Zápisnica
z verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 19. septembra 2014

Prítomní:
Poslanci:
Ospravedlnený:
Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítomní:

Slavomír Korčuška - starosta obce
Dušan Dvorský, Ján Poštek, Ľubomír Franko, Rudolf Veselý, Ing. Iveta
Kanderková , Bc. Pavol Kudzbel,
Pavol Loffaj
Rastislav Malatinka
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: O tvorenie

Starosta obce Slavomír Korčuška privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a prítomných
občanov. Skonštatoval, že sú prítomní 6 poslanci, jeden poslanec ospravedlnený. Obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Začalo sa rokovanie obecného zastupiteľstva.
K bodu číslo 2: Schválenie program u rokovania

Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom a opýtal sa na doplňujúce návrhy.
Prihlásil sa Bc. Pavol Kudzbel, ktorý navrhol v bode 7 Žiadosti vypustiť bod d) Ján Sitek a Viera
Siteková Podbiel č. 351 a bode) Oľga Dudášiková Podbiel č. 103, dôvodu že obidvaja podali
rozporné žiadosti. Skonštatoval, že aj stanoviská komisií sú rozdielne. Navrhol osloviť
zúčastnených, aby našli spoločnú dohodu ohľadom spoločného dvora. Starosta vyslovil názor,
žeby sa malo o predmetných bodoch rokovať. Následne dal starosta hlasovať o pozmeňujúcom
návrhu p. Pavla Kudzbela, ktorý nebol prijatý.
Začalo sa prerokovávanie jednotlivých bodov podľa pôvodného programu.
K bodu číslo 3: V oľba návrhovej kom isie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

Do návrhovej komisie navrhli Ľubomíra Franka a Jána Pošteka
Hlasovaním „za“ Ľubomíra Franka hlasovali: Ing. Iveta Kanderková, Dušan Dvorský, Rudolf
Veselý a Ján Poštek. Ľubomír Franko sa zdržal.
Hlasovaním „za“ Jána Pošteka hlasovali: Ing. Iveta Kanderková, Dušan Dvorský, Rudolf Veselý
Ľubomír Franko. Ján Poštek sa zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Rudolfa
zapisovateľku určil Vieru Ursínyovú.

Veselého a Dušana Dvorského. Za

K bodu číslo 4: P rerok ovanie žiad osti T J ŠK Podb iel o pridelenie finančných prostriedkov na
zakúpenie športovej výstroje

Ing. Iveta Kanderková predniesla stanovisko finančnej komisie, v ktorom odporúča schváliť
predložený návrh.

Poslanec Ján Poštek navrhol, aby boli tieto finančné prostriedky účelovo viazané na nákup
športovej výstroje s logom obce Podbiel.
Hlasovalo 6 prítomných poslancov. „Za“ Dušan Dvorský, Ľubomír Franko, Ján Poštek, Ing. Iveta
Kanderková, Bc. Pavol Kudzbel, Rudolf Veselý.
Žiadosť bola schválená.

K bodu číslo 5: Úprava rozpočtu obce Podbiel na rok 2014

Ing. Iveta Kanderková predniesla stanovisko finančnej komisie, v ktorej navrhuje nasledovné
úpravy týkajúce sa bežných výdavkov:
Presunúť finančné prostriedky folklórneho súboru Podbielan (1500 €) -Preprava DFS Podbielan na
položku Nákup tovaru DFS Podbielan.
Úprava rozpočtu základnej školy- školská jedáleň - navýšenie pracovného úväzku pre vedúcu
školskej jedálne 30 % úväzku v položke mzdy 610 o 695 € a položke odvody 620 o 243 €.
Finančná komisia s uvedeným návrhom jednohlasne nesúhlasí a odporúča obecnému zastupiteľstvu
schváliť finančné prostriedky na odmenu vo výške 300€, t.j. v rozpočte zvýšiť položku odmeny 220
€, a položku odvody o 80 €, čo sa rovná navýšeniu o 20 %, ktoré zodpovedá navýšeniu počtu
stravníkov.
Finančná komisia odporúča schváliť úpravu
vytvorenie pracovného miesta - upratovačka
a položke odvody 620 o 268 €. Na vytvorenie
práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove,
vyrovnaná v rozpočte na rok 2015.

