vlastníkov objektov dreveníc č. 106, č. 107 a č. 133 s upozornením , aby
urýchlene začali s opravou týchto objektov term ín splnenia uznesenia 30.10.2019
Za: R astislav M alatinka, M ichal Sitek, Jo z ef Krúpa, Bc. Pavol Kudzbel a M gr. Dávid K anderka
Zdržali sa: Jo z ef K orčuška a JUD r. Ľubom ír Kuboš
U znesenie bolo prijaté
Starosta k tom uto uzneseniu uviedol, že pam iatkový úrad už vyzval m ajiteľov dreveníc a uložil im
aj pokuty, na ich oprave sa už začalo pracovať.
H lasovanie o uznesení, v ktorom OZ v Podbieli schvaľuje zabezpečenie zosúladenia ukladania
stavebného odpadu za zberným dvorom v súlade s právnym i predpism i
Za: R astislav M alatinka, M ichal Sitek, Jo z e f Krúpa, Bc. Pavol Kudzbel a M gr. Dávid K anderka
Zdržal sa: Jo z ef K orčuška a JUDr. Ľubom ír Kuboš
Uznesenie bolo prijaté
H lasovanie o uznesení, v ktorom OZ v Podbieli OZ schvaľuje zosúladiť organizačný poriadok obce
s realitou
Za: Rastislav M alatinka, M ichal Sitek, Jo z ef K rúpa a Bc. Pavol Kudzbel
Zdržal sa: JUD r. Ľubom ír Kuboš, Jo z ef K orčuška a M gr. Dávid K anderka
U znesenie bolo prijaté
H lasovanie o uznesení, v ktorom OZ v Podbieli schvaľuje zabezpečiť všetky inform ácie týkajúce sa
uzatvorenia zm luvy o pristúpení spoločného stav úradu v Trstenej alebo Tvrdošíne
Za: Rastislav M alatinka, M ichal Sitek, Jo z ef Krúpa, Bc. Pavol Kudzbel
Zdržal sa: JU D r.Ľ ubom ír Kuboš Jo z ef K orčuška Mgr. Dávid K anderka
U znesenie bolo prijaté
H lasovanie o uznesení, v ktorom OZ v Podbieli schvaľuje iniciovať stretnutie s M atejom M arasom
a nespokojným i vlastníkm i pozem kov, ktoré oplotil p. M aras. Term ín: do 30.10.2019
Za: Rastislav M alatinka, M ichal Sitek, Jo z ef Krúpa, Bc. Pavol Kudzbel a M gr. Dávid K anderka
Zdržali sa: JU D r.Ľ ubom ír Kuboš Jo z ef K orčuška
Uznesenie bolo prijaté

