Zápisnica

zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 8. apríla 2016
Prítom ní:
Poslanci:

Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítom ní:

Slavom ír Korčuška - starosta obce
JUDr. Ľubom ír Kuboš, Peter Sm olár, Ing. A dam M ikulášik, Ing. Ján Sitek,
M ichal Sitek,
Ospravedlnení: Bc. Pavol K udzbel, Pavol Loffaj
R astislav 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 piati poslanci, dvaja sú ospravedlnení. O becné zastupiteľstvo
je uznášaniaschopné. Začalo sa rokovanie obecného zastupiteľstva.

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta prečítal body program u, nik z prítom ných nemal k nem u pozm eňujúce návrhy.
Za navrhnutý program hlasovali všetci piati poslanci: M ichal Sitek, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek,
JUDr. Ľubom ír Kuboš a Bc. A dam M ikulášik.
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 Ing. Jána Siteka a JU D r. Ľubom íra K uboša
Hlasovaním „za“ Ing. Jána Siteka, hlasovali štyria poslanci: M ichal Sitek, Peter Sm olár, JUDr.
Ľubom ír Kuboš a Ing. Adam M ikulášik. Ing. Ján Sitek sa hlasovania zdržal.
H lasovaním „za“ JU D r. Ľubom íra Kuboša hlasovali štyria poslanci: Ing. Adam M ikulášik, M ichal
Sitek, Peter Sm olár a Ing. Ján Sitek. JUD r. Ľubom ír Kuboš sa hlasovania zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Petra Sm olára a M ichala Siteka Za zapisovateľku
určil pani V ieru U rsínyovú.

K bodu číslo 4: Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanec Ing. Ján Sitek upozornil na výzvu na rekonštrukciu telocviční, ktorú nem ôže naša obec
využiť pretože kultúrno-športová hala nie je v práve školy. N avrhol, aby bol uskutočnený prevod zo
správy obecného úradu na základnú školu. Starosta poznam enal, že táto stavba je zapísaná ako
kultúrny dom . Ďalej Ing. Ján Sitek navrhol, aby obec zakúpila prenosné reproduktory, ktoré by
slúžili na ozvučenie pohrebov a iných podujatí v obci. Starosta mu odpovedal, že práve tieto boli
nedávno zakúpené.

