Zápisnica

zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 16. júna 2017
Prítomní:
Poslanci:

Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítomní:

Slavomír Korčuška - starosta obce
JUDr. Ľubomír Kuboš, Peter Smolár, Ing. Adam Mikulášik, Ing. Ján Sitek,
Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel
Ospravedlnený: Pavol Loffaj
Rastislav Malatinka
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce Slavomír Korčuška privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a prítomných
občanov. Skonštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci, jeden poslanec - Pavol Loffaj 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 OZ, navrhol program doplniť o žiadosť o prepis
pozemku Ing. Vladimíra Ješka do bodu 12 - Žiadosti ako písmeno b)
Ing. Ján Sitek namietol, že sa nemal čas na takúto žiadosť pripraviť, aby bola presunutá na
nasledujúce OZ.
Hlasovanie o doplnení bodu 12 Žiadosti: Za hlasovalo 5 poslancov (Ing. Adam Mikulášik, Peter
Smolár, Bc. Pavol Kudzbel, Michal Sitek a JUDr. Ľubomír Kuboš)
Za doplnený program rokovania hlasovalo všetkých šesť poslancov.
Začalo sa prerokovávanie jednotlivých bodov programu.
K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie starosta navrhol JUDr. Ľubomíra Kuboša, Ing. Ján Siteka
Hlasovaním „za“ Ing. Jána Siteka, hlasovali piati poslanci: Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Peter
Smolár, JUDr. Ľubomír Kuboš a Ing. Adam Mikulášik. Ing. Ján Sitek sa hlasovania zdržal.
Hlasovaním „za“ JUDr. Ľubomíra Kuboša hlasovali piati poslanci: Ing. Adam Mikulášik, Michal
Sitek, Peter Smolár, Ing. Ján Sitek, Bc. Pavol Kudzbel.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Ing. Adama M ikulášika a Michala Siteka. Za
zapisovateľku určil pani Vieru Ursínyovú.
K bodu č. 4 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Ing. Ján Sitek - pripomenul, že už viackrát navrhol, aby bol do programu zaradený bod „Plnenie
úloh“ , ďalej sa opýtal na termín opravy mosta do Krivého Kúta, zakrytie potoka v Uličke

a vyznačení križovatiek v obci. Upozornil, že pri dažďoch stojí voda na novej ceste pri p. Grajovi aj
Sitekovi, je tam zrejme zle položený asfaltový povrch.
Michal Sitek opýtal sa na osvetlenie pri dome p. Krátkej.
Starosta odpovedal, že problematika označenia križovatiek v obci by sa mala riešiť, je ju potrebné
prerokovať na stavebnej komisii a následne predložiť poslancom. Mláky na novej ceste sa budú
riešiť so stavebnom firmou ako závada. Čo sa týka osvetlenia pri p. Krátnej, Starosta uviedol, že sa
postupne dopĺňa osvetlenie v celej obci. K ďalším otázkam sa vyjadrí v bode 5: Informácie starostu
obce.
p. Jozef Juriňák dal pripomienku, že autá jazdia na Zámostí nebezpečne rýchlo, navrhol aby sa táto
situácia vyriešila inštalovaním retardérov, Starosta s tým súhlasil, poslanci to budú riešiť spolu
s dopravným značením obce.
p. Janík upozornil na problematiku prašnosti na Zámostí, ktorá vyplýva z vozenia štrku
z kameňolomu ale aj dreva, poukázal na nutnosť vybudovať prístupový chodník ku zbernému dvoru
a tiež poukázal na cestu smerom na Jasenek, ktorá je v zlom stave. Navrhol, aby uvedené riešila
komisia pre životné prostredie. Tiež uviedol, že si všimol odpadávajúcu omietku na moste, kvôli
jeho neustálemu preťažovaniu.
Starosta, vzhľadom na rozsah tejto interpelácie odpovie p. Janíkovi písomne.
Ing. Ján Sitek uviedol, že v lokalite Pod Pálenicou stavebníci finišujú s výstavbou a niektorí aj
bývajú a kvôli nevysporiadaným pozemkom na ceste nemôžu robiť inžinierske siete. Preto navrhuje
prijať uznesenie, v ktorom by obec na nevysporiadané pozemky na ceste Pod Pálenicou uplatnila
inštitút vyvlastnenia.
Bc. Pavol Kudzbel navrhol, aby na nasledujúcom OZ bol presunutý bod Informácie starostu obce
pred bod Interpelácie občanov.