rozpočtu základnej školy- školská jedáleň - na
na 50 % úväzok. V položke mzdy 610 o 767 €
pracovného miesta bola schválená dotácia z Úradu
ktorá bude kryť 80% nákladov. Dotácia bude

Starosta predniesol ďalší návrh na úpravu rozpočtu v položke Materská škola - údržba prev.
strojov, prístrojov, zariadení a techniky, navýšenie o 50 € Navýšenie vzniklo z dôvodu nečakanej
opravy kotolne, ktorá prevýšila o túto sumu pôvodne schválený rozpočet.
V diskusii p. Dušan Dvorský navrhol schváliť navýšenie finančných prostriedkov pre vedúcu
školskej jedálne v plnej výške, na pokrytie zvýšenia úväzku o 30% vo výške 938 €
Hlasovanie sa uskutočnilo po jednotlivých položkách nasledovne:
Za presunutie finančných prostriedkov pre folklórny súbor Podbielan z položky „Preprava“ na
položku „Nákup materiálu“ hlasovalo všetkých 6 poslancov. Dušan Dvorský, Ľubomír Franko, Ján
Poštek, Ing. Iveta Kanderková, Bc. Pavol Kudzbel a Rudolf Veselý.
Za pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie športovej výstroje pre TJ SK Podbiel hlasovalo
všetkých 6 poslancov. Dušan Dvorský, Ľubomír Franko, Ján Poštek, Ing. Iveta Kanderková, Bc.
Pavol Kudzbel a Rudolf Veselý.
Za zvýšenie položky - Starší občania - peňažné dary jednotlivcom o 300 € hlasovalo všetkých 6
poslancov. Dušan Dvorský, Ľubomír Franko, Ján Poštek, Ing. Iveta Kanderková, Bc. Pavol Kudzbel
a Rudolf Veselý.
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Za návrh finančnej komisie, ktorý predniesla p. Iveta Kanderková - zvýšenie výdavkov zariadenia
školského stravovania o 1035 € plus odmena pre vedúcu školskej jedálne 300 € hlasovali Ing. Iveta
Kanderková, Bc. Pavol Kudzbel, proti boli Ľubomír Franko, Dušan Dvorský, Ján Poštek a Rudolf
Veselý. Návrh nebol schválený.
Potom sa hlasovalo za pôvodný návrh, ktorý predložila riaditeľka školy - zvýšenie výdavkov
zariadenia školského stravovania o 1973 €. „Za“ tento návrh hlasovali 4 poslanci: Dušan Dvorský,
Ján Poštek a Rudolf Veselý, Ľubomír Franko 2 sa zdržali: Ing. Iveta Kanderková, Bc. Pavol
Kudzbel. Návrh bol schválený.
Za zvýšenie položky materskej školy- údržba prev. strojov, o 50 € hlasovalo všetkých 6 poslancov.
Dušan Dvorský, Ľubomír Franko, Ján Poštek, Ing. Iveta Kanderková, Bc. Pavol Kudzbel a Rudolf
Veselý. Návrh bol schválený.
Za navýšenie položky bežných príjmov - Výnos z podielových daní o 2973 € hlasovalo všetkých 6
poslancov. Dušan Dvorský, Ľubomír Franko, Ján Poštek, Ing. Iveta Kanderková, Bc. Pavol Kudzbel
a Rudolf Veselý. Návrh bol schválený.
K bodu číslo 6 schválenie udelenia odm ien dôchodcom pri príležitosti M esiaca úcty k starším

Zvýšenie položky - Starší občania - peňažné dary jednotlivcom o 300 € Táto suma bude následne
rozdelená pre každého dôchodcu. Teda pôvodná suma 7 € sa na výši na 10 €.
Za uvedený návrh hlasovalo všetkých 6 poslancov. Dušan Dvorský, Ľubomír Franko, Ján Poštek,
Ing. Iveta Kanderková, Bc. Pavol Kudzbel a Rudolf Veselý. Návrh bol schválený.
K bodu číslo 7
a) A nna Janíková, Podbiel č. 384 - o vráten ie m ajetku

