Zápisnica
z verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 25. januára 2008
Prítomní:
Poslanci:
Neprítomní:
Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítomní:

JUDr. Jozef Domiňák – starosta obce
Bc. Pavol Kudzbel, Ing. Iveta Kanderková, Peter Kontra, Ján Poštek, Daniel
Bebej, Jozef Domiňák
Pavol Loffaj - ospravedlnený
p.Viera Bebejová
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce JUDr. Jozef Domiňák privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva
a občanov obce. Konštatoval, že sú prítomní piati poslanci, a Obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom a opýtal sa na doplňujúce
návrhy. Poslanci nepredložili žiadne návrhy. Starosta obce navrhol doplniť rokovanie obecného
zastupiteľstva s týmito zmenami:
a) ako bod č. 10 zaradiť do programu rokovania žiadosti, v ktorom bude prerokovaná
žiadosť p.Marty Bachyncovej o súhlas Obce Podbiel s výrubom drevín rastúcich mimo les, žiadosť
p.Františka Pazúrika a manž. RNDr. Janky Pazúrikovej a žiadosť Júliusa Cibuláka o odkúpenie
pozemku vo vlastníctve Obce Podbiel. Doterajšie body programu rokovania č. 10, 11, 12 a 13 sa
označia ako body 11, 12, 13, 14,
b) nový bod programu č. 11 sa dopĺňa o informácie starostu obce, a to nasledovne:
1. prísediaci Okresného súdu v Námestove,
2. odpredaj nákladného motorového vozidla Škoda za šrotovú cenu,
3. ukončenie výstavby a kolaudácie stavieb - verejná kanalizácia v časti obce Bobrova
raľa, Ulička II, Ulička III a verejného vodovodu v časti obce Zámostie
d) možnosť zakúpenia traktora od PPD Orava Nižná
Za navrhnutú zmenu programu hlasovalo všetkých 6 prítomných poslancov.
Hlasovaním „za“ celý predložený program bolo všetkých 6 prítomných poslancov.
Obecné zastupiteľstvo sa riadilo týmto upraveným programom. Začalo sa prerokovávanie
jednotlivých bodov programu.
K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov Bc. Pavla Kudzbela a Daniela Bebeja.
Hlasovaním „za“ Bc. Pavla Kudzbela boli 5 poslanci, 1 sa zdržal hlasovania. Hlasovaním „za“
Daniela Bebeja boli 5 poslanci, 1 sa zdržal hlasovania. Za overovateľov zápisnice určil starosta
poslancov Jána Pošteka a Jozefa Domiňáka. Za zapisovateľa zápisnice určil Alenu Mišunovú.
V ďalšom starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na vyjadrenie
neformálneho súhlasu k preloženiu bodu rokovania, v ktorom zástupcovia Policajného zboru budú
informovať o bezpečnostnej situácii v obci ako nasledujúceho v poradí. Poslanci vyjadrili s týmto
návrhom súhlas.