Poslanec M ichal Sitek sa opýtal na projekt odvodnenia Zám ostia. Starosta mu odpovedal, že už je
vypracovaný geom etrický plán, najprv sa však v obci riešil sa potok v „U lici“ . Ďalej p. M ichala
Siteka zaujím alo stavebné povolenie na cestu v Krivom kúte. Starosta uviedol, že stále nie je
kom pletná dokum entácia, bude iniciované ď alšie stretnutie so stavebným dozorom - p. Ľubom írom
Kubošom a pracovníkom cestných stavieb - p. Polakevičom , aby sa prehodnotil pôvodný projekt
odvodnenia, ale so zvýšením prietoku rúr, pretože betónovým žľabom by to bolo predražené.
M ichal Sitek navrhol uskutočniť stretnutie s obyvateľm i Z ám ostia ohľadom tejto problem atiky,
s tým to návrhom súhlasil aj starosta, ďalej uviedol, že čo sa týka vykúpenia pozem kov pod cestu
m á už p. K orčušková ústne prisľúbený podpis na zm luvu. Do lokality Pod Pálenicou bude dovedená
provizórna elektrická prípojka, na ktorú sa budú m ôcť napojiť aj ďalší stavebníci. S výkupom
pozem kov bola začatá kom unikácia so Slovenským pozem kovým fondom . V tejto oblasti je už
vysypaná cesta, použil sa na ňu frézovaný asfalt a plánuje sa jej zokruhovanie. Ďalej M ichala Siteka
zaujím alo v a k o m stave je riešenie prechodu pre chodcov pod cintorínom , na čo ho starosta
inform oval o rokovaní s dopravným inšpektorátom v D olnom Kubíne, zatiaľ toto zam ietajú
z dôvodu, že je to dopravne veľm i kom plikované m iesto (odbočky na Zám ostie, cintorín), ďalšou
povinnosťou obce by bolo osvetliť tento prechod a je tam tiež potrebný chodník. M ichal Sitek
navrhol posunúť ho sm erom do dediny a navrhol, aby boli osvetľovacie body na chodník pri
Pizzerii navrhnuté do finančného plánu. Starosta uviedol, že v projekte na osvetlenie je len vým ena
svetiel. Ď alšia otázka p. M ichala Siteka sm erovala ku spolupráci s gm inou Szaflary, na to starosta
odpovedal, že prebehlo stretnutie a predstavitelia gm iny m ajú záujem o projekt inform ačných tabúľ
na cyklocesty. N áš cykloklub m á nafotiť také m iesta, kde by bola m ožnosť vytvoriť inform ačné
tabule. N a otázku zberného dvora starosta povedal, že o tom to bude inform ovať v bode č. 5 Inform ácie starostu obce.
Ďalej v interpeláciách vystúpil občan Ľudovít Pilár, navrhol, aby sa pri pohreboch používal
rozoberateľný kontajner z drevených dosiek, aby sa okolité hroby nepoškodili, pri hádzaní hliny do
hrobu. P. M arta M razovská navrhla, aby bol na cintoríne vodovod, riešiť to vrtom pri dom u smútku.
Ing. Ján Sitek upozornil na drevenicu pod cintorínom , m ajitelia porušujú zákon, starosta mu
odpovedal, že im bol zaslaný list, zatiaľ nám neodpovedali, Ing. Ján Sitek navrhol, aby bola kópia
doručená aj na pam iatkový úrad do R užom berka. Ďalej p. poslanec navrhol, aby sa form ou
cezhraničnej spolupráce vybudovala požiarna zbrojnica, starosta odpovedal, že na takéto stavby
v tom to program ovom období výzva nebola zverejnená . Ing. Ján Sitek navrhol, aby sm e sa
dopredu dohodli s Poliakm i a na prípadnú výzvu počkám e. Ďalej podľa je h o názoru je treba riešiť
strechu na obecnom úrade.
p. A nton Janík upozornil na neporiadok, ktorý vznikol rozbágrovaním brehu pri O rave a navrhol,
aby to tam dvaja poslanci na Zám ostia sledovali. Ďalej sa ospravedlnil, za incident, ktorý vznikol
pri sejzm ickom m eraní otrasov z kam eňolom u, pri ktorom pracovník banského úradu nezatvoril
bráničku a ušiel im psík, na čo bol nem enovaným poslancom upozornený, aby si šiel upratať psie
exkrem enty, p. Janík ale uviedol, že v tom čase behali v tejto lokalite traja psy a nie j e isté, či to bol
práve ten jeho. Opýtal sa tiež čo sa bude robiť so sm etiskom na brehu Oravy. Ľudia vyvážajú
haluzy so strom ov, lístie zo živých plotov. Starosta mu odpovedal, že ohľadom psov je v platnosti
VZN, ktoré treba dodržiavať. N a druhú časť reagoval, že v ohľadnej dobe bude v našej obci
vybudovaný triediaci dvor, kde sa bude triediť odpad z našej obce tj. veľkoobjem ový odpad,
elektroodpad, železný šrot aj spom ínaný bioodpad, bližšie o tom bude inform ovať v bode č. 5.
Ďalšia otázka p. Janíka bola sm erovaná ku vrakovisku, ktoré vzniká oproti drevoskladu, starosta mu
odpovedal, že práve tam bude zberný dvor a urbár sa zasadí o to, aby toto m iesto bolo vypratané.
Upozornil tiež na vybudované chodníky m edzi K rivou a Podbielom , prítom ný p. M urina na to
reagoval, že je to čierna stavba.
JUDr. M iroslav B achynec pripom enul, že platí VZN 3/2008 obce Podbiel podľa ktorého je nutné
zachovať brehové porasty pozdĺž rieky O rava, tak aby spĺňali podm ienky biotokov v šírke 20 m na
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obe strany rieky Orava. Podľa čl. 10 je rieka O rava chránené územ ie v rám ci európskej sústavy
chránených územ ní N A T U R A 2000 v 4. stupni a zaujím a ho, ako je zo strany obce riešené
porušenie uvedeného VZN občanom Jozefom Krupom , ktorý po cudzích pozem koch vybudoval
údajne cyklistický chodník (aj po pozem koch v k.ú. Krivá). Ďalej uviedol, že Jo z ef Krúpa je jed en z
najväčších znečisťovateľov ovzdušia prachom - či už pri odstrele, drvení a vození kam eňa po
celom územ í obce Podbiel. Obec m á povinnosť vyrúbiť mu poplatok za znečistenie ovzdušia a to
od začiatku prevádzkovania kam eňolom u v roku 2004.
Pripom enul, že už na m inulom zasadnutí OZ vyzval poslancov, aby sa zoberali tým , z akého
dôvodu neplatí p. K rúpa nájom za pozem ky, ktoré neoprávnene a bez súhlasu obce užíva min. od
roku 2004, preto upozornil na žiadosť p. Krupu - na schválenie občasného vstupu na pozem ky vo
vlastníctve obce. V žiadosti chýba presná identifikácia pozem kov, ich vým era a výška platby za ich
využívanie preto by takáto žiadosť ani nem ala byť predložená na rokovanie OZ a obec nem á právo
schvaľovať žiadosti bez náhrady, schvaľovať bezbrehé podnikanie a p. K rúpa by mal zaplatiť celý
nájom už od r. 2004. Poukázal ďalej na neporiadok, ktorý je v okolí urbárskej píly, železničnej
stanice a miestnej kom unikácie vrátane m osta cez rieku O rava až po kam eňolom Z a plálenicou.
Opýtal sa, prečo vozidlo, ktoré zam etalo krajnice popri hlavnom ťahu v Obci Podbiel nešlo aj na
Zám ostie, kde je nadm erná prašnosť, exhaláty z m otorových vozidiel voziacich kameň
z kam eňolom u, špina, naukladanie odpadu z reziva popri miestnej kom unikácii na Zám ostie
a železnici a jeh o štiepkovaní a z toho vznikajúci hluk a ď alšia prašnosť. N iektorí občania zobrali
nápravu tohto stavu do vlastných rúk a riešia ju cez iné orgány, keď príslušné orgány obce sú
nečinné.
Podľa názoru JUDr. Bachynca je VZN obce Podbiel č. 1/2008 zo dňa 25.1.2008 neplatné - v článku
5 a 6 - finančná záloha za jeden strom 6,64 - pretože obec nebude zadržiavať obrovské peniaze na
svojich účtoch. N ech obec z úrokov platí odm eny členom kom isie, ktorá podľa jeh o názoru neplní
svoj účel. N avrhuje zm eniť predm etné VZN tak, aby každý občan zaplatil zálohu, ak parcelu
nevyčistila, obec zaplatí z tých peňazí ľuďom z verejnoprospešných prác, a tí to vyčistia.
Do interpelácií sa zapojil p. M ilan M urína, ktorý m á pozem ok v R áztokách, kde mu p. Krúpa bez
stavebného povolenia urobil cestu, zničil vrbiny a nosí odpad z kam eňolom u. Opýtal sa či m á p.
K rúpa na toto stavebné povolenie. Túto cestu hodlá odbagrovať na náklady p. Krupu.. K tom uto
poznam enal JUDr. Bachynec, že p. Krúpa vym áha peniaze od občanov, ktorí prejdú po jeho
načierno postavenom moste. Obec nevydala stavebné povolenie na cyklochodník do Krivej. P.
Janíková povedala, že podľa inform ácie zo životného prostredia, cestu by mali striekať a kam eň sa
m á voziť zakrytý, kúdoly prachu sú podľa nej od stanice až po most.
Starosta k tom u uviedol, že parkovisko čistili aj spolu s urbárom na jeseň a autá, ktoré nem ajú
zakryté kam ene - riskujú že zaplatia pokutu. Obecný úrad oslovil dopravný inšpektorát, aby
policajti kontrolovali autá prechádzajúce cez m ost.
Ing. Ján Garaj sa vrátil k tém e cesty v Krivom kúte, z jeh o pohľadu občania nevidia žiaden progres.
Vyjadril názor, že vyfrézovaná asfaltová drť, ktorá sa pod cestu dáva nie je najšťastnejšie riešenie
a občania nem ajú ku ceste konkrétne informácie. Starosta odpovedal, že obec už požiadala stavebný
úrad o územ né rozhodnutie, ale počíta sa s tým, že koncom leta by sa m ohlo začať s výstavbou
cesty v tejto lokalite, len je otázne, čo prinesie územ né rozhodnutie, ktoré je v rukách stavebného
úradu, preto presné term íny nevie povedať. Ing. Ján Sitek navrhuje, aby obec vybudovala na svoje
náklady prípojky pred vybudovaním cesty a následne ich potom vym áhala od m ajiteľov dom ov.
Lukáš Kudzbel sa poďakoval, za m antinely pre flórbalistov. Ocenil, že od dom u p. Pazúrika do
Slam ku bolo sm etisko a v dnešnej dobe sa tam občania chodia prechádzať.
JUDr. M iroslav Bachynec uviedol, že do dnešného dňa neboli riešené vlastnícke, nájom né
a užívateľské vzťahy pod m iestnym i kom unikáciam i. Tieto sú vo vlastníctve obce a vlastnícke
práva k zastavaným pozem kom pod m iestnym i kom unikáciam i nimi neboli zákonným spôsobom
vysporiadané, M ajitelia pozem kov sú ukracovaní o svoje práva. Starosta k tom u uviedol, že je
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vypracovaný geom etrický plán na cestu v časti obce Pleso, obec m á záujem sa s vlastníkm i zísť
a finančne sa vyrovnať.
p. M ilan M urina upozornil na autá, ktoré sa obracajú za hasičskou zbrojnicou a tvoria blato, starosta
k tom u uviedlol, že sa jed n á o cirkevný pozem ok.
Do interpelácií sa zapojil aj p. Krúpa, ktorý požiadal prítom ných nech nechajú veciam voľný spád,
už naňho podali niekoľko trestných oznám ení a riešia to orgány činné v trestnom konaní. V lokalite
Z ám ostie od stanice po panelovú cestu autá vyvážajú drevo z drevoskladu ku vagónon, je tam
bahno z kôry, preto navrhuje, aby sa starosta obrátil na správcu železničnej stanice a požiadal
o betónový povrch. Pri pevnom - zabetónovanom podklade sa bude podľa jeh o názoru prášiť
m inim álne o 50 % m enej. Ďalším návrhom je dať druhú polovicu starej škôlky na prenájom . Nech
sa nový nájom ník postará o budovu. Cesta v Krivom kúte je plánovaná na 10,5 m na šírku,
navrhuje, aby bola 3,5 m, teda zaasfaltovať len jednu polku. Podľa jeh o návrhu m ajú požiarnici
priveľa vozidiel (Avia, tram bus a Tatra) N ech zostane len jedno auto, ale poriadne.
Poslanec Peter Sm olár navrhuje p. Krupovi, čo sa týka prašnosti z prevozu kam eňa, aby
v najteplejšom období prispel hasičom na naftu, a oni by v rám ci cvičenia spláchli panelovú cestu.
JUDr. M iroslav Bachynec v tom to navrhuje pozrieť si rozhodnutia banského úradu, podľa jeh o
návrhu m á p. K rúpa povinnosť kropiť cestu.

