Zápisnica
zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 26.januára 2018
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. Ing. Ján Sitek navrhol zmenu bod č.7 –
Správa hlavného kontrolóra obce... presunúť pred bod č. 4 Schválenie rozpočtu obce.
Starosta uviedol, že na predbežnom zasadnutí sa poslanci rozhodli vypustiť bod č. 8 Schválenie
ceny za 1m2 na výkup pozemkov v lokalite cintorín a pod miestnymi komunikáciami, ďalej v bode
9 Žiadosti vypustiť písmeno b) a c)
Za navrhované zmeny hlasovalo všetkých šesť prítomných poslancov :Ing. Adam Mikulášik, Peter
Smolár, Bc. Pavol Kudzbel, Michal Sitek, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubomír Kuboš.
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, Michala Siteka.
Hlasovaním „za“ Michala Siteka, hlasovali piati poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Bc. Pavol
Kudzbel, Peter Smolár, Ing. Adam Mikulášik a Ing. Ján Sitek. Michal Sitek sa hlasovania zdržal.
Hlasovaním „za“ JUDr. Ľubomíra Kuboša hlasovali piati poslanci: Ing. Adam Mikulášik, Michal
Sitek, Peter Smolár, Ing. Ján Sitek a Bc. Pavol Kudzbel. JUDr. Ľubomír Kuboš sa hlasovania
zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Ing. Adama Mikulášika a Bc. Pavla Kudzbela. Za
zapisovateľku určil pani Vieru Ursínyovú.