K bodu číslo 5: Informácie starostu obce
Starosta prítomných informoval o nasledovných skutočnostiach:
- obec reagovala na výzvu úradu vlády s tým, že žiada osadenie dvora pri materskej škôlke
detskými prvkami - vo výške 13 000 €. Výsledky posúdenia našej žiadosti sa očakávajú na jeseň
2017
- spevnenie most na Zámostie - podľa informácií z VUC Žilina nie je stanovený presný termín
realizácie, predpokladaný termín je jeseň 2017
- obec reagovala na výzvu ministerstva financií na obecné potreby - výmena okien, dverí na
kultúmo-športovej hale do výšky 15000 €
- v lokalite Zámostie bola ukončená stavba miestnej komunikácie, v dnešnej dobe sa na nej
odstraňujú nedostatky
- prebieha verejné obstarávanie na stavbu chodníka a zatrubnenia potoka v časti Ulica
- vysprávka miestnych komunikácií je plánovaná na mesiac júl-august.

K bodu číslo 6: Schválenie záverečného účtu Obce Podbiel za rok 2016
Záverečný účet bol doručený poslancom v materiáloch na rokovanie. Stanovisko k záverečnému
účtu pripravil hlavný kontrolór obce správu k účtovnej závierke za rok 2016 poskytla aj audítorka
JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú komisiu odporučil schváliť záverečný účet bez výhrad

Hlasovanie o schválení záverečného účtu Obce Podbiel za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez
výhrad a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu „Za“ hlasovali
všetci šiesti poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek, Ing. Ján Sitek,
Peter Smolár a Bc. Pavol Kudzbel.

K bodu číslo 7: Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Podbiel na roky 20172021
Starosta skonštatoval, že návrh Komunitného a sociálneho plánu rozvoja obce Podbiel, bol
doručený poslancom v materiáloch na rokovanie a do dnešného dňa k nemu poslanci nepodali
žiadne pozmeňujúce návrhy.
Za schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Podbiel na roky 2017-2021 hlasovali
všetci šiesti poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek, Ing. Ján Sitek,
Peter Smolár a Bc. Pavol Kudzbel.

K bodu č. 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na II. Polrok
2017
Hlavný kontrolór obce prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý je súčasťou prílohy tejto
zápisnice. Starosta navrhol, aby do nej doplnil aj kontrolu Základnej školy s materskou školou
Podbiel. Hlavný kontrolór uviedol, že v minulom roku vykonal kontrolu zmlúv a dokladov a chcel
vedieť, ktorú konkrétnu oblasť by mal skontrolovať, ale starosta to nekonkretizoval.
Hlasovanie za doplnený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na II. Polrok
2017 s doplňujúcim bodom kontrola v ZŠ s MŠ Podbiel. „Za“ hlasovali všetci šiesti poslanci: JUDr.
Ľubomír Kuboš, Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek, Ing. Ján Sitek, Peter Smolár a Bc. Pavol
Kudzbel.

K bodu číslo 9: Schválenie návrhu VZN o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na územní obce Podbiel
Starosta skonštatoval, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce v stanovenom termíne.
Vzniesol k nemu jednu pripomienku: výkonový ukazovateľ je pri potencionálnych stravníkoch zo
sumy 603,88 na sumu 721,71 €.
Za VZN hlasovali všetci šiesti poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Adam Mikulášik, Michal
Sitek, Ing. Ján Sitek, Peter Smolár a Bc. Pavol Kudzbel.