K bodu č. 5. Informácie starostu obce
Starosta obce inform oval o kontrolnom zasadnutí ohľadom prác na stavenisku m osta ponad
Studenský potok. N a ňom bolo skonštatované, že práce prebiehajú podľa stanoveného
harm onogram u a stavba by m ala byť sprejazdnená koncom jú la 2016. Inform oval, že bol zaslaný
znalecký posudok na Pozem kový fond, ktorý si tento vyžiadal na doplnenie žiadosti k prevodu
pozem kov. Bol vypracovaný geom etrický plán na m iestnu kom unikáciu v časti obce pleso s tým ,
aby boli oslovení podielnici na jednotlivých parcelách, ktoré zasahujú pod m iestnu kom unikáciu
a obec pristúpila k jej postupném u vysporadúvaniu. Čo sa týka zberného dvora - prítom ných
inform oval, že je vypracovaný predbežný geom etrický plán na triediaci dvor v časti za budovu
Štátnych lesov, kde sa bude triediť odpad. Odpad na tom to dvore sa bude po vytriedení odvážať na
jednotlivé skládky. V tom to čase bola zverejnená výzva z program u európskej únie, kde je m ožnosť
získať techniku na spracovanie, odvoz a nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom . Pre túto
potrebu obec kom unikuje s firm ou, ktorá zabezpečuje vypracovanie žiadosti aj sam otné verejné
obstarávanie. Poďakoval sa Ing. Jánovi Sitekovi za sprostredkovanie rokovaní. Zm es sa bude
vyvážať do N ižnej, ktorá nás zahrnie do svojho projektu.