K bodu č. 4 Správa hlavného kontrolóra obce Podbiel č, 1 o výsledku kontroly čerpania
a vyúčtovania dotácií za rok 2017
p. Rastislav Malatinka – hlavný kontrolór obce prečítal správu, ktorá je prílohou tejto zápisnice,
zároveň uviedol, že nedostatky, ktoré vytkol TJ ŠK Podbiel boli do pojednávania tohto obecného
zastupiteľstva odstránené.
Starosta obce – Slavomír Korčuška uviedol, že sú už opravené aj nedostatky Hokejového klubu
Podbiel.
K bodu č. 5 Schválenie rozpočtu obce Podbiel na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020
Rozpočet obecného úradu Podbiel aj Základnej školy s materskou školou Podbiel boli zverejnené v
stanovenom termíne na úradnej tabuli aj webovej stránke obce Podbiel. Počas zverejnenie neboli
doručené žiadne návrhy. O ich obsahu dvakrát pracovne zasadli poslanci a ich návrhy boli
spracované do návrhu rozpočtu.
JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú komisiu odporúča schváliť položkový návrh rozpočtov a zobrať
na vedomie roky 2019 a 2020.
Rastislav Malatinka - hlavný kontrolór obce k návrhu rozpočtu nemal námietky.
Hlasovanie za schválenie položkového rozpočtu Obce Podbiel na rok 2018 bez programov:
Za hlasovalo všetkých 6 poslancov: JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek,
Peter Smolár, Ing. Ján Sitek a Bc. Pavol Kudzbel.
Položkový rozpočet obce Podbiel na roky 2019 a 2020 zobrali poslanci na vedomie.
Hlasovanie za schválenie položkového rozpočtu Základnej školy s materskou školou Podbiel na rok
2018 bez programov:
Za hlasovalo všetkých 6 poslancov: JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek,
Peter Smolár, Ing. Ján Sitek a Bc. Pavol Kudzbel.
Položkový rozpočet základnej školy s materskou školou na roky 2019 a 2020 zobrali poslanci na
vedomie.
K bodu číslo 6: Informácie starostu obce
Starosta obce Slavomír Korčuška prítomných oboznámil, že sa dňa 22.1.2018 zúčastnil
pojednávania vo veci vypočutia znalca p. Pavlíka, ktorý vyhotovil znalecký posudok pre žalobcu
obce Podbiel p. Júliusa Siteka. O výške ceny za 1m2 sa nerozhodlo, ale vytýčilo sa nové
pojednávanie ohľadom vypočutia znalca Ing. Žuffu, ktorý vyhotovil posudok obci Podbiel.
Ďalej starosta prítomných oboznámil o zasadnutí vlastníkov pôdy, ktorý majú záujem o jednoduché
pozemkové úpravy – na tomto zasadnutí sa za JPÚ vyslovilo 42,6 % vlastníkov. Obecný úrad
následne oslovil ďalších vlastníkov a tak získal súhlas vo výške 11,9 % podielu, spolu teda 54%
a tým sa vytvoril priestor pre začatie JPÚ v Podbieli.
Poslanec Michal Sitek sa opýtal, prečo neprišiel Jaroslav Rosina starosta obce Nižná, ktorý sa mal
zúčastniť OZ, aby informoval poslancov ohľadom mosta v Nižnej. Starosta uviedol, že nemal čas,
ale na budúce zasadnutie sa bude snažiť prísť.
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K bodu číslo 7: Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
p. Anna Janíková mala na prítomných otázku, prečo bola jej žiadosť stiahnutá z programu. Starosta
jej odpovedal, že s poslancami podrobne preštudovali žiadosť a chýbajú v nej niektoré informácie
(napr. presná suma, ktorú požaduje), ktoré bude požiadaná doložiť. P. Janíková vyjadrila názor, že
situácia vznikla chybou obecného úradu, a ona musí behať po úradoch a naprávať ju.
p. Anton Janík na doplnenie uviedol, že bol za predsedom urbáru a on mu odmietol túto sumu
povedať. Vyzval hlavného kontrolóra obce, aby sa k problému vyjadril. Ďalej chcel vedieť, kedy
bude spracovaná VZN o používaní pyrotechniky, kedy budú inštalované informačné tabule v časti
Zámostie, prečo bola vianočná výzdoba len na jednej ulici na Zámostí.
Tiež sa pýtal na archeologický výskum na Zámostí a prečo nebola v roku 2017 vypracovaná
správa o stave životného prostredia v obci Podbiel. Sťažoval sa v akom zlom stave sú oblasti:
Horečervenie, okolo kameňolomu a Cickovho potoka a čo s tým robí komisia pre životné
prostredie. Ďalej spomenul, že nenašiel na internete plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku
2018. A prítomných upozornil, že v oblasti Prašivice a Cickovho potoka boli videní Poliaci, ktorí
sondovali oblasť s detektormi kovov. Na hlavného kontrolóra mal otázku ohľadom správy o plnení
uznesení.
V interpeláciách ďalej vystúpil JUDr. Miroslav Bachynec, ktorý pociťuje informačné embargo zo
strany obecného úradu aj urbáru. Navrhol, aby bol do nového VZN o výrube drevín, doplnený
súhlas vlastníkov susediacich parciel, a aby boli prvé strany povolenia vyvesené na úradnej tabuli.
Ohľadne žiadosti p. Janíkovej uviedol, že zmluvu podpísala pred 3 rokmi. Obec peniaze prijala od
urbáru a to je považované za bezdôvodné obohatenie.
Ďalej navrhol – čo sa týka súdu s Júliusom Sitekom, aby sa vymenila výmera na cintoríne za iný
pozemok.
Ďalšie otázky smeroval predsedovi komisie pre životné prostredie: jazdenie na tanku po našich
pozemkoch, na Zámostí trápi 150 ľudí zlé životné prostredie, prašnosť, hlučnosť. Sťažoval sa tiež
na hluk z píly do nočných hodí a požaduje od obce, aby zariadila dodržiavanie prevádzkových
hodín. Tiež mu vadí, že urbár ťahá drevo Horečervením po jeho pozemku.
Ing. Ján Sitek navrhol, aby VZN o používaní pyrotechniky bolo opätovne predložené na rokovanie
OZ. Čo sa týka zničeného mostu na Zámostie navrhol, že treba osloviť nových poslancovi za VUC.
Starosta Slavomír Korčuška odpovedal p. Janíkovi, že vianočné výzdoby sa postupne dopĺňajú po
dedine – podľa finančných možností obce. K archeologickému prieskumu uviedol, že prebehli
rokovania s archeologičkou, obec na prieskume bude spolupracovať tak, že zabezpečí zhrnutie
