Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 24. apríla 2020

Prítomní:
Poslanci:
Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítom ní:

Slavom ír K orčuška - starosta obce
M ichal Sitek, Jo zef Krúpa, Bc. Pavol Kudzbel, R astislav M alatinka a Mgr.
Dávid K anderka, JUDr. Ľubom ír Kuboš, Jo zef Korčuška
Ing. M iroslav Bulla
podľa prezenčnej listiny

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

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta obce prečítal body program u rokovania.
Hlavný kontrolór mal pripom ienku, že bod č. 8 m á m ať správny názov „Správa o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel za rok 2019“
Starosta - Slavom ír K orčuška navrhol, vypustiť v program e bod č. 11 a č. 12, a preložiť ich na
nasledujúce obecné zastupiteľstvo v júni 2020, až potom ako budú prerokované stavebnou
kom isiou. Do rokovania ďalej navrhol zaradiť nový bod (ako bod č. 11) - K úpna zm luva s p .
M argitou Ď ubjakovou, Podbiel č. 239
Hlasovanie o pozm eňujúcom návrhu starostu obce: Za hlasovalo šesť poslancov (M gr. Dávid
K anderka, Bc. Pavol Kudzbel, Rastislav M alatinka, Jo zef K orčuška, JUDr. Ľubom ír Kuboš, a
M ichal Sitek) Jeden poslanec - Jo z ef K rúpa sa hlasovania zdržal. Starosta skonštatoval, že
pozm enený program rokovania bol schválený.

K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej kom isie starosta navrhol Mgr. Dávida Kanderku a Bc. Pavla Kudzbela. Za D ávida
Kanderku hlasovali šiesti poslanci: R astislav M alatinka, Jo z ef K orčuška, JUDr. Ľubom ír Kuboš
Michal Sitek, Jo zef K rúpa a Bc. Pavol Kudzbel. Mgr. Dávid Kanderka sa hlasovania zdržal. Za
Bc. Pavla K udzbela
hlasovali šiesti poslanci: M ichal Sitek, Mgr. Dávid K anderka, Rastislav
M alatinka, Jo zef Korčuška, JU D r. Ľubom ír K uboš a Jo z ef Krúpa. Bc. Pavol Kudzbel sa hlasovania
zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Jozefa K orčušku a Jozefa Krupu. Za zapisovateľku
určil pani Vieru Ursínyovú.

M ichal Sitek sa vyjadril, že podanie žiadosti mal starosta prejednať s poslancam i, ktorí mali aj
schváliť spoluúčasť obce.
Súhlasil s ním aj Jo z ef Krúpa , ktorý povedal, že bolo treba prekonzultovať m inim álne spoluúčasť
obce. Tiež pripom enul, že na žiadosti m á obec do 30 dní odpovedať a stránku vždy vyrozum ieť,
tiež sa sťažoval na prácu stavebného úradu, starosta mal prijať opatrenia ale práca stavebného úradu
sa nezlepšila. Tiež sa vyjadril k m ostu, ŽSK navrhol riešenie obchádzkovej trasy z dolnej strany,
táto varianta bola aj projektantom nakreslená, ale investor - ŽSK ju kvôli tom u, že bola výrazne
drahšia zam ietol.

