Zápisnica

zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 13. apríla 2018
Prítomní:
Poslanci:

Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítomní:

Slavomír Korčuška - starosta obce
JUDr. Ľubomír Kuboš, Peter Smolár, Ing. Ján Sitek, Michal Sitek, Bc. Pavol
Kudzbel a Pavol Loffaj
Ospravedlnený:, Ing. Adam Mikulášik
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 - Ing. Adam Mikulášik 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, nik z prítomných k nemu nemal doplňujúci návrh.
Za program rokovania OZ hlasovalo všetkých šesť prítomných poslancov: Peter Smolár, Bc. Pavol
Kudzbel, Michal Sitek, Ing. Ján Sitek, Pavol Loffaj 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 Michala Siteka a JUDr. Ľubomíra Kuboša.
Hlasovaním „za“ Michala Siteka, hlasovali piati poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Bc. Pavol
Kudzbel, Peter Smolár, Pavol Loffaj a Ing. Ján Sitek. Michal Sitek sa hlasovania zdržal.
Hlasovaním „za“ JUDr. Ľubomíra Kuboša hlasovali piati poslanci: Pavol Loffaj, Michal Sitek,
Peter Smolár, Ing. Ján Sitek a Bc. Pavol Kudzbel. JUDr. Ľubomír Kuboš sa hlasovania zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Bc. Pavla Kudzbela a Petra Smolára a . Za
zapisovateľku určil pani Vieru Ursínyovú.

K bodu č. 4 Informácie starostu obce
Starosta prítomných informoval o nasledovnom:
- dňa 26.3.2018 sa konalo súdne pojednávanie vo veci žaloby Júliusa Siteka na obec Podbiel,
sudkyňa rozhodla o cene za lm 2 vo výške 3,64, tento rozsudok do dnešného dňa nebol na obec
doručený.
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- 26.3.2018 bolo na obec doručené rozhodnutie ministerstva životného prostredia po poskytnutí
dotácie na výstavbu verejného vodovodu v časti Pod Pálenicou vo výške 50000 €, spoluúčasť obce
je 2631,58 €.
- obec získala nenávratný finančný príspevok zo Slovenskej inovačnej a sprostredkovateľskej
agentúry vo výške 429 918,10 € na zníženie energetickej náročnosti verejných budov - - Materská
škola a obecný úrad.
- obec bola vyzvaná na určenie členov prípravného výboru, ktorý bude spolupracovať pri určovaní
obvodu pozemkových úprav
- v mesiaci marec bola dokončená rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrno-športovej hale.
- obec sa zapojila do výzvy o rekonštrukciu požiarnych zbrojníc, starosta ďalej informoval
o úspešných zásahoch našich dobrovoľných hasičov.
- obec pripravuje žiadosť o dotáciu na elektrické vozidlo s min. spoluúčasťou obce vo výška 5 %
z oprávnených nákladov, obec sa tiež žiada o pridelenie dotácie na vybudovanie odpadovej
kanalizácie v časti Pod Pálenicou až do výšky 13500 €.
- do investičných akcií ŽSK je zaradená rekonštrukcia príjazdovej cesty na most a výjazdovej cesty
z mosta smerom na stanicu. Pokračovať sa bude na vyhotovení projektovej dokumentácie ohľadom
spevnenia mostovej konštrukcie vedúcej ponad rieku Oravu.
Ing. Ján Sitek upozornil na problematiku s vodovodom a kanalizáciou v lokalite Pod Pálenicou.
Navrhol, aby sa toto zrealizovalo naraz - v jednej ryhe a obec by si na to v prípade potreby zobrala
úver. V diskusii starosta tiež uviedol, že vodovod bude kopaný mimo cestu, stavebníci sa budú
pripájať pretlakmi a a tak sa nenaruší teleso cesty, čo sa týka pripojenia na vodu, je možné pripojiť
len aktívne prípojky, pretože stojaca voda by mohla kontaminovať ostatné prípojky.
Ďalej poslanci diskutovali o problematike preťaženého mosta ponad rieku Oravu, na ktorý bola na
VÚC vypracovaná projektová dokumentácia avšak zhotoviteľ stavby odstúpil. Bc. Pavol Kudzbel
vyslovil názor, že na plánované 3 polia sa určite nenájdu peniaze, treba tlačiť na VÚC aby sa
spevnilo aspoň jedno pole - teda jeho prvá časť a mal by byť vyvíjaný veľký tlak z obce na jeho
realizáciu. Ing. Ján Sitek navrhol ako dočasné riešenie problému, aby cez most mohli chodiť len
sólo tatry nie súpravy. Poslanci sa zhodli na tom, aby sa listom oslovili poslancami VÚC za Oravu,
a starosta iniciuje stretnutie so župankou p. Erikou Jurinovou
Ďalšou témou bolo využitie nenávratného príspevku na projekt - zníženie energetickej náročnosti
budov materská škola a obecný úrad. Preberali možnosť zmeny projektu tak, aby bolo možné
nadstaviť obecný úrad.