K bodu číslo 6: Schválenie VZN Obce Podbiel o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území obce Podbiel
Starosta prítom ných poslancov upozornil, že predm etné VZN je obec povinná schváliť na základe
zákona. N ávrh VZN bol vystavený na úradnej tabuli.
JU D r. Ľubom ír K uboš za finančnú kom isiu odporúča schváliť toto VZN.
Ing. Ján Sitek upozornil, na chybu, ktorú našiel v čl. 4, odstavec 1 - nam iesto „odseku 7“ , m á byť
uvedené „písm eno g“
Hlasovanie o schválení VZN so zm enou Ing. Siteka hlasovali „Z a“ všetci 5 poslanci: M ichal Sitek,
Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek, JU D r. Ľubom ír Kuboš a Ing. Adam M ikulášik.
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K bodu číslo 7: Schválenie VZN Obce Podbiel o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Podbiel
Starosta uviedol, že term ín zápisu bol konzultovaný s riaditeľkou Základnej školy s m aterskou
školou. Hlavný kontrolór nemal k VZN pripom ienky až na to, že chce, aby bolo v ňom uvedené,
že m á platnosť jeden rok.
„Za“ schválenie VZN hlasovali všetci 5 poslanci: M ichal Sitek, Peter Smolár, Ing. Ján Sitek,
JUDr. Ľubom ír Kuboš a Ing. Adam M ikulášik.