K bodu číslo 5: Informácia o JPÚ a veľkých pozemkových úpravách
Starosta prítom ných inform oval, že dňa 3.4.2020, bolo vydané Rozhodnutie o upravenom obvode
JPÚ. R ozhodnutie bolo vyvesené a zvesené v zákonnej lehote a zaslané na pozem kový úrad. Do
dnešného zasadnutia nem ám inform áciu, že by voči upraveném u obvodu a rozhodnutiu bola
vznesená nám ietka. Stavebná kom isia zasadala dva krát a riešila problem atiku um iestnenia ciest.
Č lenovia výboru JPÚ zasadali spolu so zhotoviteľom JPÚ a posledné sedenie prinieslo takýto návrh
um iestnenia kom unikácií. N ávrh je v podstate hotový, ale m in. ešte jedno rokovanie so
zhotoviteľom bude realizované ku konečném u um iestneniu kom unikácií a celkovém u
percentuálnem u záberu ciest z celého kom asovaného územia.
Jo zef Krúpa ako predseda stavebnej kom isie sa vyjadril, že sa jed n á sa o dve lokality M lynisko a
Lány. V lokalite M lynisko nevidí žiadne väčšie problém y, niektoré pozem ky tam budú veľké 1000
m2, ale ostatné okolo 700 m2. N echala sa tam požiarna obslužná cesta, ktorá by m ala šírku 5 m.
V lokalite Lány viackrát prerábali rozloženie ciest, problém bude vysoké napätie, ak by tam šla
cesta, nebola by dobre využitá. Ďalej sa poslanci zaoberali v akej línii budú pozem ky aká by m ala
byť ich veľkosť. Je m ožné, že budú ukončené cikcakovité - podľa vým ery pozem ku. JUDr.
Ľubom ír K uboš sa vyjadril, že JPÚ scelia vým ery, geodeti budú kom unikovať s vlastníkm i, ale
vlastníci pozem kov sa m usia dohodnúť m edzi sebou. M y navrhnem e cesty. Jo z ef K rúpa sa vyjadril,
že je predčasné hovoriť o parcelách, m om entálne je najdôležitejšie navrhnúť cesty, zistí sa ich
vým era a až potom nastúpi druhá fáza. Starosta uviedol, že by pozem ky m ohli byť rovnako dlhé,
ale podľa vým ery širšie, alebo dlhšie. N ávrh ciest od stavebnej kom isie sa ešte bude v niektorých
častiach m eniť podľa požiadaviek , čo bude ešte prerokované stavebnou kom isiou aj v rámci JPÚ.
Ďalej uviedol, že o veľkých pozem kových nem á žiadnu novú inform áciu.