Bc. Pavol Kudzbel skonštatoval, že p. Anna Janíková doplnila svoju žiadosť o čestné prehlásenie,
splnomocnenia, plnú moc a preto za stavebnú komisiu odporučil majetok vrátiť. Rovnaké
stanovisko mala aj finančná komisia.
Hlavný kontrolór Rastislav Malatinka k uvedenému návrhu nemal námietky.
Za vrátenie majetku hlasovalo všetkých 6 poslancov. Dušan Dvorský, Ľubomír Franko, Ján
Poštek, Ing. Iveta Kanderková, Bc. Pavol Kudzbel a Rudolf Veselý. Návrh bol schválený.

b) A lojz Šurina Podbiel č. 298 - o vráten ie m ajetku

Bc. Pavol Kudzbel predniesol stanovisko stavebnej komisie, v ktorej navrhuje uvedenú žiadosť
odložiť z dôvodov, že Alojz Šurina nedoplnil presnú špecifikáciu parciel a listov vlastníctva.
Navrhuje vyzvať p. Surinu o doplnenie špecifikácie parciel a listov spoluvlastníctva.
Ing. Iveta Kanderková za finančnú komisiu tiež odporúča odložiť žiadosť.
Za odloženie žiadosti o vrátenie majetku a výzve o doplnenie žiadosti o presné uvedenie parciel,
spoluvlastníckych podielov a listov vlastníctva hlasovalo všetkých 6 poslancov. Dušan Dvorský,
Ľubomír Franko, Ján Poštek, Ing. Iveta Kanderková, Bc. Pavol Kudzbel a Rudolf Veselý. Tento
návrh sa preto odkladá.
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c) J o zef Serek, U zlovská 1/15, M artin 8 - 0 vrátenie m ajetku

Bc. Pavol Kudzbel za stavebnú komisiu odporučil vrátenie majetku schváliť, pretože p. Jozef Serek
svoju žiadosť doplnil a všetci žiadatelia urobili spoločnú dohodu.
Finančná komisia tiež odporúča majetok vrátiť.
Starosta obce p. Slavomír Korčuška upozornil, že dnes nebude schvaľovaný celý majetok, o ktorý
žiada p. Jozef Serek vzhľadom na upozornenie z kancelárie JUDr. Bachynca, že obecné
zastupiteľstvo nie je oprávnené v tejto spornej veci rozhodovať. Starosta ďalej upovedomil
prítomných, že advokátska kancelária JUDr. Bachynca doplní zistené podklady k spornému
majetku v čo najkratšom čase. Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o majetku, ktorý nesporne
a dokázateľne patrí rodine Serekovcov.
„Za“ hlasovalo všetkých 6 poslancov: Dušan Dvorský, Ľubomír Franko, Ján Poštek, Ing. Iveta
Kanderková, Bc. Pavol Kudzbel a Rudolf Veselý bol návrh schválený.
d) Ján S itek a V iera Siteková, Podbiel č. 351- o odkúpenie pozem kov

Na začiatku prerokovávania tohto bodu starosta vyzval predsedov finančnej a stavebnej komsie, aby
predniesli stanoviská komisií.
Bc. Pavol Kudzbel, za stavebnú komisiu, dporúčil schváliť odpredaj podľa pôvodného návrhu,
s ktorým rodina Oľgy Dudášikovej nesúhlasila. Stanovisko finančnej komisie predniesla p. Iveta
Kanderková, v ktorom odporúča schváliť, ale s tým rozdielom, že parcela 685/9 bude v polovičnom
vlastníctve oboch žiadateľov o predaj pozemku.
Poslanec Ján Poštek uviedol, že dostal avízo o vodovodnej šachte nachádzajúcej sa predmetnom
pozemku, starosta mu odpovedal, že nový majiteľ je zo zákona povinný umožniť k nej prístup.
P. Oľga Dudášiková navrhuje ponechať parcelu dvora v spoločnom podieli.
Starosta obce skonštatoval, že spoluvlastníci sa nedohodli, preto navrhol túto žiadosť, aj žiadosť p.
Oľgy Dudášikovej zamietnuť a odporúča obidvom žiadateľom dohodu na predmetnom odpredaji
majetku, aby majetok v budúcnosti nebol predmetom sváru.
p. Dušan Dvorský podotkol, aby dohoda bola v písomnej forme, podpísaná oboma žiadateľmi.
Za zamietnutie žiadosti hlasovali Dušan Dvorský, Ľubomír Franko, Ján Poštek, Ing. Iveta
Kanderková, Rudolf Veselý. Zdržal sa: Bc. Pavol Kudzbel. Žiadosť bola preto zamietnutá.
e) O ľga D udášiková, Podbiel č. 103 - o odkúpenie pozem kov

