Zápisnica
z verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 31. januára 2014
Prítomní:
Poslanci:

Slavomír Korčuška - starosta obce
Dušan Dvorský, Ján Poštek, R udolf Veselý, Ing. Iveta Kanderková , Pavol
Loffaj , Bc. Pavol Kudzbel
Neprítomný: Ľubomír Franko
Hl. kontrolór obce: p.Viera Bebejová
Ďalší prítomní:
podľa prezenčnej listiny
K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce Slavomír Korčuška privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a prítomných
občanov. Skonštatoval, že sú prítomní 6 poslanci, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Začalo sa rokovanie obecného zastupiteľstva.
K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom a opýtal sa na doplňujúce návrhy.
Nikto sa neprihlásil, hlasovaním „za“, boli všetci prítomní 6 poslanci.
Obecné zastupiteľstvo sa riadilo navrhnutým programom. Začalo sa prerokovávanie jednotlivých
bodov programu.
K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie navrhli: Pavla Loffaja a Ing. Ivetu Kanderkovú.
Hlasovaním „za“ Pavla
Loffaja hlasovali : Dušan Dvorský, Ján Poštek, Ing. Iveta Kanderková, Bc. Pavol Kudzbel. zdržal
sa hlasovania Pavol Loffaj.
Hlasovaním „za“ Ing. Ivetu Kanderkovú hlasovali : Dušan Dvorský, Bc. Pavol Kudzbel, Rudolf
Veselý, Pavol Loffaj, Ján Poštek, zdržala sa Ing. Iveta Kanderková.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Rudolfa Veselého a Dušana Dvorského. Za
zapisovateľku Alenu Mišunovú.
K bodu číslo 4: Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie
4. štvrťroka 2013
Starosta obce oboznámil prítomných, že správu obdržali v materáloch na rokovanie. Skonštatoval,
že spáva bola vystavená v stanovenej lehote na vývesnej tabuli obecného úradu. Správu prečítala
hlavná kontrolórka p. Viera Bebejová. Do diskusie sa nikto neprihlásil. Obecné zastupiteľstvo berie
správu hlavného kontrolóra obce na vedomie. Tvorí prílohu zápisnice.

K bodu číslo 5 : Schválenie VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v Základnej škole a materskou školou Podbiel
Starosta obce oboznámil prítomných, že navrhované VZN obdržali poslanci v materiáloch na
rokovanie. Skonštatoval, že VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v Základnej škole a materskou školou Podbiel bolo vystavené v stanovenej
lehote na vývesnej tabuli obecného úradu. Zo strany poslancov a ani občanov neprišli žiadne
pripomienky. Do diskusie sa nikto neprihlásil. Hlasovaním „za“ bolo 6 všetkých prítomných

poslancov. Dušan Dvorský, Ján Poštek, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj, R udolf Veselý, Bc.
Pavol Kudzbel. Tvori prílohu zápisnice.

K bodu číslo 6. Schválenie návrhu VZN o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na území obce Podbiel
Navrhované VZN o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce
Podbiel bol vystavený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Poslanci ho obdržali
v materiáloch na rokovanie. K VZN neboli doručené žiadne pripomienky. Starosta obce požiadal
o stanovisko finančnú komisiu. Ing. Iveta Kanderková odporúčala schváliť navrhované VZN.
Otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Hasovaním „za“ hlasovalo 6 prítomných poslancov. Dušan Dvorský, Ján Poštek, Ing. Iveta
Kanderková, Pavol Loffaj, R udolf Veselý, Bc. Pavol Kudzbel. Tvori prílohu zápisnice.

K bodu číslo 7 : Schválenie návrhu VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov na území obce Podbiel. Predmetné VZN bolo vystavené na verejnej výveske zákonom
stanovenej lehote. Zo strany občanov neprišli žiadne námietky . Poslanci ho dostali v materiáloch
na rokovanie. Starosta obce sa spýtal hlavnej kontrolórky na názor, nemala námietky. Hlasovaním
za predložený návrh hlasovalo 6 prítomných poslancov. Dušan Dvorský, Ján Poštek, Ing. Iveta
Kanderková, Pavol Loffaj, R udolf Veselý, Bc. Pavol Kudzbel. Tvori prílohu zápisnice.