H lasovanie o uznesení, v ktorom OZ v Podbieli schvaľuje zapracovať do územ ného plánu obce
protipožiarnu nádrž v lokalite Pod K ráľovou, Pod Koniarkou
Za: R astislav M alatinka, M ichal Sitek, Jo z e f Krúpa, Bc. Pavol Kudzbel
Zdržal sa: Mgr. Dávid Kanderka, JUD r. Ľubom ír K uboš a Jo z ef K orčuška
Uznesenie bolo prijaté
Starosta podal návrh na zrušenie uznesenia č. 39/2017
H lasovanie o uznesení, v ktorom OZ v Podbieli ruší uznesenie č. 39/2017 o predaji podielu
obecného m ajetku na Jozefa C hom isteka a Jolanu C hom istekovú z dôvodu nezáujm u o podpísanie
zm luvy a nezáujm u doručenia novej žiadosti o prevod m ajetku obce
Za: Rastislav M alatinka, M ichal Sitek, Jo z ef Krúpa, Bc. Pavol Kudzbel, M gr. Dávid K anderka a
Jozef K orčuška
Zdržal sa: JUD r. Ľ ubom ír Kuboš
Uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 7 - Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
JUDr. Ľubom ír Kuboš sa opýtal predsedu stavebnej kom isie Jozefa Krupu na problem atiku
pridelených stavebných pozem kov v lokalite Krivý kút a Pod Pálenicou, o ktoré už úspešný
žiadatelia nem ajú záujem . Táto problem atika sa preberala na predchádzajúcom OZ a chcel vedieť,
či sa tým to stavebná kom isia zoberala, alebo sa v budúcnosti plánuje.
Inform ácie o úspešných
záujem coch, pozem koch, aj o tom , či sa pozem ky vykupujú sú prístupné a preto vyjadril názor, že
by bolo vhodné aby sa touto tém ou stavebná kom isia zaoberala. Jo zef Krúpa odpovedal, že
Stavebná kom isia má záujem , ale nevie o čo sa jedná, zatiaľ ho nik neoslovil ale toto berie ako
signál a budú sa ňou zoberať. JUD r. Ľubom ír K uboš pripom enul, že čiastočná infraštruktúra je
dotiahnutá chýba iba elektrika, tá sa dá riešiť dočasným pripojením , podľa jeh o zisťovaní stavebníci
by tam nem ali byť obm edzení ani pri stavebných povoleniach.
R astislav M alatinka, ktorý je členom stavebnej kom isie - sa vyjadril, že pozem ky pod Pálenicou nie
sú vo vlastníctve obce, tak nem ajú prečo rozhodovať kom u ich pridelím e, stavebná kom isia je
poradným orgánom OÚ, ak ich osloví s pripraveným i podkladm i, tak sa im budú venovať, ale aby
si stavebná kom isia vym ýšľala problém y, a riešila pozem ky, ktoré nie sú vo vlastníctve obce je
m rhanie časom a najskôr je treba dotiahnuť elektrinu a urobiť cestu. Ďalej v diskusii JUDr.
Ľubom ír Kuboš zopakoval, že by sme mali nájsť spôsob ako m otivovať úspešných žiadateľov, aby
začali pozem ky vykupovať. M ichal Sitek pripom enul, že túto otázku otvoril v roku 2018 už aj Ing.
Ján Sitek. M ichal Sitek vtedy navrhol, aby obec oslovila záujem cov, či chcú stavať alebo nie,
pretože sám m á inform ácie o žiadateľoch, ktorý už záujem stavať nemajú.
JUDr. M iroslav B achynec dal do pozornosti, že v rám ci JPÚ sa dajú riešiť aj m iestne kom unikácie
an-blok. V M agure sa stavalo teleso cesty a opýtal kto je investorom , kto projekt a či m á stavebné
povolenie. Ďalej položil otázku, či m ôže odkúpiť prebytočný m ajetok obce poslanec OZ. Upozornil
tiež na problém prestarlých občanov obce, ktorí nie sú um iestnení dom a, stále ich pribúda. Je tu
budova štátnych lesov, obec by ju m ala odkúpiť a zriadiť tam park pre seniorov. Riešiť túto otázku
sa mu zdá prínosnejšie ako to, že OZ štyri roky rieši problem atiku psov. Čo sa týka m osta ponad
rieku Oravu vyslovil názor, že ho ničí poslanec a predseda stavebnej kom isie, ktorý ho dennodenne
cielene, úm yselne preťažuje , tiež sa vozí na tankoch po rieke Studená a ničí prírodu. Upozornil, že
Orava je 4 stupeň ochrany a Studená je zaradená v rámci Ram sdofského protokolu a patrí do
ochrany. Jo z ef K rúpa odpovedal, že
klam e.
Starosta na otázku ohľadom cesty v M agure
6