K bodu číslo 6: Informácia o plnení uznesení
N a decem brovom zasadnutí po návrhu p. poslanca Jozefa Krupu sa OZ uznieslo v uznesení č.
133/2019 na tom aby obec zvolala do 28.februára 2020 rokovanie ohľadom elektrifikácie časti obce
Pod Pálenicou. Obec zaslala požiadavku o zvolanie stretnutia s tým , že zástupca SSE prisľúbil
svoju účasť na tom to rokovaní. A však s dôvodu zaneprázdnenosti inform oval, že sa nedostaví vo
februári ale začiatkom m esiaca m arec. N ásledne inform oval, že s ústredia SSE bolo nariadené, že
zam estnanci až do odvolania nebudú absolvovať služobné cesty. Dodal, že hneď ako to bude m ožné
sa dostaví na obec a prerokuje požiadavku s poslancam i. M edzi tým sme zaslali žiadosť SSE
k rozšíreniu N N siete so všetkým i príloham i, na základe čoho nám odoslali upovedom enie o tom , že
zástavbová situácia m á byť doručená v DGN form áte 2D verzia V7, m á to byť v súradnicovom
systém e a iné podm ienky. Situácia bola zaslaná geodetovi, ktorí pracuje na jej spracovaní do
požadovaného form átu a a táto bude zaslaná na SSE. N ásledne sa SSE vyjadrí na základe
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K bodu číslo 4: Informácie starostu obce Podbiel
Starosta obce inform oval prítom ných o nasledovných skutočnostiach:
- Dňa 20.01.2020 sa uskutočnilo stretnutie ohľadom situácie m osta vedúceho ponad rieku Orava.
N a stretnutie boli pozvaní všetci, ktorých by sa výstavba obchádzkového m osta dotkla. N a stretnutí
bol predstavený projekt obchádzkovej trasy s dočasným prem ostením v časti rieky nad jestvujúcim
m ostom sm erom na N ižnú s tým že vjazd na m ost by bol za zadným i stavm i dom u p. Jozefa Krupu
a výjazd by sm eroval na druhú stranu rieky okolo zberného dvora a cestou okolo p. Krátkej by sa
vozidlá dostali na cestu Zám ostia. S tým to návrhom nesúhlasili niektorí prítom ní občania a tak sa
navrhlo vypracovať projekt z druhej strany m osta s výjazdom na urbári za m ostom a pred
m ostom vo dvore p. Kožičkovej. Predtým boli posudzované aj iné lokality, ako Rástoky pri brode,
pri Turčákovcoch, ale tieto boli zam ietnuté so strany investora. Štúdia náhradného prem ostenia
poniže m osta sa aj vypracovala, ale na stretnutí so zástupcam i VÚ C, táto bola zam ietnutá z dôvodu
zvýšených nákladov na trasu, s dôvodu budovania násypov s oporným i m úrm i, kvôli výške nivelity
dočasného prem ostenia, predĺženie realizácie z dôvodu náročnosti. Problem atické vysporiadanie
pozem kov súkrom né osoby, celkové predĺženie lehoty doby realizácie. N akoľko boli povedané
prekážky od strany zhotoviteľa inform oval, že financovanie je m ožné len poskytnutím úveru od
štátu a nakoľko úver m ožno čerpať do r. 2022 a požiadavky a pripom ienky budú zdržiavať
realizáciu, tak sa m ôžu financie použiť aj na iný účel financovania a tým financie na rekonštrukciu
m osta nebudú. K tom sa predniesli požiadavky na investora VÚ C, ktoré je potrebné vykonať.
V ypracovanie a dokončenie P.D. na obchádzkovú trasu bolo posunuté na koniec m esiaca apríl
2020.
- Obec nebola úspešná v žiadosti o traktor na Envirom entálnom fonde. N eboli sm e úspešní ani
v žiadosti o zateplenie strechy telocvične. O bidve žiadosti neboli schválené z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov. Obec podala žiadosť na m inisterstvo Dopravy a výstavby Slovenskej
republiky o dotáciu na Zm eny a doplnky obce Podbiel v stanovenom čase.
Obec Podbiel bola úspešná v žiadosti o hasičské vozidlo IVECO ako náhradu za zastarané vozidlo
A via, ktoré je v problem atickom technickom stave.
- Obec od začiatku vyhlásenia m im oriadnej situácie dva krát zvolala krízový štáb obce Podbiel,
ktorého rokovanie a prijaté závery sú uvedené na stránke obce. Podľa prijatých uznesení sa obec
snažila prispôsobiť prácu na obci. Začala šiť rúška na tvár, upravili sa úradné hodiny na obecnom
úrade a vybavili sme po dohode s predajňou p. D udášika donášku nákupov pre občanov, donášku
a nákup liekov. Bol pozastavený aj výber daní, ale novým uznesením sa krízový štáb obce Podbiel
uzniesol na opätovnom výbere daní a poplatkov od 01.05.2020, za sprísnených podm ienok.
Rastislav M alatinka sa opýtal ako budem e riešiť obchádzkovú trasu m osta na Zám ostie, a ako
presvedčím e m ajiteľov dotknutých touto obchádzkovou trasou, aby s ňou súhlasili. Starosta mu
odpovedal, že JUD r. G abriele V éghovej- ako jednej z dotknutých, poslal list so zápisnicam i
z obidvoch pracovných stretnutí a zástupcovia Žilinského sam osprávneho kraja sa vyjadrili, že budú
priam o účastníkm i stavebného konania. Druhá otázka p. Rastislava M alatinku sa týkala podaniu
žiadosti ku výzve na zateplenie kultúm o-športovej haly, konkrétne strechy, spýtal sa, či sa k tom u
vyjadrila stavebná kom isia. Starosta mu odpovedal, že to preberali s poslancam i so záverom , že
lepšia bude riešiť strechu m inerálnou vatou nie fúkanou izoláciou. Bol vypracovaný projekt, ktorý
bol povinnou súčasťou žiadosti a stál 4500 €. R astislav M alatinka sa vyjadril, že to bola drahšia
varianta a m rzí ho, že o podaní žiadosti poslanci neboli inform ovaní a nepreberala ju ani stavebná
kom isia. Poprosil starostu, aby s poslancam i viac kom unikoval aj napr. form ou e-m ailov.
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vypracovanej situácie k bodu pripojenia, a podľa vyjadrenia sa podm ienky prem ietnu do
projektovej dokum entácie. O statné uznesenia sú splnené.
Rastislav M alatinka navrhol, aby sme nečakali osobné stretnutie so zástupcom SSE, ale požiadali
ho o vyjadrenie e-m ailom . Starosta prisľúbil, že to tak urobí.