K bodu číslo 9: Informácia riaditeľa OOPZ Tvrdošín o stave verejného poriadku na území
obce Podbiel
Starosta obce vyzval riaditeľa OOPZ v Tvrdošíne npor. Turňu k predneseniu jeho správy.
Tento informoval poslancov o bezpečnostnej situácii za rok 2007. Zhodnotil ju vcelku ako dobrú.
Hovoril o trestných činoch majetkovej povahy, vykrádaní novostavieb, krádežiach stavebného
materiálu, murárskeho náradia, motorových píl, finančnej hotovosti. Boli priestupky proti
občianskemu spolunažívaniu. Jedenkrát do mesiaca kontrolujú reštaurácie a v nich mládež na
požívanie alkoholu. Poprosili občanov, aby zvýšili dôraz na ostražitosť na podozrivé osoby alebo
motorové vozidlá a hneď zavolali na číslo 158, aby ich mohli policajti skontrolovať. Poukázal na
prípady rómskych občanov, ktorí odcudzili občanom finančnú hotovosť. Budú nápomocní pri
kultúrnych podujatiach, aby nedochádzalo k porušeniu verejného poriadku. Ďalej vystúpil pplk.
Juraj Cárach z OR PZ v Dolnom Kubíne, ktorý uviedol, že veľká pozornosť sa venuje do
budúcnosti posilňovaniu výkonu služby a robí sa všetko preto, aby sa situácia zlepšila. Upozornil
na možnosť zavedenia kamerového systému, ktorý by prispel k zlepšeniu verejného poriadku.
Starosta obce ich zástupcov polície požiadal, aby častejšie navštevovali reštaurácie a zamerali sa na
dodržiavanie otváracích hodín. Poslanci sa spýtali na potulných predajcov rómskeho pôvodu a na
krádeže dreva. Starosta obce poďakoval príslušníkom OO PZ za informácie. Poslanci vzali
prednesenú správu a informácie na vedomie.
K bodu číslo 4: Schválenie návrhu VZN Obcve Podbiel č. 1/2008 o ďalších podmienkach
výrubu drevín
Starosta obce informoval poslancov o návrhu VZN obce o ďalších podmienkach výrubu
drevnej hmoty. VZN bolo vystavené na úradnej tabuli v roku 2007. Spýtal sa poslancov na
doplňujúce návrhy. Poslanci rozprávali o ničení porastu, poškodzovaní lúk a ciest. Navrhovali
zmenu účinnosti a doplnili tieto zmeny v ťažobných podmienkach výrubu drevín, v sankciách za
nedodržanie vyčistenia plôch po ťažbe. Dohodli sa na nasledovných zmenách:
a) v čl. 2 ods.1 písm.b/ sa doplňuje text: „ak je spoluvlastníkom Obec Podbiel, vyžaduje sa
súhlasné uznesenie obecného zastupiteľstva“,
b) v čl. 2 sa na konci doplňuje text : „výmera parcely v m2 po jej zameraní geodetom musí
byť totožná s výmerou parcely podľa listu vlastníctva“.
Hlasovaním „za“ navrhované zmeny boli všetci 6 prítomní poslanci.
K bodu 5: Zriadenie komisie obecného zastupiteľstva na ochranu životného prostredia
Starosta obce informoval poslancov, že v nadväznosti na schválenie VZN Obce Podbiel č.
1/2008 sa vyžaduje vytvorenie novej komisie obecného zastupiteľstva, ktorá by vykonávala
pôsobnosť v rozsahu predmetného všeobecne záväzného nariadenia. Navrhol preto poslancom
schváliť vytvorenie komisie, ktorá by bola zložená z občanov obce a mala by troch členov.
Hlasovaním „za“ zriadenie komisie boli všetci 6 prítomní poslanci obecného zastupiteľstva.
K bodu číslo 6: Voľba členov komisie obecného zastupiteľstva na ochranu životného
prostredia
Starosta obce oboznámil poslancov, že navrhnutí členovia komisie súhlasia s touto prácou
a komisia bude vykonávať pôsobnosť v rozsahu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Podbiel č.
1/2008 o ďalších podmienkach výrubu drevín. Navrhol týchto občanov obce: Július Lofaj, Jozef
Nabočík, Ľudovít Cibulák. Za predsedu komisie navrhol Júliusa Lofaja.
O takto navrhnutej komisii poslanci hlasovali jednotlivo. Za Júliusa Lofaja hlasovali všetci 6
prítomní poslanci. Za Jozefa Nabočíka boli všetci 6 prítomní poslanci. Za Ľudovíta Cibuláka
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hlasovali všetci 6 prítomní poslanci. O predsedovi komisie poslanci nehlasovali s tým, že komisia si
zvolí predsedu samostatne.
K bodu číslo 7: Schválenie Plánu Obce Podbiel na zavedenie eura
Plán Obce Podbiel na zavedenie eura poslanci dostali na preštudovanie. Poslanci nemali k
tomu plánu žiadne pripomienky. Hlasovaním za návrh v takej podobe, ako bol predložený, boli
všetci 6 prítomní poslanci. Tento dokument tvorí prílohu zápisnice.
K bodu číslo 8: Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce
Starosta obce oboznámil prítomných, že hlavnému kontrolórovi Obce Podbiel skončilo
volebné obdobie. Preto je nevyhnutné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením
§ 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Voľbu hlavného kontrolóra obec navrhol
vyhlásiť na deň 28. marca 2008. Zároveň oboznámil poslancov s návrhom podmienok, ktoré musí