K bodu číslo 10: Schválenie zámennej zmluvy na pozemky pod cestou v lokalite Pod Pálenicou
K schváleniu zámennej zmluvy na pozemky sa za finančnú komisiu vyjadril JUDr.
Kuboš, ktorý ju odporučil schváliť.
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Za predloženú zámennú zmluvy na pozemky pod cestou v lokalite Pod Pálenicou hlasovali všetci
šiesti prítomní poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek, Ing. Ján Sitek,
Peter Smolár a Bc. Pavol Kudzbel.

K bodu číslo 11: Schválenie kúpnej zmluvy na pozemky pod cestou v lokalite Pod Pálenicou
JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú komisiu odporučil kúpnu zmluvu schváliť za 1,4 € za m2 - tak
ako bola predložená. Nik z prítomných nemal k uvedenému ďalšiu pripomienku.
Hlasovanie za predloženú kúpnu zmluvu na pozemky pod cestou v lokalite Pod Pálenicou
Pálenicou - „Za“ všetci šiesti prítomní poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Adam Mikulášik,
Michal Sitek, Ing. Ján Sitek, Peter Smolár a Bc. Pavol Kudzbel.
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K bodu číslo 12 Žiadosti:
a) Ivany Juriäákovej, Podbiel č. 452 - o pridelenie stavebného pozemku
Ing. Ján Sitek navrhol túto žiadosť odložiť, nakoľko je potrebné všetky takého žiadosti
zosumarizovať a podľa jednotných kritérií posúdiť na stavebnej komisii a potom o nich
obecné zastupiteľstvo rozhodne. P. Jozef Juriňák sa vyjadril, že predchádzajúci majiteľ sa
o pozemok nestaral, on ho prekopával a dcéra má oň záujem.
Hlasovanie o odložení žiadosti - Za“ hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci: JUDr.
Ľubomír Kuboš, Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek, Ing. Ján Sitek, Peter Smolár a Bc.
Pavol Kudzbel.
b) Ing. Vladimíra Ješka, Východná 5 Trenčín o prepis pozemku
Keďže sa jedná o podobný prípad, poslanci hlasovali o odklad žiadosti: JUDr. Ľubomír
Kuboš, Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek, Ing. Ján Sitek, Peter Smolár a Bc. Pavol
Kudzbel.
c) Antona Vnenčáka, Podbiel č. 415 - o odkúpenie podielu na pozemku
Starosta prítomných informoval, že sa táto žiadosť dotýka kúpy 1,11 m2 v lokalite Pod
Pálenicou. V najkratšej dobe má na ňom záujem stavať nehnuteľnosť, preto odporúča
žiadosť schváliť za navrhovanú cenu 6,10 € za lm 2 Za hlasovali všetci šiesti poslanci JUDr.
Ľubomír Kuboš, Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek, Ing. Ján Sitek, Peter Smolár a Bc.
Pavol Kudzbel.
d) KRUPP s.r.o., Podbiel č. 404 - o stanovisko
Starosta prítomným oznámil, že pre firmu KRUPP je potrebné schváliť záväzné stanovisko
k plánovanému zámeru otvorenia lomu. Firma KRUPP doručila na obec všetky súvisiace
materiály. Navrhol, aby sa oslovili ešte obyvatelia obce v časti Zámostie, či súhlasia
s otvorením nového lomu Praševica formou ankety. Na rokovanie OZ prišiel aj Jozef Krúpa
a osobne predstavil svoj zámer otvorenia nového lomu, ktorého začiatok predpokladá na rok
2019-2020 stý m , že najdlhšie možné povolenie na ťaženie horniny je na dvadsať rokov
s tým, že v lome sa budú prevádzať trhacie práce malého charakteru. Predpokladá, že ťažiť
začne od obce Krivá, ťažba nebude v kontakte s vodným tokom Cickov potok. Zdôraznil, že
vykonanými sejzmickými meraniami bolo dokázané, že trhacími prácami neprekračuje
normy a nový lom bude od dediny viac vzdialený.