K bodu číslo 8: Úprava rozpočtu obce Podbiel na rok 2014
Starosta obce vysvetlil prítomným, že vzhľadom k tomu, že sa oddelila ZŠ s MŠ je potrebné
zakúpiť podružný merač el. energie v sume 140,-€ . Na prijaté VZN o držanie psov je potrebné
zakúpiť evidenčné známky pre psov v sume 96,-€. Predsedkyňa finančnej komisie a správy
majetku Ing.Iveta Kanderková odporučila schváliť navrhovanú čiastku 236,-€ vo výdavkové časti
a v príjmovej časti upraviť rozpočet taktiež o čiastku 236,-€ . Hlavná kontrolórka súhlasila.
V diskusii sa nikto nevyjadril .
Hlasovaním za predložený návrh rozpočtu „za“ hlasovali všetci prítomní poslanci. Dušan Dvorský,
Ján Poštek, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj, Rudolf Veselý, Bc. Pavol Kudzbel. Starosta obce
skonštatoval, že úprava rozpočtu bola schválená. Tvori prílohu zápisnice.

K bodu číslo 9 : Žiadosti
a) Občianske združenie ABC Martin , Košťany nad Turcom 150, žiadalo o dotáciu pre žiaka
z trvalým pobytom obce Podbiel na záujmovú činnosť. Žiadosťou sa zaobera finančná komisia
a dospela k názoru že máme schválenú dotáciu na dieťa do 15 rokov a tento žiak presiahol vek
15 rokov, preto doporučujú uvedenú žiadosť zamietnuť. Hlasovaním o zamietnutí žiadosti
hlasovalo 5 poslancov . Dušan Dvorský, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj, Rudolf Veselý,
Bc. Pavol Kudzbel. Ján Poštek sa zdržal hlasovania .
b) Súkromné centrum voľného času Nižná žiadalo o pridelenie dotácie na záujmovú činnosť na
prvý polrok 2014. Ing.Iveta Kanderková za finančnú komisiu odporučila schváliť dotáciu vo
výške 1.-506,24€, čo je súčin výšky príspevku 5,23€ na dieťa na mesiac, počtu detí v žiadosti,
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t.j. 96 žiakov a počtu mesiacov, t.j. 3 mesiace stý m , že doplatok dotácie bude uskutočnený
v mesiaci apríl 2014 po zohľadnení všetkých žiadostí o poskytnutie dotácie na záujmovú
činnosť detí. Hlavná kontrolórka súhlasí. Do diskusie sa nikto neprihlásil. Hlasovaním za
predložený návrh „ za“ hlasovalo všetkých 6 prítomných poslancov. Dušan Dvorský, Ján
Poštek, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj, R udolf Veselý, Bc. Pavol Kudzbel.
c) Žiadosť Pavla Gondu Podbiel č. 271 o predbežný súhlas s predajom pozemku vo vlasníctve
obce. Vlastníci bytov súhlasili a preto doporučuje dať predbežný súhlas k žiadosti Pavla
Gondu o predaj pozemku vo vlastníctve obce . Hlasovaním „za“ predbežný súhlas h la so v ali:.
Dušan Dvorský, Ján Poštek, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj, R udolf Veselý, Bc. Pavol
Kudzbel.
d) Žiadosť Ing. M iroslava Bullu a Mgr. Miroslavy Bullovej, Podbiel 97 o zavedenie plynovodu
k ich rodinnému domu. Žiadosťou sa zaoberala stavebná komisia a Bc. Pavol Kudzbel
predniesol stanovisko, že doporučujú žiadosť zamietnuť a navrhujú pokračovať v súlade so
stavebným povolením. V diskusii vystúpila Mgr. M iroslava Bulová, že zisťovala u plynárov
stav. Bolo zistené že prípojka 60- 70 m ku pozemku vedie cez obecné pozemky a
preto nemôžu túto prípojku na vlastné náklady zhotoviť bez povolenia obce. Keď zisťovali
informácie na plynárňach a pýtali sa na predĺženie plynovodu, bolo im povedané, že to
prevádza ich firma, ktorá je určená na túto prácu. Do diskusie sa pripojil aj Bc. Pavol Kudzbel
a povedal, že sú to nové informácie o ktorých pred komisiou nebol informovaný, preto
navrhol, aby žiadosť odložili a preskúmali na stavebnej komisi. Starosta obce navrhol žiadosť
odložiť na rokovanie 11. apríla 2014. K tomuto sa pridali aj ďalší poslanci. Za odloženie
žiadosti hlasovali všetci 6 poslanci . Dušan Dvorský, Ján Poštek, Ing. Iveta Kanderková,
Pavol Loffaj, R udolf Veselý, Bc. Pavol Kudzbel.
