Zápisnica

zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 18. júna 2015
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 je ospravedlnený a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Začalo sa rokovanie obecného zastupiteľstva.
K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta obce prečítal program zasadnutia rokovania obecného zastupiteľstva. Bc. Pavol Kudzbel
dal návrh posunúť bod č. 5 - Úprava rozpočtu Obce Podbiel na rok 2015 za bod 10 - Žiadosti. Svoj
návrh zdôvodnil tým, že v bode č. 10 - Žiadosti sa budú riešiť finančné prostriedky ovplyvňujúce
rozpočet, a toto by bolo hneď zapracované do úpravy rozpočtu.
Starosta obce navrhol presunúť bod č. 12 Informácie starostu obce za bod č. 3 , nakoľko zasadnutia
obecného zastupiteľstva sa zúčastnil aj konateľ firmy DSi DATA s.r.o. Mgr. Dravecký, ktorý
poskytne informácie ohľadom pripravovaného projektu optokábla. Teda Informácie starostu Obce
Podbiel budú bodom č. 4 a ďalšie body sa následne prečíslujú.
„Za“ obe zmeny programu rokovania obecného hlasovali všetci 6 prítomní poslanci: Michal Sitek,
Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár, JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Adam M ikulášik a Ing. Ján Sitek.
Začalo sa prerokovávanie jednotlivých bodov programu.
K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie starosta navrhol Bc. Pavla Kudzbela a M ichala Siteka
Hlasovaním „za“ Bc. Pavla Kudzbela hlasovalo 5 poslancov (Michal Sitek, Peter Smolár, Ing. Ján
Sitek, JUDr. Ľubomír Kuboš a Ing. Adam Mikulášik). Zdržal sa jeden poslanec - Bc. Pavol
Kudzbel.
„Za“ Michala Siteka hlasovalo 5 poslancov (Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár, Ing. Ján Sitek a Ing.
Adam Mikulášik, JUDr. Ľubomír Kuboš), jeden poslanec - Michal Sitek sa hlasovania zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Ing. Jána Siteka a JUDr. Ľubomíra Kuboša.
Za zapisovateľku určil Vieru Ursínyovú.

K bodu č. 4 informácie starostu obce Podbiel
Mgr. Dravecký konateľ spoločnosti DSi DATA, s.r.o. predstavil projekt optokábla, ktorý by sa mal
realizovať do konca tohto roka. Bude natiahnutý optický kábel na podporných betónových stĺpoch
elektrického vedenia. Projekt zatiaľ stojí na dohode so železnicou. Investícia sa buduje na náklady
firmy DSiDATA a je súčasťou projektu: „M etropolitná sieť pre obce“ z čoho vyplýva, že obecný
úrad, základná škola a materská škola budú na internet pripojení bezplatne. Ing. Ján Sitek sa opýtal
na možnosť zavedenia optického kábla aj do lokality Krivý Kút, kde nie sú stĺpy elektrického vedia.
Mgr. Dravecký mu odpovedal, že je pre nich neefektívne viesť optický kábel zemou, ale je tu
možnosť vzdušného vedenia, teda kábel by bol vedený z domu do domu, ale to záleží na dohode
majiteľov domov. Mgr. Davecký povedal, že toto by mohlo byť riešené samostatným projektom.
Ing. Sitek navrhol, aby bol do projektu v lokalite Pod Pálenicou zahrnuté aj zavedenie optického
kábla.
Starosta obce ďalej prítomných informoval o prebiehajúcom súdnom spore, ktorý na obec podal
Július Sitek. Ten požaduje od obce odkúpenie celej parcely, ktorá zasahuje len časťou na obecný
cintorín a priľahlé parkovisko za sumu cca 7 € za m2. S tým poslanci nesúhlasili a po rozprave
navrhli, aby dala obec vypracovať geometrický plán aby sa presne určilo, čo je v našom užívaní
a čo je mimo. Obec by mala zaplatiť len to čo, skutočne užíva a tiež za rozumnú cenu. Ing. Ján
Sitek navrhol, aby obec ponúkla p. Júliusovi Sitekovi cenu, za ktorú sa obvykle odpredáva majetok
obce v extraviláne - teda 0,8 € za m2.
Starosta prítomných občanov informoval, že tohtoročné folklórne slávnosti sa budú konať 5.júla a
vyzval predsedu kultúmo - športovej komisie, aby zvolal svoju komisiu.
Pripomenul, že tesne pred folklórnymi slávnosťami vyjdú noviny a poslanci do nich môžu prispieť.
Bc. Pavol Kudzbel poukázal na to, že zrušenie nahrávania rokovania obecného zastupiteľstva
uznesením je zmätočné a neplatné, pretože nahrávanie zvukového záznamu je uvedené
v rokovacom poriadku. Požiadal, aby bolo zabezpečené okamžité nahrávanie, ktoré hneď
zabezpečil Michal Sitek nahrávaním rokovania do svojho mobilu.