zastupiteľstvo stanoviť pre voľbu hlavného kontrolóra. Hlasovaním „za“ vyhlásenie volieb
v navrhnutom termíne a za stanovených podmienok boli všetci 6 prítomní poslanci.
K bodu číslo 10: Žiadosti
Starosta obce oboznámil poslancov s doručenými žiadosťami na Obecný úrad v Podbieli,
a to:
1) Pani Marta Bachyncová žiada Obec Podbiel ako spoluvlastníka o súhlas na výrub dreva
na parcelách E-KN č. 4908, 6494/1 a 11139 zapísaných na liste vlastníctva č. 1689 k.ú. Podbiel, kde
Obec Podbiel vlastní 36/342-ín. Poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním „za“ boli všetci 6
prítomní poslanci.
2) Žiadosti Františka Pazúrika a manž. RNDr. Janky Pazúrikovej a Júliusa Cibuláka
o odkúpenie pozemku od Obce Podbiel. Nakoľko tieto žiadosti boli doručené na obecný úrad
v termíne, keď ich nebolo možné prerokovať v komisiách obecného zastupiteľstva starosta
poslancom navrhol, aby tieto boli odložené a prerokované zastupiteľstvom až po ich prerokovaní v
komisii finančnej a správy obecného majetku a v komisii stavebnej a pre ochranu verejného
poriadku. Zároveň navrhol, aby prerokovanie žiadostí v týchto komisiách bolo komisiám uložené
uznesením obecného zastupiteľstva. Hlasovaním „za“ tento návrh boli všetci 6 prítomní poslanci.
K bodu číslo 11: Informácie starostu obce
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o týchto skutočnostiach:
1) poverená predsedkyňa novozriadeného Okresného súdu v Námestove Obec Podbiel
vyzvala o vykonanie volieb prísediacich tohto okresného súdu za Obec Podbiel. O tejto skutočnosti
bol vykonaný oznam v miestnom rozhlase s cieľom získania záujemcov o vykonávanie tejto
funkcie, nikto sa neprihlásil. Oslovil tiež v súčasnosti zvolených prísediacich na Okresnom súde
v Dolnom Kubíne, a to Mgr. Hedvigu Mintálovú – táto sa vzdala mandátu prísediaceho, pani
Libušu Lofajovú – aj táto sa vzdala a Ing. Milana Krupu. Tento uviedol, že ostáva pracovať ako
prísediaci Okresného súdu v Dolnom Kubíne. Vzhľadom k tejto situácii obec nebude mať žiadneho
prísediaceho na Okresnom súde v Námestove.
2) odpredaj motorového vozidla Škoda 706 MTSP 27 podľa uznesenia z ostatného
rokovania obecného zastupiteľstva sa nepodaril pre nezáujem, preto bolo ponúknuté zberným
surovinám za cenu 33.850,-Sk,
3) starosta obce ďalej informoval, že v minulom roku dokončené investičné akcie boli už
skolaudované, a to kanalizácia v časti obce Bobrova raľa, Ulička II, Ulička III a verejný vodovod
v časti obce Zámostie. Je potrebné ich dať do užívania, preto navrhol dať ich do prenájmu Oravskej
vodárenskej spoločnosti, a.s., Dolný Kubín. Poslanci vyjadrili s týmto návrhom súhlas, a poverili
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starostu obce uzavretím zmluvy medzi Obcou Podbiel a Oravskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.,
Dolný Kubín.
4) starosta obce ďalej informoval poslancov o ponuke zakúpenia traktora od PD Orava
Nižná. PD Orava ponúka predaj traktora bez hotovosti s tým, že obec by v nasledujúcich rokoch do
ceny traktora započítala dane, ktoré je PD Orava povinné obci platiť. Požiadal poslancov, aby
o tejto možnosti uvažovali s tým, že na nasledujúcom rokovaní im predloží príslušný návrh.
Prednesené informácie poslanci vzali na vedomie a hlasovaním „za“ všetci 6 prítomní
poslanci schválili uzavretie nájomnej zmluvy s OVS, a.s., D. Kubín.
K bodu číslo 12: Interpelácie, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
Pán František Pazúrik sa spýtal na výstavbu verejného osvetlenia pri jeho dome, taktiež aj na
predĺženie vedenia pre miestny rozhlas. Starosta obce odpovedal, že sa s rozšírením osvetlenia
v budúcnosti počíta. Najbližšie však bude realizované rozšírenie osvetlenie časti cesty smerom na
Oravský Biely Potok v úseku po hospodársky dvor PD Orava. Taktiež rozširovanie miestneho
rozhlasu sa bude postupne riešiť v závislosti na finančných prostriedkoch.
K bodu číslo 13: Uznesenie
Predseda návrhovej komisie Bc. Pavol Kudzbel prečítal návrh na uznesenie. Za jeho
navrhované znenie hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
K bodu číslo 14: Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a ukončil
rokovanie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice: Ján Poštek
Jozef Domiňák

............................
............................
JUDr. Jozef Domiňák
starosta obce

Prílohy :

- uznesenie číslo 1/2008
- pozvánka 1 ks
- prezenčná listina 2 ks
- prerokované žiadosti
- VZN č.1/2008
- plán obce Podbiel na zavedenie eura
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