e) Žiadosť obyvateľov časti Zámostie - Krivý kút o dobudovanie miestnej komunikácie.
Komunikácia je v zlom stave plná blata a výtlkov. Starosta obce hovoril, že v tejto časti sú
v ceste zabudované inžinierske siete a nie sú prípojky vyvedené k stavebným parcelám. Na
túto komunikáciu nie je vydané stavebné povolenie, lebo nie sú vykúpené všetky parcely pod
cestu. Nevykúpené pozemky sa riešia predovšetkým zámenou alebo kúpou pozemkov
a ostatné budú musieť vysporiadať inou cestou. Situácia sa musí riešiť na ja r a provizórne
vysypať časť cesty štrkom a do konca roku vysporiadať pozemky. Tento rok na výkup
pozemkov sú v rozpočte vyčlenené peniaze, no v prevažnej miere majú občania záujem
o zámenu pozemkov. Do diskusie sa prihlásil p. Brunčák a povedal, že občania nemôžu čakať
10 rokov. Poslankyňa Iveta Kanderková povedala, že v liste od občanov sú konkrétne otázky
napr. v bode č. 1 koľko nie je vysporiadaných pozemkov a od koľkých vlastníkov, čo obec
v tomto smere v roku 2013 vykonala.. Starosta obce odpovedal, že na miestne komunikácie sa
nedajú momentálne žiadať peniaze z fondov. Obce to riešia svojpomocne z vlastných
prostriedkov. Ďalej sa občania sa sťažovali na zlé rozmiestnenie stĺpov verejného osvetlenia
v časti krivý kút. Ing. Iveta Kanderková hovorila, že treba informovať občanov, koľko
pozemkov nie je vysporiadaných, koľko je kúpno predajných zmlúv, pretože v rozpočte je
na výkup pod cestou určených 2000 eur. Poslanec Ján Poštek poznamenal, že malo by sa to
riešiť. Poslanec Pavol Loffaj navrhoval , že chodník na ulici stojí 50 tisíc eur. Treba počkať
s výstavbou chodníka a peniaze zohnať z fondov. Akých, konkrétne sa nevyjadril. Aj tak
chodník bude pokračovať len po Krúpu a nepotiahne sa celá dĺžka ulice. Treba sa zamyslieť
a dať financie na cestu. Chcel, aby starosta každé zastupiteľstvo informoval, ako sa
pokročilo pri vysporadúvaní pozemkov. Poslanec Bc. Pavol Kuzbel navrhol rozpočet na potok
pozastaviť a presmerovať čiastku na cestu a konkrétne chce vedieť koľko m2 je
nevysporiadaných a kto sú vlastníci. Čo obec v roku 2013 robila. Starosta obce odpovedal, že
boli predbežné rokovania s vlastníkmi pozemkov. Ing. Ján Sitek chcel vymeniť pozemok pod
Šurinovou drevenicou zámenou za pozemok pod cestu v Krivom kúte a ostatné metre odkúpi
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za istú čiastku, formu nech nájde obec. Vybaví všetkých súrodencov. Poslanec Dušan
Dvorský poznamenal, že je treba urobiť pre občanov všetko, preto aj potok prikryť aj cestu
spraviť. Budú voľby, aby po nás niečo zostalo .
Ján Garaj nadobudol pocit, že sa ľady pohli a problém sa bude riešiť. Ak sa cesta vysype len
štrkom, budú to zbytočne výhodné peniaze. Nech stavebná komisa spraví akčný plán, koľko
m2 je vykúpených čo všetko je potrebné čo a ako by sa vlastníkom vymenila pôda alebo
odpredala, treba jasnú štruktúru, plán čo všetko sa dá v tomto roku spraviť, aby obyvatelia
mohli chodiť po asfaltovej ceste. Veľký potenciál pre obec je, že tam bývajú mladý ľudia..
Poslanec Ján Poštek hovoril, že potrebné riešiť cestu v Krivom kúte, cesta sa určite časom
urobí, snaha je riešiť, ale aj cestu okolo Pacuru. Zástupca starostu Dušan Dvorský hovori, že sa
spýtal koľko by to stálo a dalo by sa spraviť vekú časť koberca. Starosta obce hovoril, že sa
môžu použiť finančné prostriedky na vybudovanie miestnej komunikácie, z ušetrených financií
z rezervného fondu. Ing. Ján Sitek sa pýtal prečo, keď nie je vysporiadaná cesta v Krivom Kúte
sa časť úveru použilo na vybudovanie cesty v Krivom kúte . Starosta odpovedal, že cesta sa
urobila aspoň provizórna, aby obyvatelia v tejto časti obce nechodili po blate, aby sa cesta
usadila a pripojilo sa čo najviac stavebníkov na inžinierske siete, kým je cesta v takomto stave.