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Čo sa týka prašnosti uviedol, že podľa jeho názoru je hlavným pôvodcom p. Kolenčík a p.
Zemančík. P. Kolenčík skladuje kopec dreva a nakladá ho do vagónov, čo produkuje aj
veľké množstvo blata aj následne prašnosti. Túto situáciu by podľa neho mohli vyriešiť
značky na zníženie rýchlosti a železnica by tam mala urobiť poriadok, mali by to vyriešiť
betónové podvalmi aby sa takáto plocha dala čistiť
p. Krúpa uviedol, že od marca do konca 2020 v súlade s rekultivačným plánom bude celá
plocha lomu zalesnená a vybavovanie nového lomu je drahá a dlhá záležitosť, preto musí
začať už teraz. Je ochotný vybudovať na vlastné náklady asfaltovú cestu od panelovej cesty
pri železnici až ku vlakovému priecestiu.
Za odklad žiadosti spoločnosti KRUPP hlasovali piati poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing.
Adam Mikulášik, Michal Sitek, Peter Smolár a Bc. Pavol Kudzbel. Proti hlasoval jeden
poslanec Ing. Ján Sitek,
e) Jozefa Chomisteka a manželky Jolany Chomistekovej, Podbiel č. 258 - o odkúpenie
pozemku
Starosta aj predseda finančnej komisie žiadosť odporučili schváliť. Za hlasovali všetci šiesti
poslanci JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek, Ing. Ján Sitek, Peter
Smolár a Bc. Pavol Kudzbel.
K bodu číslo 13: Úprava rozpočtu Obce Podbiel
Návrh obdržali poslanci v materiáloch na rokovanie OZ. JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú
komisiu odporučil návrh schváliť.
Starosta navrhol vyčleniť peniaze pre chatku na zberný dvor, bude umiestnená hneď pri vchode za
bránou.
Hlasovanie o doplnenom návrhu rozpočtu: „Za“ hlasovali všetci šiesti poslanci JUDr. Ľubomír
Kuboš, Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek, Ing. Ján Sitek, Peter Smolár a Bc. Pavol Kudzbel.
Ing. Ján Sitek OZ navrhol uznesenie, v ktorom žiada obecný úrad, aby urýchlene ukončil majetkové
vysporiadanie pozemkov pod cestu v lokalite Pod Pálenicou., v prípade, že majiteľ pozemku pod
cestou nemá záujem pozemok odpredať, je potrebné využiť inštitút vyvlastnenia.
Za tento návrh uznesenia hlasovali všetci šiesti poslanci: Za hlasovali všetci šiesti poslanci JUDr.
Ľubomír Kuboš, Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek, Ing. Ján Sitek, Peter Smolár aB c. Pavol
Kudzbel.

K bodu číslo 14: Záver
Starosta obce Slavomír Korčuška poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a zároveň
pozval ich na Podbielanské folklórne slávnosti, ktoré sa uskutočnia 2. júla 2017 a ukončil rokovanie
obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Adam Mikulášik
Michal Sitek
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í
Slavoiim Xorčuška
starosta obce

Prílohy :
- uznesenie číslo 26/2017 až 44/2017
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- Záverečný účet Obce Podbiel a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
- návrh VZN Obce Podbiel č. 3/2017 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území Obce Podbiel
- Správa nezávislého audítora pre štaturámy orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Podbiel
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na II. polrok 2017
- Zámenná zmluva k bodu č. 10, Kúpna zmluva k bodu č. 11
- Návrh rozpočtového opatrenia č. 3 Obce Podbiel k 16.6.2017
- Žiadosti k bodu č. 12
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