ornice na 3 náhodných miestach do 30 cm, a tam sa archeologický prieskum uskutoční. Povedal
tiež, že nemá žiadnu informáciu o Poliakoch, ktorí mali sondovať v katastri obce, preto sa k tejto
téme nemôže vyjadriť, vyzval občanov, ak niečo takéto zistia, nech o tom obec informujú. K téme
Horečervenie uviedol, že bol tam na Silvestra, je tam urobený upravený chodník až na Červenú
skalu. Informácia o JPÚ nebola v novinách, pretože v tom čase ešte nebol viac ako 50 % súhlas
vlastníkov. K návrhu JUDr. Bachynca ohľadom zverejnenia rozhodnutia na úradnej tabuli uviedol,
že toto by mali vidieť len účastníci konania.
Ing. Adam Mikulášik na interpelácie občanom odpovedal, že chodí po katastroch iných obcí a vie
ich porovnať a preto si myslí, že Podbiel je jedným z tých lepších. Čo sa týka lokality Zámostie
môže si sadnúť a diskutovať o problematike s poslancami.
Obecné zastupiteľstvo opustil Ing. Ján Sitek o 18:55 hod.
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Starosta Slavomír Korčuška odpovedal p. Anne Janíkovej, že jej žiadosť bola stiahnutá, pretože
v nej chýba presná suma podielu, o ktorú žiada. S tým súhlasil aj Bc. Pavol Kudzbel. K zničenému
prostrediu Horečerveným uviedol, že nie všetko spôsobil urbár, podľa neho len minimum. P.
Janíkovi odmietol poskytnúť informácie, pretože sa týkali tretej osoby. Vyjadril sa aj k VZN
o výrube stromov a upozornil, že vyžiadať súhlas susedných parciel nebude ľahké, pretože na
rozdiel od Nižnej, kde bola komasácia, u nás je veľké množstvo malých parciel aj tým aj susedov,
ak žiada 20 vlastníkov o výrub, môže tam byť aj 120 susedov, preto sa mu javí táto myšlienka
dobrá, ale nezrealizovateľná.
Do diskusie sa zapojil aj poslanec Michal Sitek, vysvetlil, že svojím článkom v novinách chcel
vyzvať vlastníkom aby boli ústretoví voči JPÚ, skonštatoval, že tohtoročnú výzdobu Zámostia
vidno aj z vlaku a teda tam „sadla“ Tiež poznamenal k výčitke o neaktivite poslancov, že v
skutočnosti mávajú dlhé pracovné stretnutia aj mimo rokovania obecného zastupiteľstva.
Rastislav Malatinka - hlavný kontrolór sa vyjadril k žiadosti p. Janíkovej tak, že z ľudského
hľadiska jej to patrí ale z právneho hľadiska sa členkou stala až prevodom vlastníckeho práva, teda
až keď na katastri zmluvu zavkladujú. Tiež uviedol, že keď žiadosť doplní o konkrétnu sumu, malo
by ju OZ schváliť. Ku kontrole plnenia uznesení povedal, že minutý rok predniesol 3 správy,
uznesenia – naposledy v októbri 2017, niektoré uznesenia boli ešte v plnení, pretože stoja, na
katastri, nesplnené je tiež uznesenie o vypracovaní nového organizačného a mzdového poriadku.
p. Ľubomír Záň sa poďakoval za stolnotenisový oddiel, že mu obec umožňuje hrávať stolný tenis
v kultúrno-športovej hale a predostrel prítomným žiadosť o navýšenie dotácie o 300 € na
kvalitnejšie stolnotenisové stoly z Nemecka. Starosta mu odpovedal, že táto žiadosť mala byť
predložená skôr, rozpočet sa už schválil, ale poslanci s touto požiadavkou budú určite zaoberať.
Poslanec Michal Sitek prečítal znenie uznesenia, v ktorom obecné zastupiteľstvo ukladá obci
predložiť návrh VZN o používaní pyrotechniky v obci Podbiel.
Za hlasovali 2 poslanci: Bc. Pavol Kudzbel a Peter Smolár. Zdržali sa traja poslanci: Michal Sitek,
Ing. Adam Mikulášik a JUDr. Ľubomír Kuboš.
Uznesenie nebolo prijaté
K bodu číslo 8: Žiadosti
a) Michal Sroka s manželkou Podbiel č. 289, Róbert Kuboš s manželkou Nižná 651, Jozef
Lofaj s manželkou Podbiel 97 – o preplatenie nákladov na elektrické prípojky
Starosta Slavomír Korčuška skonštatoval, že túto žiadosť predrokovali poslancami na stretnutí pred
konaním OZ a zhodli sa, že ju nutné ešte podrobnejšie prehodnotiť. Odložená bola aj podobná
žiadosť p. Molitorisa. Michal Sitek upozornil na podobné prípady z minulosti, starosta mu
odpovedal, že mali predstavu pomôcť stavebníkom, ale nakoniec to nebolo možné. .
Stavebník p. Sroka sa opýtal na možnosti riešenia. Starosta mu odpovedal, obec už má stavebné
povolenie a podal žiadosť na envirofond buď na vodu alebo kanalizáciu, ak nebudeme úspešní,
obec to bude riešiť z vlastných prostriedkov, stavebníci by si nemuseli kopať sami prípojky.
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Za odloženie žiadosti o preplatenie nákladov na elektrické prípojky hlasovalo všetkých 5
prítomných poslancov: Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár, Michal Sitek, Ing. Adam Mikulášik
a JUDr. Ľubomír Kuboš.

K bodu číslo 9: Záver
Starosta obce Slavomír Korčuška poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na
obecnom zastupiteľstve.
Overovatelia zápisnice:

Ing. Adam Mikulášik ........................................
Bc. Pavol Kudzbel

........................................

Slavomír Korčuška
starosta obce

Prílohy :
- uznesenie číslo 1/2018 až 11/2017
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- Správa hlavného kontrolóra obce Podbiel č, 1 o výsledku kontroly čerpania a vyúčtovania dotácií
za rok 2017
- Návrh rozpočtu Obce Podbiel na rok 2018 s výhľadmi na rok 2019 a 2020 položkový aj
podpoložkový, viacročný prehľad rozpočtu Obce Podbiel na r. 2015-2020 a Sumarizácia rozpočtu
Obce Podbiel
- Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Podbiel na rok 2018 s výhľadmi na rok 2019 a 2020 položkový aj
podpoložkový, viacročný prehľad rozpočtu ZŠ s MŠ Podbiel na r. 2015-2020
- Žiadosti: - Žiadosť o preplatenie nákladov na elektrické prípojky
- Žiadosť Daniela Drnďáka o vrátenie majetku
- Žiadosť Anny Janíkovej o vrátenie fin. podielov za pozemky v SBÚ
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