K bodu číslo 7: Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Jo zef K rúpa sa opýtal na svoju žiadosť, ktorú podal na stavebný úrad obce Podbiel a vyslovil názor
že stavebný úrad nedodržiava správny poriadok. Starosta mu odpovedal, že on v správnom konaní
nekoná, ale pracovníčka stavebného úradu. Jeho žiadosť bola prerušená, s čím bol uzrozum ený, mal
doložiť nejaké veci, čo aj urobil ale pracovníčka stavebného úradu rozhodla, že nie sú dobré. Proti
tom u sa p. K rúpa odvolal preto bola táto vec postúpená na krajský stavebný úrad na posúdenie
a stále čakám e na odpoveď. Bc. Pavol Kudzbel odporučil p. Krupovi, aby napísal sťažnosť na
konanie stavebného úradu. Starosta sa tiež vyjadril, že keď bude m ať podnet od p. Krupu na postup
stavebného úradu bude to s pracovníčkou riešiť.
Bc. Pavol Kudzbel požiadal obecný úrad o vým enu am plióna na ulici pri dom e Ivety Kanderkovej,
pretože je to starý typ a nič nerozum ejú, ďalej požiadal obecný úrad aby vysýpali odpadky z košov
na cyklotrase. Starosta mu odpovedal, že pracovník obce doviezol 6 vriec, na čo mu Bc. Pavol
Kudzbel odpovedal, že všetky nie sú vysypané, napr. jeden kôš pri moste. Opýtal sa tiež na členov
krízového štábu, na čo mu starosta odpovedal (Ing. Adam M ikulášik, Dušan Pacura, Peter Sm olár,
Viera U rsínyová, M iroslav Kontra a Slavom ír Korčuška). Hlavný kontrolór Ing. M iroslav Bulla sa
opýtal na výrub drevín v extraviláne a či budem e upravovať VZN o výrube drevín - starosta
odpovedal, že VZN zatiaľ nechám e v platnosti, pretože kontrolná činnosť obce by bola úplne
vynechaná. Rozhodnutia na žiadosti o výrub v extraviláne vydáva okresný úrad, ktorý vedie aj
správne konanie. Starosta mu prisľúbil poslať odpoveď písom ne.
Druhá otázka bola na odpredaj požiarneho vozidla - starosta odpovedal, že prišla iba jed n a ponuka
s jedným m ajiteľom a výsledok bude zverejnený na stránke obce.

K bodu číslo 8: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel za rok 2019
Poslanci správu obdržali v m ateriáloch na rokovanie OZ a je súčasťou tejto zápisnice. Hlavný
kontrolór ju poslancom prečítal.
Bc. Pavol Kudzbel upozornil na jed n u vetu zo správy, ktorá znie “N ajväčšiu m ieru zodpovednosti
za nevyhovujúci stav v celom procese poskytovania dotácií nesie m iestna sam ospráva, čiže obec“
Skonštatoval tiež, že tak ako je to stanovené v zm luvách a VZN tak sa organizácie správajú
a fungujú. Starosta k tom u doplnil, že ďalšia veta je, že určitú m ieru zodpovednosti nesú aj niektorí
žiadatelia o dotácie, teda nielen obec, tá dotáciu poskytne, je len problém s tým ako si to každá
organizácia vyloží a čo zúčtuje.
Rastislav M alatinka sa opýtal ako konkrétne starosta odstraňuje nedostatky a navrhol spôsob
evidencie korešpondencie na obecnom úrade, aby sa nezabúdalo odpovedať na žiadosti. Starosta
odpovedal, že s hlavným kontrolórom prekonzultoval spísaný zoznam , ako sa pristúpilo
k odstráneniu nedostatkov.
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K bodu číslo 9: Správa o výsledku kontroly č. 1/2020 Kontrola čerpania a vyúčtovania dotácií
poskytnutých obcou Podbiel v roku 2019
Poslanci správu obdržali v m ateriáloch na rokovanie OZ a je súčasťou tejto zápisnice. Hlavný
kontrolór prečítal ju poslancom prečítal.
Rastislav M alatinka sa opýtal kedy sa začnú uzatvárať zm luvy s jednotlivým i organizáciam i, na čo
mu starosta odpovedal, že hneď po úprave rozpočtu. Bc. Pavol Kudzbel nadviazal na správu
hlavného kontrolóra a upozornil na skutočnosť, že organizácie sa riadia platným VZN, žiadosť
podajú v term íne. VZN m á však dodržiavať aj obec uviedol príklad, že do 30 dní od schválenia
dotácie je starosta je povinný podpísať zm luvu, čo obec nedodržiava. Tiež upozornil na Správu
z finančnej kontroly Obce Podbiel týkajúcej sa Cykloturistického klubu, z ktorej uviedol viacero
príkladov, napr. pri výdavkoch na výročnú členskú schôdzu bolo uvedené, že vynakladať finančné
prostriedky na občerstvenie je neúčelné, neefektívne a nehospodárne a pritom m ajú v zm luve
schválené prostriedky na vnútornú činnosť, čo podľa jeh o názoru výročná členská schôdza s 30
ľuďmi je. Starosta mu odpovedal, že obec finančnú kontrolu začala robiť až v tom to roku, obec
chce do vyúčtovania dotácií zaviesť poriadok, aby napr. ku vyúčtovanej akcii aj členskej schôdze,
bola priložená aspoň prezenčná listina zúčastnených. Bc Pavol Kudzbel ďalej uviedol príklad
položky za telefónne poplatky vo výške 20 € v kom entári bolo, že sú nepreukázateľné, opýtal sa či
obec tiež eviduje kto, kedy, kde a za akým účelom zo zam estnancov telefonoval, vyjadril názor, že
je to byrokracia akú ešte nevidel a vzniká to preto, že nie sú jasn e stanovené pravidlá. Uviedol tiež
ďalšie projekty Cykloturistického klubu ako napr. cyklochodník. Upozornil na skutočnosť, že
dostali dotáciu na 4500 € a vyúčtovanie poskytli v sum e 4900 €. A preto ho pobúrili vyjadrenia zo
správy z finančnej kontroly.
Ing. M iroslav Bulla - hlavný kontrolór obce sa vyjadril, že nikto nechce zrušiť dotácie, treba ich dať
ľuďom , ktorý chcú pre obec niečo urobiť, ocenil činnosť cykloturistického klubu, ich prácu na
chodníkoch, ale je tiež treba aby zúčtovanie prebiehalo v súlade so zákonom . V yžiadal si od
m inisterstva usm ernenie k vyúčtovaniu dotácií, v ktorom bolo, že použitie prostriedkov na stra v u je
nehospodárne, v prípade výdavkov na prenájom priestorov je potrebné doložiť prezenčnú listinu,
a pozvánky na akciu. N ákup hm otného m ajetku. Čo sa týka te le f o n u je to diskutabilné, problém om
sú nečitateľné bločky a tiež, že výdavky na alkohol nem ôžu byť predložené do zúčtovania.
Starosta k tejto tém e uviedol, že sa s predsedníčkou C ykloturistického klubu stretol v prítom nosti
hlavného kontrolóra a spom enuté veci si vysvetlili a dohodli sa, že k vyúčtovaniu 2019 požadujú
aspoň prezenčnú listinu, ktorá nebola doložená.