odpovedal, že investorom nie je obec. Bc. Pavol Kudzbel ako predseda urbáru bol na stavebnom
úrade a pani, ktorá ho vedie mu povedala ako m á postupovať. Starosta ďalej povedal, že žiadna
obec nevysporadúva cesty prostredníctvom JPÚ - je to m ožné len v rám ci veľkej kom asácie, aj to
len ak je vôľa občanov. Obec sa rozhodla, že pod kom unikáciam i budem e pozem ky vykupovať.
JPÚ je schválená časť zastavovacia, kde sa budú stavať nové dom y, ale cesty nie. JUD r. M iroslav
Bachynec sa opýtal, prečo sa v časti Lány nešlo po prirodzenej hranici, ktorú tvorí potok. JUD r.
Ľuboš Kuboš mu na to povedal, že sa vychádzalo z územ ného plánu obce.
Starosta Slavom ír K orčuška konštatoval, že poslanec Jo zef K rúpa skutočne chodí na tanku, len je
potrebné vytýčiť trasu a tiež aby mal súhlas m ajiteľov pozem kov a dbal na to, aby sa nenarúšal
prírodný biotop. Jo zef Krúpa sa vyjadril, aby mu JUDr. B achynec nevyčítal veci, ktoré nie sú
pravdivé a zopakoval, že klam e. Cez rieku Studenú chodí cez brod a ide po trase, po ktorej sa aj
ťahá drevo, preto v tom nevidí žiaden problém .
p. Anton Janík znovu pripom enul m yšlienku o informačnej tabuli na Zám ostí, ďalej zachytil
v m édiách, že v rám ci šetrenia vody, v období za sucha, m inisterstvo životného prostredia alebo
pôdohospodárstva vydalo výzvu pre obce, na nádoby - na zber dažďovej vody zo striech pre
občanov. Starosta uviedol, že on takúto inform áciu nem á, ale preverí ju.
p. Jozefína Krúpová sa opýtala, či by bolo technicky m ožné, aby na cintoríne bola vyvedená voda
z dom u sm útku - na polievanie rastliniek alebo um ývanie rúk. Ď alšia otázka bola na kom postéry.
Starosta odpovedal, že v dom e sm útku voda dovedená nie je, v m inulosti sa plánoval urobiť vrt, ale
vzhľadom na to, že je tam kam enné podložie a hroby, bolo by to problem atické. D á podnet riešiť
túto otázku stavebnej kom isii. M ichal Sitek pripom enul, že sa tým to zaoberali už na OZ 13.4.2018.
Starosta uviedol, že m ám e pripravených 30 kom postérov, na tom to OZ sa k nim bude schvaľovať
nájom ná zm luva. Ďalších 15 občanov, ktorí sú v poradí uspokojím e až budúci rok.
p. Jozefína K rúpová sa tiež vyjadrila, že je prekvapená a zaskočená aké osobné invektívy sa na OZ
riešia, nem yslí si, že úroveň verejného zasadnutia OZ by m ala byť takéto, a poprosila poslancov, či
by to nem ohlo m ať väčšiu kultúru.
p. Brigita K lim eková vyzvala predsedu stavebnej kom isie, nech sa príde pozrieť koľko práce
urobila obec len v M Š, m yslí si je ju treba za to pochváliť nie len kritizovať.