K bodu číslo 8 Správa hlavného kontrolóra obce Podbiel o výsledku kontroly plnenia
uznesení a o kontrole dokladov ZŠ s MŠ v obci Podbiel za rok 2015
Hlavný kontrolór obce p. R astislav M alatinka podal stručné správy, ktoré sú prílohou tejto
zápisnice. K ontrola uznesení bola vykonaná od 22.3.2016 do 24.3.2016 a kontroloval obdobie od
20.11.2015 do 24.3.2016. K onštatoval, že ani jedno z prijatých uznesení nebolo pozastavené.
Upozornil na jedno uznesenie 29/2015, ktoré sa týka prenájm u s firm ou Bom stal - toto uznesenie
je nesplnené a ani sa nesplní, pretože firm a Bom stal túto nájom nú zm luvu podpísať nechce, preto
navrhuje toto uznesenie zrušiť. Ďalej bola vykonaná kontrola ZŠ s M Š Podbiel za rok 2015
form álnu a vecnú správnosť účtovných dokladov v zm ysle zákona o účtovníctve. Pri kontrole
nenašiel zásadné nedostatky a nedostatky, ktoré boli form álneho charakteru boli odstránené.
Starosta otvoril k tom uto bodu diskusiu. Ing. Ján Sitek mal pripom ienku k uzneseniu 91/2015 kde
OZ uložilo obecném u úradu vypracovať a predložiť návrh úpravy VZN o výrube drevín. Chce aby
sa v návrhu VZN nebola záloha a za výrub drevín a táto pripom ienka bola do neho zapracovaná.

K bodu číslo 9 Schválenie majetkoprávneho vysporiadania formou nájmu na vybudované
plynárenské zariadenie v lokalite Krivý kút
Starosta prítom ných inform oval, že k napusteniu plynového potrubia vedúceho k dom u m anželov
B ullovcov v lokalite Krivý Kút je potrebné schváliť nájom pre SPP Distribúciu. SPP D istribúcia
plynové potrubie nechce mať v m ajetku, len v nájm e za 1 € na rok. JU D r. Ľubom ír Kuboš za
finančnú kom isiu odporúča schváliť nájom za 1€ na rok a tiež odporučil obecném u úradu prepočet
výšky ročného nájom ného raz za 3 roky.
„Za“ nájom 1 € ročne hlasovali všetci 5 poslanci: M ichal Sitek, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek a JUDr.
Ľ ubom ír Kuboš a Ing. Adam M ikulášik.

K bodu číslo 10: Schválenie veliteľa členov Dobrovoľného hasičského zboru obce
V m ateriáloch na rokovanie OZ mali poslanci žiadosť o uvoľnenie z funkcie veliteľa DH Zo p.
Jozefa M razovského. V zhľadom k tomu je potrebné zvoliť nového veliteľa DH Zo a jeh o členov
aby obec disponovala funkčným zborom a tým splnila literu zákona 314/2001 o ochrane pred
požiarm i. V diskusii p. M artu M razovskú zaujím alo, prečo sa volí veliteľa OZ a upozornila tiež, že
veliteľ m usí byť zaškolený a následne on si vyberá členov. Starosta toto prediskutoval s predsedom
DHZ v D olnom Kubíne. p. Ján M ačňák prejavil záujem o funkciu veliteľa DH Zo. Ing. Ján Sitek sa
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ho opýtal, či sa rozprával s navrhnutým i členm i DHZ a či súhlasia s ich m enovaním . P. M ačnák
potvrdil, že s nimi osobne rozprával a m ajú záujem vykonávať túto činnosť v obci Podbiel.
„Za“ schválenie veliteľa D H Zo Podbiel
Jána M ačňáka a za členov DHZ o Podbiel: M iloš
Bielopotocký, Peter Sm olár, Pavol Turčák, Ján Lacko, Pavol Žuffa, Juraj Pilár, Matej Pazdúr a
M iloš Pazdúr hlasovali všetci 5 poslanci: M ichal Sitek, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek, JU D r. Ľubom ír
Kuboš a Ing. Adam M ikulášik.

K bodu číslo 11 Prerokovanie návrhu Kataríny Litvákovej, Podbiel č. 3 na odkúpenie
pozemkov
JUDr. Ľubom ír Kuboš za finančnú kom isiu odporúča návrh zam ietnuť. O dôvodnil to tým, že
súčasný stav parciel nie sú totožný so stavom pôvodných pozem kovo-knižných parciel 665, 666,
pričom niektoré zo žiadaných pozem kov sa nachádzajú pod m iestnou kom unikáciou.
Ing. Ján Sitek za stavebnú kom isiu uviedol, že v r. 2007 bola ukončená RO EP-ka , stavebná kom isia
zásadne proti.
Starosta vyzval prítom ného p. Jozefa Krupu, ako bývalého starostu, aby
sa k uvedenej
problem atike vyjadril. Jo zef Krúpa potvrdil, že za pozem ky zasahujúce do areálu škôlky mali
m ajitelia zaplatené firm ou D oprastav. N a základe toho obec postavila škôlku - niekedy v 1952 a je
presvedčený, že nikom u sa nestala krivda a obec nadobudla m ajetok spravodlivo.
Do diskusie sa zapojil aj JUD r. M iroslav Bachynec, ktorý uviedol, že tvrdenie, že občania, ktorí
odišli do A m eriky, darovali pozem ky obci Podbiel, je lož. Pozem ky v extraviláne vo väčšine
zobrala obec osvedčeným ľuďom, ktorí žili. A peluje na poslancov, aby im ich vrátili a nerobili sa
chyby z m inulosti. Ing. Ján Sitek povedal, že treba urobiť právnu analýzu.
p. K rúpa čestne prehlásil, že mu p. M argita M ikulovská, p. Kudyn, p. Garaj, p. Loffajová a p.
Jančíková potvrdili, že dostali vyplatené. P. Litvák potom prišiel o dva roky či tam m ôže sadiť
zem iaky, čo mu bolo um ožnené. Ing. Ján Sitek ďalej upozornil, že p. K atarína Litváková m usí byť
poverená všetkým i dedičm i, sú tam ďalší siedm i oprávnení dediči.
„Za“ odm ienutie návrhu p. K .Litvárkovej hlasovali 4 poslanci: M ichal Sitek, Peter Sm olár, Ing. Ján
Sitek a Ing. Adam M ikulášik. Jeden poslanec sa zdržal: JU D r. Ľubom ír Kuboš