K bodu číslo 10: Správa o výsledku kontroly č. 2/2020 Kontrola plnenia uznesení Obecného
zastupiteľstva obce Podbiel za prvý polrok 2019
Správu obdržali poslanci v m ateriáloch pred rokovaním a je tiež prílohou tejto zápisnice. Hlavný
kontrolór ju prečítal poslancom .
Starosta prisľúbil, že urobí všetko preto, aby boli uznesenia zverejnené nielen na úradnej tabuli ale
aj internetovej stránke obce v term íne. Ďalej sa diskusia týkala term ínov vypracovania a podpísania
zápisnice. Hlavný kontrolór prízvukoval, aby overovatelia zápisnice uviedli aj dátum jej podpísania
a tiež sa opýtal, či je m ožné zápisnicu vypracovať do 20 dní, na čo mu Viera U rsínyová zapisovateľka odpovedala, že sam ozrejm e, zápisnica bola vždy do tohto term ínu vypracovaná.
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K bodu číslo 11: Kúpna zmluva s Margitou Ďubjakovou Podbiel č. 239
Starosta uviedol, že sa jedná od odpredaj pozem kov pod cestou a pod cintorínom LV č 1998,
parcela C-KN č. 118/82 vým era 58m2 spoluvlastnícky podiel 3/1 Ony t.j. 17,4m2, LV č. 2941,
parcela C-KN č. 971/30 vým era 309m 2 a č. 971/31 vým era 599m 2 spoluvlastnícky podiel 12/32 ín
t.j. 340,5 m2, LV č. 2942, parcela C-KN č. 794/17 o vým ere 103m2 a č 794/19 o vým ere 455m 2
spoluvlastnícky podiel 3/8 ny t.j. 330,7m2. P. Ďubjak, ktorý m á generálne splnom ocnenie ho
inform oval, že p. M argita Ď ubjaková s odpredajom súhlasí a zm luvu podpísala, je tam dostatočný
počet m etrov, obec za ňu zaplatí približne 2500 € (cena je 3,64 € za m2).
H lasovanie za schválenie kúpnej zm luvy: za hlasovali všetci siedm i prítom ní poslanci M gr. Dávid
K anderka, Bc. Pavol Kudzbel, Rastislav M alatinka, Jo zef Korčuška, JUD r. Ľubom ír Kuboš,
M ichal Sitek a Jo z ef Krúpa. K úpna zm luva bola schválená.