K bodu č. 5 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Michal Sitek požiadal o informáciu o tom, ako sme na tom s vysporiadaním cesty Pod Pálenicou,
kedy je plánované osadenie dopravného značenia dediny a akým spôsobom sa tohto roku bude
riešiť jarná údržba. Upozornil na rozpadnuté mantinely a sito na multifunkčnom ihrisku pri
kultúrno-športovej hale.
Starosta mu odpovedal že nevysporiadané pozemky sú od 4 vlastníkov, údržbu ciest bude
realizovať rovnaká firma, čo ju robila minulý rok a práce majú naplánované na mesiace jún-júl
2018. V diskusii ďalej poslanci preberali kde je vodné umiestniť kameru - buď ku multifunkčnému
ihrisku - kvôli vandalom, alebo na cintorín, kde miznú vence, ďalšia možnosť je ku urbáru na
križovatku - kvôli kamiónom. Poslanci sa zhodli sa, že najlepší variant je umiestniť ju na
multifunkčné ihrisko.
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Starosta Slavomír Korčuška navrhol demontovať kolotoč a hojdačku pri štadióne Pod Pálenicou
z dôvodu ich veku a nebezpečnosti.
Ing. Ján Sitek upozornil, že treba tiež opraviť a doplniť mantinely na detskom ihrisku medzi
radovkami, tiež navrhol inštalovať sieť ku cintorínu, kde padajú kamene na chodník. Poslanci
v diskusii navrhli upraviť breh bagrom, priviesť vodu na cintorín, postaviť oporný múr a zábradlie,
okolo chodníka na cintorín vysadiť živý plot. Bc. Pavol Kudzbel, ponúkol, že urbár poskytne na
tento účel stromčeky.
Ing. Sitek ocenil prácu p. Tomagu a navrhol mu odmenu vo výške 100 €
Starosta obce tiež upozornil, že je potrebné opíliť lipy pri kostole a upraviť stromy na ihrisku Pod
Pálenicou.
Ing. Ján Sitek upozornil na problém, s parkovaním na verejnom priestranstve za zastávkou, kde
parkujú prevažne občania Zuberca, ktorí ďalej cestujú za prácou do Žiliny. Poslanci sa zaoberali
riešením tejto situácie.
JUDr. Ľubomír Kuboš upozornil, že je treba vyasfaltovať hrboľatý povrch cesty pri Slamkovcoch
a je tam tiež treba aj vyregulovať výpust. Ďalej otvoril diskusiu na tému - ako motivovať
stavebníkov, ktorým bol pridelená stavebná parcela. Je ich 22 a z toho je len 6-7 vysporiadaných.
Bc. Pavol Kudzbel interpeloval komisiu pre životné prostredie ohľadom následkov po výruboch so
zameraním na poškodenie ciest a krajníc po výrube, prítomným dal k nahliadnutiu fotografie
zničenej, zablatenej cesty po ťažbe dreva do Magury. Navrhol zapracovať do VZN, aby komisia
kontrolovala aj či je prístupová cesta uvedená do pôvodného stavu, v opačnom prípade nebudú
vrátené zálohy a tiež ťažba dreva za priaznivých poveternostných podmienok.

K bodu číslo 6: Správa hlavného kontrolóra obce Podbiel č, 1 o výsledku kontroly čerpania
a vyúčtovania dotácií za rok 2017
Rastislav Malatinka hlavný kontrolór obce prečítal správu, ktorú obdržali poslanci v materiáloch na
rokovanie a je prílohou tejto zápisnice,
Starosta navrhol nesplnené uznesenie č. 72/2017 o schválení zmien a doplnkov k územnému plánu
obce Podbiel v lokalitách Mlynisko, Dolinka, Lány... zrušiť
Hlavný kontrolór k uzneseniu 21/2017 - prepracovať organizačný a pracovný poriadok uviedol, že
videl nový návrh, ktorý poskytol poslancom starosta pred rokovaním OZ, ale zdá sa mu málo
adresný. Poslanci preberali obsah uvedených interných smerníc obecného úradu a diskutovali
o riešení problémov s odchytom túlajúcich sa psov po dedine (uznesenie 102-1/2015
o podmienkach držania psov).

K bodu číslo 7: Schválenie zaúčtovania nedokončených investícií na nákladový účet 548
JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú komisiu odporučil zaúčtovanie schváliť
Za schválenie zaúčtovania nedokončených investícií na nákladový účet 548 hlasovalo všetkých šesť
prítomných poslancov: Peter Smolár, Bc. Pavol Kudzbel, Michal Sitek, Ing. Ján Sitek, Pavol Loffaj
a JUDr. Ľubomír Kuboš.
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Za schválenie odmeny Jaroslavovi Tomagovi vo výške 100 € hlasovalo všetkých šesť prítomných
poslancov: Peter Smolár, Bc. Pavol Kudzbel, Michal Sitek, Ing. Ján Sitek, Pavol Loffaj aJU D r.
Ľubomír Kuboš.

K bodu číslo 8: Záver
Starosta obce Slavomír Korčuška poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na
obecnom zastupiteľstve.

Overovatelia zápisnice:

Peter Smolár
Bc. Pavol Kudzbel

SlavomíŕíKorčuška
starosta obce

Prílohy:
- uznesenia číslo: 17/2018 až 23
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- správa hlavného kontrolóra obce Podbiel č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení od
1.9.2017 do 3.4.2018
- návrh schválenia zaúčtovania nedokončených investícií na nákladový účet 548
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