K bodu číslo 12 Žiadosti:
a) Daniela Pazúriková, Podbiel č. 330 - o zníženie poplatku na odvoz komunálneho
odpadu
b) Marta Pilárová, Podbiel č. 424 - o súhlas spoluvlastníka s výrubom drevín rastúcich
mimo les
c) Michal Korčuška a manželka Mgr. Lucia Korčušková, Podbiel č. 172, Andrej Lofaj
a manželka Štefánia Lofajová, Podbiel č. 373 - o preložku časti plynovodu
d) Jozef Krúpa, Podbiel č. 404 - o súhlas na dočasný vstup na pozemky vo vlastníctve
obce
e) Mesto Trstená, Bernolákova č. 96/8, 027 01 Trstená - o poskytnutie dotácie na
záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom v obci Podbiel
f) Mgr. Marasová Beáta, Podbiel č. 413 - o zámenu pozemku parcely E - KN č. 7762/1
a) P. D aniela Pazúriková býva s dcérou, ktorá m á ťažko postihnutého syna, tento potrebuje
veľa plienok a preto m ajú veľký sm etný kôš a nachádzajú sa vo veľm i zlej finančnej
situácii. JUD r. Ľubom ír Kuboš - za finančnú kom isiu odporúča žiadosť schváliť tak, že
im tento poplatok bude kom penzovaný form ou sociálneho príspevku 50 % z ceny
za vývoz kom unálneho odpadu. Hlavný kontrolór s tým to návrhom súhlasí. Ing. Ján