K bodu číslo 13: Prerokovanie úpravy rozpočtu obce Podbiel a rozpočtu ZŠ s MŠ v Podbieli
Starosta konštatoval, že každý deň chodia ohľadom pandém ie Covid-19 nové inform ácie a nem ám e
inform áciu ako budem e m ať upravené naše podielové dane, koľko sa zníži HDP v štáte, príjem
z podielových daní, nem ám e ucelenú inform áciu, o ktorú by sme sa mohli oprieť. V ýpadok
podielových daní budem e vidieť až v m esiaci jún. V tejto situácii je však nutné prijať opatrenia.
Predchádzajúci deň sa uskutočnilo s poslancam i k tejto tém e pracovné stretnutie zo záverov ktorého
vyplynulo, že poslanci prijm ú opatrenie, ktorým sa presne určí v bežných výdavkoch, ktoré
podpoložky sa znížia na konkrétnu sumu a na júnovom zastupiteľstve sa situácia prehodnotí.
JUDr. Ľ ubom ír Kuboš sa vyjadril že finančná kom isia odporúča prijať navrhované opatrenia, ktoré
boli predložené obecným úradom a ZŠ s MŠ Podbiel a súčasne odporúča pozastaviť investičné
akcie, ktoré znesú odklad min vo výške 5% z výnosu z dane z príjm ov bez úpravy rozpočtu a ďalej
odporúča úpravu rozpočtu poskytovania príspevkov a dotácií do výšky 50% pôvodne schváleného
rozpočtu s tým , že príslušným osobám bude z zatiaľ vyplatená iba v polovičné výške.
Starosta predniesol návrh úsporných opatrení, ktorý vzišiel z pracovného stretnutia poslancov
predošlý večer, kde posudzovali každú podpoložku osobitne. Podpoložky sa následne nebudú
čerpať ako sú v schválenom rozpočte, ale tak, ako ich poslanci ponížili. N a júnovom obecnom
zastupiteľstve sa rozhodne, či sa bude rozpočet zásadnejšie znižovať, alebo sa ponechá v tejto
podobe. N ávrh úsporných opatrení poslanci podrobne prerokovali a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci sa uzniesli, že obecném u úradu odporúčajú, aby sa do nasledujúceho zastupiteľstva
pridržiaval prerokovaného opatrenia úsporných opatrení v súvislosti s pandém iou Covid-19
v rozpočte obce Podbiel a ZŠ v M Š Podbiel.

K bodu číslo 14: Žiadosti:
a) Anna Šurinová, Štiavnik č. 1032 - o vrátenie pozemku
Jo z ef Krúpa navrhol žiadosť odm ietnuť vzhľadom k tom u, že m á vedom osť o nových
skutočnostiach.
Starosta sa vyjadril,
že žiadosť by m ala byť odložená do najbližšieho
zastupiteľstva, keďže bola k predm etnej žiadosti vzbudená pochybnosť, ktorú je potrebné prešetriť.
Za odklad žiadosti hlasovali všetci siedmi prítom ní poslanci: Mgr. Dávid K anderka, Bc. Pavol
Kudzbel, Rastislav M alatinka, Jo z ef Korčuška, JUD r. Ľubom ír Kuboš, M ichal Sitek a Jo zef Krúpa.
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K bodu č. 15 - Záver
Starosta Slavom ír K orčuška sa poďakoval prítom ným poslancom za účasť a ukončil rokovanie
obecného zastupiteľstva.

O verovatelia zápisnice:

JMaJ) 4£>. f . 'hiO

Jo z ef Krúpa

/

Jo zef Korču

o^\\v K orčuška
starosta obce

Prílohy :
- uznesenie číslo 05/2020-14/2020
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel za rok 2019
- Správa o výsledku kontroly č. 1/2020 K ontrola čerpania a vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou
Podbiel v roku 2019
- Správa o výsledku kontroly č. 2/2020 K ontrola plnenia uznesení O becného zastupiteľstva obce
Podbiel za prvý polrok 2019
- návrh úpravy rozpočtu Obce Podbiel
- návrh úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ Podbiel
- Úsporné opatrenia v rozpočte obce Podbiel a ZŠ s MŠ Podbiel v súvislosti s pandém iou Covid-19
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