A čo sa týka úveru, úver mohol byť oveľa nižší, keby sa za jeho éry starostovania úver
poriadne splácal. Zástupca starostu hovoril, že teraz je ochota a rieši sa sťažnosť, nech sa
nejedná to čo bolo, spraví sa hrubá čiara a ide sa ďalej. Rastislav Malatinka hovoril, že je to
havarijný stav cesty, že prečo sa nedala žiadosť na eurofondy. Odpovedal starosta obce, že
žiaden fond nemal vo svojom programe výzvu na budovanie miestnych komunikácií a darmo
budeš posielať žiadosť, keď nie sú konkrétne výzvy na budovanie miestnych komunikácií, či
chodníkov. Ján Garaj hovoril, že dnes je 95% vykúpených pozemkov a 5% treba doriešiť. Ing.
Iveta Kanderková nadviazala na rozpravu o vybudovaní a povedala, že na chodník je
v rozpočte vyčlenených z rozpočtu obce 2014 50tis eur z rezervného fondu a a na výkup ciest 2
tis eur. Zmienila sa o tom, či bude dostatok finančných prostriedkov na budovanie cesty, keď
z rezervného fondu vyčerpáme 50tis eur. Odpovedal starosta a poopravil jej tvrdenie a to, že
obec má v rozpočte schválené financovanie chodníka rozdelené na 20tis eur z bežných prímov
a 30tis eur z rezervného fondu, takže by malo ostať aj na budovanie cesty. Poslanci sa uzniesli
a uložili Obecnému úradu poskytnúť, žiadateľovi pani Vlaste Brunčiakovej , bytom Podbiel č.
459 požadované informácie a zároveň, uvedenú odpoveď doručiť poslancom Obecného
zastupiteľstva v Podbieli. Za takéto znenie hlasovalo všetkých 6 poslancov. Dušan Dvorský,
Ján Poštek, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj, R udolf Veselý, Bc. Pavol Kudzbel
f) K bodu číslo 10 : Interpelácie poslancov a občanov
Posalnec Ján Poštek upozornil na zlý stav cesty okolo Dušana Pacuru . Pri šťahovaní dreva sa
ničí a upcháva odvodňovací kanál. Odpovedal starosta obce, že pri sťahovaní dreva si
súkromník si upratal cestu aj odvodňovací kanál. Pani Bullová poznamenala, že zakažkým čo
ťahajú drevo mal by upratať, lebo na asfaltke stále je tam kopec blata. Poslanec Pavol Loffaj
sa spýtal ako je to s čistením keď ťažia drevo a nevyčistí si parcelu. Odpovedal Dušan Dvorský
,že ten čo ťaží drevo zloží finančnú zábezpeku a v prípade že si neuprace, pozve sa na komisiu
a tá to bude riešiť. Pavol Lofaj upozornil na dezolátny stav drevenice 133, ktorá je na
spadnutie a ohrozuje okolie. Bc. Pavol Kudzbel a spýtal, keď prešla škola na právnu
subjektivitu, prečo účtovníčka z OcÚ neúčtuje aj školu.
Starosta odpovedal, že je to
v kompetencii riaditeľky Základnej školy. Bc. Pavol Kudzbel sa spýtal či bude ples a kto ho
bude organizovať. Odpovedal starosta obce že ples bude. Zástupca starostu povedal, že všetci
účastníci si zaplatia vstupenku počnúc starostom a končiac posledným záujemcom. Ing. Ján
Sitek poukázal na zlý stav mostu a podotkol, že obec by mala prijať opatrenia, aby sa zabránilo
prejazdu preťažených vozidiel a to aj v spolupráci s Policajným zborom SR. Bc. Pavol Kudzbel
podotkol, že na minulú opravu prispeli všetky dotknuté organizácie . Pán Brunčák sa spýtal, či
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sa nedá otočiť zrkadlo pri výjazde na hlavnú cestu. Starosta odpovedal, že žiadal nápravu
na správe ciest a dopravného značenia.
K bodu číslo 11: Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice

Dušan Dvorský
R udolf Veselý
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Slavoťnír Korčuška
starosta obce
Prílohy :

- uznesenie číslo
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
. správa hlavného kontrolóra
-VZN o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území
obce Podbiel
-VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Podbiel
- prejednané žiadosti
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