Sitek pozná ich situáciu a plne ich podporuje túto žiadosť podporuje. H lasovanie : „Z a“
schválenie žiadosti p. D aniely Pazúrikovej, s tým , že žiadateľke bude kom penzovaný
poplatok za vývoz kom unálneho odpadu za rok 2016 form ou sociálneho príspevku obce
Podbiel vo výške 55,48 hlasovali všetci 5 poslanci: M ichal Sitek, Peter Sm olár, Ing. Ján
Sitek a JU D r. Ľubom ír K uboš a Ing. Adam M ikulášik.
b) Starosta predstavil žiadosť P. M arty Pilárovej, v ktorom vym enovala parcely, kde chce
uskutočniť výrub strom ov a počíta s tým , že obec sa bude na priebehu výrubu podieľať.
JUDr. Ľubor Kuboš za finančnú kom isiu odporúča žiadosť schváliť, s návrhom súhlasil
aj hlavný kontrolór obce, ak je pravda, že strom y nezabezpečujú reprodukčnú funkciu, a
budú tam dohliadať odborníci. Ing. Ján Sitek povedal, že tento bod nemal byť
predložený na OZ, nakoľko m á p. Pilárová spoluvlastníctvo nad 51 %, m ôže dať sama
žiadosť a zvolá sa konanie. Obec si uplatní svoje podm ienky v konaní. Starosta zastáva
názor, že je to nutné prerokovať žiadosť na OZ, kedže strom y rastú na pozem koch obce
sú m ajetkom obce a je to nutné prerokovať na OZ a fin. kom isii, aby bola zabezpečená
transparentnosť a aby sme sa vyhli nedorozum eniam .
„Z a“ žiadosť o súhlas
spoluvlastníka s výrubom drevín rastúcich m im o les za podm ienky doručenia súhlasov
ostatných spoluvlastníkov na jednotlivých parcelách a osobnom účasťou zástupcu obce
pri všetkých úkonoch súvisiacich s výrubom drevín hlasovali 4 poslanci: M ichal Sitek,
Peter Sm olár, JUDr. Ľubom ír Kuboš a Ing. A dam M ikulášik. Zdržal sa jeden poslanec:
Ing. Ján Sitek
c) JUDr. Ľubom ír K uboš - za finančnú kom isiu odporúča žiadosť o preložku časti
plynovodu schváliť tak, že m axim álna finančná účasť obce Podbiel na realizáciu
preložky bude 2300 €, pričom sumu presahujúcu túto čiastku zaplatia žiadatelia. Ing.
Ján Sitek za stavebnú kom isiu uviedol, že plynovod mal ísť okolo cesty, ten kto to kopal,
im znehodnotil pozem ok. Žiadateľom a bez ich preložky dom y neskolaudujú. N avrhol,
aby obec preložku zaplatila a žiadatelia sa zapoja do pozem ných prác. Korčuškovci
žiadali o preložku, avšak nevyhoveli im, iba za podm ienky, že si to budú platiť sami.
„Za“ žiadosť M ichala Korčušku a m anželky Lucie Korčuškovej a D andreja Lofaja
s m anželkou Štefániou Lofajovou o preložku časti plynovodu s tým , že m axim álna
finančná účasť obce Podbiel na realizáciu preložky plynovodu bude 2300 €. N áklady
presahujúce túto sumu budú znášať sam otní žiadatelia form ou úhrady príspevku na účet
obce hlasovali všetci 5 prítom ní poslanci: M ichal Sitek, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek,
JUDr. Ľubom ír Kuboš a Ing. Adam M ikulášik.
d) JUDr. Ľubom ír Kuboš za finančnú kom isiu odporúča žiadosť p. Jozefa Krupu chváliť
tak, že vstup bude platiť do konca r. 2017 za náhradu uvedenú žiadateľom v žiadosti
alebo form ou inej náhrady. Ing. Ján Sitek za stavebnú kom isiu upozornil, že žiadateľ
neuvádza účel vstupu na pozem ky, neidentifikoval presné čísla parciel, ani grafický
návrh. P. K rúpa povedal, že trasa bude cca 200 m od koryta rieky Studená P. Jo zef
K rúpa povedal, že štátne lesy mu už súhlas na vstup na pozem ok dali, predložil m apku
s vyznačenou trasou. JU D r. M iroslav B achynec na uvedené reagoval, že je už podaný
podnet na polícii v DK za 12 ročné neoprávnené využívanie pozem kov bez súhlasu obce
a bez súhlasu m ajiteľov. P. K rúpa tam spôsobuje škodu ako vyjazdené vým ole, špinu
a blato, boli tam chránené žaby a iné živočíchy a pýta sa, ako zaplatí škodu, čo spôsobil.
Podľa jeh o názoru p. K rúpa zarába na tanku viac, ako na kam eňolom e. U pozorňuje na
to, že schválenie žiadosti je poškodzovanie práv občanov tejto obce. P. A nna Janíková sa
vyjadrila, že je tam preorané pole tankom , lomom sa zničilo životné prostredie, a p.

K rúpa chce zdevastovať aj ďalšiu lokalitu. Starosta sa p. Krupu opýtal odkiaľ štartuje,
kde je začiatok a kde je koniec, na čo mu p. K rúpa odpovedal, že ešte nem á na tento rok
určenú trasu. Ing. Ján Sitek uviedol, že v r. 2005 ako terajší starosta obce, podal podnet
na životné prostredia - vzhľadom k podnikaniu p. Krupu - bolo mu povedané, že tohto
hľadiska je to v poriadku. A spätný súhlas na vstup na pozem ok sa nedá schváliť. P.
Krúpa uviedol, že nepôjde po celom pozem ku, ale podľa súhlasov si vyberie trasu,
a ako náhradu ponúka obci vykonanie práca za 3 tis -4 tis. eur. Starosta chcel od p.
Krupu aby špecifikoval účel prejazdu vozidla a m iesto štartu. K rúpa zopakoval, že dáva
žiadosť len na občasný vstup JU D r. M iroslav B achynec povedal, že p. K rúpa zavádza na pozem ku je 222 ďalších spoluvlastníkov - bolo im vzaté ich právo vlastníctva,
upozorňuje, že je to m ajetok obce a poslanci m ajú povinnosť ho chrániť. P. Krúpa
podniká 12 rokov, podľa neho sa jed n á o nájom na kom erčné účely. P. K rúpa sa k tom u
ohradil, že nechce nájom , len občasný vstup na pozem ok obce Podbiel. H lavný kontrolór
sa stotožnil s názorom JUDr. Ľubom íra Kuboša, bol sa tam pozrieť, sú tam vrbiny
a povolenie by sa vydalo na rok, zo životného prostredia na to nem ali výhrady , obec ako
spoluvlastník tam zatiaľ nič neplánuje robiť. Podľa jeh o názoru tank podporuje cestovný
ruch v našej obci.
Predseda kom isie pre životné prostredie Ing. Adam súhlasí
s finančnou kom isiou, aj s term ínom do konca roka 2017, bol tam a enorm né poškodenie
životného prostredia nezistil. Po upresnení návrhu p. Krupom s tým súhlasí, p. Anton
Janík pripom enul list z banského úradu predĺženie a na prevádzky kam eňolom u na r.
2015-2020 obecný úrad dal kladné stanovisko na rozšírenie lomu bez toho, aby boli
oslovení občania Zám ostia. P. Jo zef Krúpa povedal na toto, že m á rekultivačný plán,
ktorý hodlá uskutočniť. H lasovanie o súhlas so žiadosťou Jozefa Krupu o občasný vstup
na pozem ky vo vlastníctve obce počínajúc par. Č. 9600 a končiac pare. Č. 11000 v k.ú.
Podbiel. Vstup bude prevádzaný vozidlom BVP na obdobie od nadobudnutia
právoplatnosti tohto uznesenia do 31.12.2017, za náhradu uvedenú žiadateľom
v žiadosti, alebo za form u inej náhrady podľa potreby obce Podbiel v príslušnom období.
Traja poslanci hlasovali za: M ichal Sitek, Peter Sm olár a Ing. A dam M ikulášik. Zdržali
sa 2 poslanci JUD r. Ľubom ír K uboš a Ing. Ján Sitek
e) JUDr. Ľubom ír Kuboš predniesol stanovisko finančnej kom isie, ktorá odporúča žiadosť
m esta vo len výške 77 €. Žiadosť odporúča skrátiť z dôvodu, že vylúčili deti nad 15
rokov - uznesenie 34/2013.H lasovanie o žiadosti m esta T rstená o poskytnutie dotácie na
záujm ovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Podbiel vo výške 77 € - „za“ hlasovali
všetci 5 poslanci: M ichal Sitek, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek, JUDr. Ľubom ír Kuboš
a Ing. A dam M ikulášik.
f)