K bodu č. 8 - Prerokovanie výšky finančného príspevku Obce Podbiel na stravnú jednotku
pre seniorov
Starosta obce pripom enul, že na predchádzajúcom OZ sa nedoriešila sa otázka príspevku obce pre
dôchodcov, je potrebné cenu stravného lístka dorovnať, aby dôchodcovia platili rovnakú výšku ako
doteraz. A ktuálne sa v školskej jedálni stravujú traja dôchodcovia.
JUDr. Ľubom ír Kuboš za finančnú kom isiu odporúča schváliť doplatok vo výške 0,63 € od
1.10.2019.
H lasovanie o uznesení, v ktorom OZ schvaľuje navýšenie doplatku pre dospelého stravníka dôchodcu sp latn o sťo u od 1.10.2019 na sumu 0,63 €. Za hlasovalo všetkých sedem prítom ných
poslancov, uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 9 - Správa stavebnej komisie
Jo zef Krúpa, predseda stavebnej kom isie, že na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 12.9.2019 riešili
nasledovné problém y:
- fungovanie OÚ - prečo nie sú podpísané niektoré uznesenia
- neplnia sa uznesenia o vysporiadaní pozem kov pod m iestnym i sa kom unikáciam i v časti Pod
Pálenicou a C intorínom a žiada starostu o zoznam vlastníkov s vypísaným i vým eram i.
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- 19.2.2019 SK navrhla úpravu vyhliadkových hraníc pam iatkovej rezervácie B obrova Raľa, ktoré
zapracovala do návrhu na zm enu územ ného plánu obce Podbiel.
Jo zef Krúpa preto navrhol schváliť nasledovné uznesenia:
- predkladať s m ateriálm i na OZ aj písom nú inform áciu o plnení uznesení,
- zverejniť na stránke obce rokovací poriadok, štatút obce, organizačný poriadok a štruktúru obce
s činnosťou jednotlivých referátov
- úpravu hraníc pam iatkovej rezervácie B obrova Raľa, ktorú predložila stavebná kom isia
H lasovanie za návrh uznesenia, v ktorom OZ schvaľuje , že Starosta pri zasielaní pozvánky na OZ
spolu s príslušným i príloham i priloží správu o plnení uznesení písom ne
Za: Jo zef Krúpa, Bc. Pavol Kudzbel Rastislav M alatinka
Zdržali sa: Jo zef Korčuška, JUD r. Ľubom ír Kuboš, M ichal Sitek, a Mgr. Dávid K anderka
N ávrh uznesenia nebol prijatý
H lasovanie o návrhu uznesenia, v ktorom OZ odporúča OÚ zverejniť na stránke obce aktuálny
rokovací poriadok obce, štatút obce, organizačný poriadok obce a organizačnú štruktúru obce
s činnosťam i jednotlivých referátov
Za: Jo z ef Krúpa Bc Pavol K udzbel, Mgr. Dávid K anderka, M ichal Sitek, R astislav M alatinka
Zdržali sa: Jo zef K orčuška a JUD r. Ľubom ír Kuboš
Uznesenie bolo prijaté
Jo zef Krúpa uviedol, že dňa 12.8.2019 podal na obec žiadosť a dodnes nedostal odpoveď. Vyjadril
sa, že odborne spôsobilá osoba stavebného úradu posudzuje veci z dvoch uhlov... starosta mu
odobral slovo s odôvodnením , že veci zo stavebného úradu sa nebudú preberať na OZ a majú sa
riešiť na stavebnom úrade, čo je prenesený výkon štátnej správy. Tým to starosta upozornil
poslancov, že keď odobral slovo p. Krupovi stratil právo viesť OZ a o 2 1 :06 opustil rokovanie OZ.
Jo z ef Krúpa ďalej prečítal celé znenie upozornenie prokurátora okresnej prokuratúry, v ktorom sa
konštatuje, že Obec Podbiel je v danej veci nekonala. Jo z ef Krúpa sa tiež vyjadril, že pracovníčka
stavebného úradu si robí čo chce, keď podá žiadosť a ona na ňu nereaguje..., chce aby bol
dodržiavaný správny poriadok.

K bodu č. 10 Správa hlavného kontrolóra obce Podbiel č. 2/2019 o čerpaní a vyúčtovaní
dotácií poskytnutých Obcou Podbiel za rok 2018
Túto správu poslanci obdržali v m ateriáloch pred zastupiteľstvom a je tiež prílohou zápisnice. íng.
M iroslav Bulla - hlavný kontrolór obce - ju stručne predstavil prítom ným poslancom a občanom
obce. Okrem iného uviedol, že najväčší problém vidí v bode zúčtovania dotácií. N ávrhy na
odstránenie zistených nedostatkov konzultoval so starostom , väčšinu rieši novoprijaté VZN.
JUDr. Ľubom ír Kuboš sa hlavného kontrolóra opýtal, či spolupracoval so starostom na príprave
nového VZN a zm luvách, Ing. M iroslav Bulla mu odpovedal, že na tvorbe nového VZN sa
podieľal, ale na zm luvách nie.
Rastislav M alatinka uviedol príklad, že ak skupina ľudí chce zorganizovať napr. flórbalový turnaj,
prečo by nem ohla ísť priam o za starostom , aby mu obec preplatila bločky, aby si nem useli kvôli
tom uto zakladať združenie a viesť účtovníctvo. JUDr. Ľubom ír K uboš mu odpovedal, že túto
problem atiku už niekoľkokrát to preberali na finančnej kom isii so záverom , že dotácia sa poskytuje
z rozpočtu obce právnickej osobe, má sa poskytovať na IČO. Je tu ale m ožnosť, že jed n o občianske
združenie zahrnie viacero skupín, ktoré pod jedným IČO - m vykonávajú svoju činnosť.