Obecné zastupiteľstvo z rovnakého dôvodu ako v bode d) zamietlo žiadosť „Za“ zamietnutie
hlasovali Dušan Dvorský, Ľubomír Franko, Ing. Iveta Kanderková, zdržal sa: Bc. Pavol Kudzbel
a Ján Poštek.
K bodu číslo 8 Inform ácie starostu obce o voľbách do orgánov sam osprávy obcí

Starosta obce Slavomír Korčuška informoval poslancov obecného zastupiteľstva že voľby do
orgánov samosprávy sa budú konať 15.11.2014, zapisovateľom je Mg. Patrícia Korčušková
Do 21. 9. 2014 prijíma prihlášky na členov do volebnej komisie.
Taktiež informoval, že začiatkom októbra 2014 sa uskutoční mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva - v ktorom sa bude prerokovávať „Dotácia pre deti do 15 rokov“.
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K bodu číslo 9 Interpelácie poslancov a občanov

Poslanec Ján Poštek mal otázku týkajúcu sa cesty v lokalite Krivý kút. Starosta obce prítomných
informoval, že na ceste v Krivom kúte sa pracuje, materiál sa naváža, prehlbuje sa kanál. Uviedol
tiež, že zostávajú nevysporiadaní traja vlastníci, ktorí sa nebránia odpredaju, mali sa však dostaviť
na obecný úrad už v auguste, ale dodnes neprišli. Starosta konštatoval, že za nimi bude potrebné
vycestovať. Zmluva s 20-timi podielnikmi na parcelách pod cestou bola daná na kataster na
zaregistrovanie už v júli 2014.
Ing. Ján Garaj upozornil na problematiku poškodeného mosta, podľa jeho názoru sa má most
posilniť, plánovaná výmena vrchnej časti by nebola efektívna. Starosta obce uviedol, že most je
v majetku VUC Žilina a na jeho rekonštrukciu mal byť vypracovaný projekt,
p. Ján Sitek skonštatoval, že v roku 1997 bol most posilnený a navrhol, aby bol - z pozície obce vyhlásený havarijný stav. Poslanec Ján Poštek, ale upozornil, že v tomto prípade by bol na most
zakázaný prejazd nákladných áut.
Poslanec Dušan Dvorský navrhol aby projekt vypracovala VUC Žilina. Ing. Ján Garaj ďalej navrhol
apelovať na VUC Žilina s poukázaním na strategickú dôležitosť mosta ako jedinej spojnice cez
rieku medzi centrom obce a zámostím. Aj poslanec Ján Poštek navrhol, aby obec vyžiadala
stanovisko VUC Žilina k havarijnému stavu mosta ponad rieku Orava.
Ďalej starosta pripomenul, že v súčasnosti nie je efektívne vybudovať v lokalite Krivý kút asfaltovú
cestu, nakoľko v októbri bude predložený na environmentálny fond projekt, ktorý rieši odvodnenie
lokality Krivý kút - vo výške cca 140 000 € so spoluúčasťou obce 5 % . Ak by bol projekt úspešne
schválený, tak až potom by bolo vhodné vybudovať asfaltovanú cestu.
K bodu číslo 10 - Z áver

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Rudolf Veselý
Dušan Dvorský

Prílohy:

- uznesenie číslo 59/2014, 60/2014, 61/2014, 62/2014, 63/2014 ,64/2014, 65/2014,
66/2014, 67/2014, 68/2014, 69/2014, 70/2014 a 71/2014
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- Správa zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 17.9.2014
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