Starosta inform oval prítom ných, že jed n a z parciel navrhovaných v žiadosti na zám enu,
bola predm etom prevodu m ajetku schváleného uznesením OZ č. 66/2014 je na ňu na
katastri plom ba, p. M gr. B eata M arasová vypracuje novú žiadosť ak nájde parcelu na
cintoríne, tak ju obec ochotne zam ení. JU D r. Ľubom ír Kuboš predniesol stanovisko
finančnej kom isie, ktorom súhlasia za podm ienky rovnakej vým ery vym ieňaných
pozem kov lm 2 za lm 2. Ing. Ján Sitek uviedol, že keď bola RO EP - ka - nevysporiadali
sa cesty ani cintorín. K eď vym ením e parcelu na cintoríne, bude chcieť vym eniť každý,
a neviem e či budem e m ať za čo vym ieňať. Je za to, aby sa vym ieňali pozem ky, ale
apeluje na obecný úrad, aby nepredkladal takúto žiadosť na rokovanie OZ. Starosta
uviedol, že cintorín je nám treba vysporiadať. Ing. Ján Sitek vzhľadom k súdnem u sporu
s p. Júliusom Sitekom požaduje urobiť geom etrák na cintoríne a ľudom ponúknuť cenu
za súdnoznalecký posudok. Táto konkrétna vým ena je pre obec výhodná, ale obáva sa

ďalších vým en. H lasovanie o zam ietnutí žiadosti M gr. B eaty M arasovej „za“ hlasovali
všetci 5 poslanci: M ichal Sitek, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek, JUDr. Ľubom ír Kuboš
a Ing. Adam M ikulášik.

K bodu číslo 13 Úprava rozpočtu obce Podbiel
R ozpočet sa zm ení o dve položky vo výdavkovej časti: D otácia pre CV Č Trstená a Prekládka
plynovodu. JUD r. Ľubom ír K uboš za finančnú kom isiu túto úpravu odporučil schváliť k 8.4.2016.
Hlavný kontrolór obce k tom u nem al výhrady. N ik z prítom ných sa nezapojil do diskusie.
H lasovanie o schválenie rozpočtu podľa predloženého návrhu: „za“ hlasovali všetci 5 poslanci
M ichal Sitek, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek, JUDr. Ľubom ír Kuboš a Ing. A dam M ikulášik.

K bodu číslo 14 Záver
Starosta obce poďakoval prítom ným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

O verovatelia zápisnice:

Peter Sm olár ............^
M ichal Sitek

.....

J?
/

S la v o m írv
starosta o. c

Prílohy :
- uznesenie číslo 12/2016 až 28/2016
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly č. 1/2016 - K ontrola dokladov ZŠ s MŠ
v obci Podbiel za rok 2015
- Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly č. 2/2016 - K ontrola plnenia uznesení od
20.11.2015-24.03.2016
- návrh VZN Obce Podbiel o určení m iesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole s m aterskou školou Podbiel
- návrh VZN Obce Podbiel o výške dotácie na m zdy a prevádzku skôl a školských zariadení
zriadených na územ í obce Podbiel
- Interpelácia občana JU D r. M iroslava B achynca