K bodu č. 11 - Schválenie Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020
Jo zef Krúpa sa vyjadril, že je už koniec obdobia a v program e sa obce Podbiel sa netýka takm er
nič. H lavný kontrolór obce Ing. M iroslav Bulla na to odpovedal, že Žilinský sam osprávny kraj ho
schválil až v roku 2019 a to neviem e ovplyvniť.
Za schválenie Program u odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 hlasovalo všetkých sedem
prítom ných poslancov, uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 12 Prerokovanie návrhu zmeny hranice Pamiatkovej
architektúry Bobrova Raľa

rezervácie ľudovej

N ávrh novej hranice poslanci obdržali podkladoch na OZ. Jo zef Krúpa, uviedol, že na stavebnej
kom isii tiež riešili návrh zm eny hranice a podľa ich návrhu hranica by m ala ísť poza hum ná.
JUDr. Ľubom ír Kuboš prítom ných inform oval, že obvod hraníc, ktorý predložil starosta bol
prerokovávaný s pani z pam iatkového úradu a bola chyba, že stavebná kom isia neprizvala na
rokovanie starostu. Jo z ef K rúpa navrhol odložiť tento bod na nasledujúce, prípadne m im oriadne
OZ.
H lasovanie o odklade prerokovania návrhu zm eny hranice Pam iatkovej rezervácie ľudovej
architektúry Bobrova Raľa na nasledujúce OZ.
Z a hlasovalo všetkých sedem prítom ných poslancov, uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 13 - Schválenie návrhu Zmluvy o výpožičke a následnom bezodplatnom prevode
kompostéra
N ávrh zm luvy bol poslancom doručený v m ateriáloch na OZ a nik z prítom ných poslancov nemal
k nemu pripom ienky.
H lasovanie za schválenie zm luvy o výpožičke a následnom bezodplatnom prevode kom postéra
Za hlasovalo všetkých sedem prítom ných poslancov, uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 14 - Žiadosti:
a) Peter Vilčinský ml. a manželka Miriam Vilčinská - zámer predaja podielu Obce
Podbiel na pozemku
JUDr. Ľubom ír K uboš za finančnú kom isiu odporúča odpredať podiel obce za kúpnu cenu 6,10 € za
m2.
H lasovanie o zám ere predaja podielu Obce Podbiel Petrovi V ilčinském u ml. a m anaželke M iriam
Vilčinskej za kúpnu cenu 6,10 € za m2, celkovo za 99,67 €
Z a hlasovalo všetkých sedem prítom ných poslancov, uznesenie bolo schválené.
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K bodu č. 15 - odpredaj prebytočného majetku obce
Jo zef K rúpa uviedol, že v kotolni dlhodobo stojí požiarnické auto, hasiči ním chodili kropiť cestu
v suchom období, aby sa neprášilo, benzín platil p. Jo z ef Krúpa. Bc. Pavol Kudzbel vyslovil názor,
že starosta odpredá tento prebytočný názor form ou verejnej súťaže.
H lasovanie o schválení odpredaja prebytočného m ajetku obce, ktorým je hasičské vozidlo Liaz typ
C A Z25/R TH P/ špeciálne vozidlo N3:
Za hlasovalo všetkých sedem prítom ných poslancov, uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 16 - Záver
Zástupca starostu JUD r. Ľubom ír K uboš poďakoval prítom ným
účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.

O verovatelia zápisnice:

poslancom

a občanom

JUD r. Ľubom ír Kuboš
M gr. Dávid Kanderka

Prílohy :
- uznesenie číslo 74/2019 až 94/2019
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- Správa hlavného hlavného kontrolóra obce Podbiel o výsledku kontroly č. 2/2019- K ontrola
čerpania a vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou Podbiel v r. 2018
- Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020
- N ávrh zm eny hranice Pam iatkovej rezervácie ľudovej architektúry B obrova Raľa
- N ávrh zm luvy o výpožičke a následnom bezodplatnom prevode kom postéra
- Ž iadosť Petra V ilčinského ml. a m anželky M iriam Vilčinskej - o predaji podielu Obce Podbiel
na pozem ku
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