K bodu číslo 5: Schválenie Záverečného účtu Obce Podbiel za rok 2014
Starosta obce prečítal stanovisko auditorky, v ktorom ho navrhuje schváliť bez výhrad.
Účtovníčka obce p. Júlia Dvorská stručne oboznámila poslancov s obsahom Záverečného účtu,
ktorý vypracovala.
K záverečnému účtu sa vyjadril aj hlavný kontrolór obce, uviedol, že je spracovaný v súlade so
zákonom o rozpočtových pravidlách a bol zverejnený na úradnej tabuli v termíne. Odporúča ho
schváliť výrokom -bez výhrad. Jeho správa je súčasťou prílohy.
JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú komisiu tiež odporúča schváliť ho bez výhrad.
Ing. Ján Sitek navrhol, aby sa rozpočtové opatrenia neschvaľovali na každom zasadnutí, ale len raz
za pol roka, ďalej upozornil, že na strane 13 - Rozvoj obce- bola rozpočtovaná čiastka 4000 € na
projekt plynofikácie Zámostia, nebolo to zrealizované v r . 2014 a na tomto zasadnutí je opäť na
programe rokovania, p. Júlia Dvorská mu odpovedala, že vzhľadom na štvrťročné závierky
a následné kontroly nie je vhodné schvaľovať rozpočtové opatrenia len raz za pol roka, poukázala aj
na to, že rozpočtové opatrenia neboli na všetkých rokovaniach obecného zastupiteľstva.
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Starosta uviedol, že stavba plynofikácie kotolne bola dokončená až začiatkom 12. mesiaca
a plynárenská firma, ktorá budovala túto stavbu pripomenula, že budovať rozšírenie plynovodu
v Krivom kúte v decembri nie je dobré preto, lebo pod nulou sa plynovod nepripája. Nevyčerpané
prostriedky prešli do rezervného fondu. Ing. Ján Sitek poznamenal, že ideme riešiť niečo, čo bolo
schválené uznesením už 27. marca.2014.
Hlavný kontrolór obce Rastislav M alatinka povedal, že tieto prostriedky sa mali zakomponovať do
rozpočtu 2015 a uznesenie z minulého roka je platné.
Hlasovanie o schválení záverečného účtu Obce Podbiel za rok 2014 a celoročné hospodárenie obce
za rok 2014 bez výhrad:
„Za“ hlasovali všetci 6 prítomní poslanci: Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár, JUDr.
Ľubomír Kuboš, Ing. Adam M ikulášik a Ing. Ján Sitek.
Hlasovanie o prevode prebytku 18 485,09 € do rezervného fondu obce bez výhrad:
„Za“ hlasovali všetci 6 prítomní poslanci: Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár, JUDr.
Ľubomír Kuboš, Ing. Adam M ikulášik a Ing. Ján Sitek.

K bodu číslo 6: Informácia o plnení uznesení
Zástupca starostu JUDr. Ľubomír Kuboš prečítal správu o plnení uznesení, ktorá je súčasťou tejto
zápisnice.
Ďalej dal poslancom k nahliadnutiu - materiál „Záznam z prerokovávania cesty v lokalite Krivý
Kút“
K bodu číslo 7:
Schválenie Zásad podávania, preverovania a evidovania podnetov
podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Starosta obce, vysvetlil poslancom dôležitosť jeho schválenia. Tento predpis bude verejne prístupný
na obecnom úrade.
„Za“ schválenie tohto predpisu hlasovali 5 poslanci: Michal Sitek, Peter Smolár, JUDr. Ľubomír
Kuboš, Ing. Adam Mikulášik a Ing. Ján Sitek. Zdržal sa jeden poslanec - Bc. Pavol Kudzbel
K bodu číslo 8: Správa č. 2 hlavného kontrolóra obce Podbiel o výsledku kontroly dokladov
a bankových výpisov od 1.1.2015 do 31.5.2015 a Správy č. 3 o výsledku kontroly zníženia
bankových poplatkov
Hlavný kontrolór obce vykonal kontrolu dokladov, bankových výpisov a kontrolu zníženia
bankových poplatkov v súlade s plánom kontrolnej činnosti o čom poslancov stručne informoval.
Obe správy sú súčasťou prílohy tejto zápisnice.
K bodu číslo 9 Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na II.
polrok 2015
Hlavný kontrolór poslancov oboznámil s návrhom kontrolnej činnosti, tento bol tiež vyvesený na
úradnej tabuli a poslancom bol zaslaný v materiáloch pred zastupiteľstvom.
Ing. Ján Sitek vyslovil výhrady proti prítomnosti hlavného kontrolóra na stavebnej komisii.
Rastislav M alatinka podľa jeho názoru nie je odborníkom na stavebnú problematiku. Hlavný
kontrolór, ale oponoval, že na stavebnej komisii sa dozvie o problematike najrelevantnejšie

Ing. Ján Sitek mu odpovedal, že stanovisko stavebnej komisie sa prezentuje na obecnom
zastupiteľstve, teda aj hlavný kontrolór je dostatočne informovaný. Starosta obce konštatoval, že
zúčastňovať sa komisiách, kontrolórovi vyplýva z jeho náplne práce.
„Za“ navrhnutý plán kontrolnej činnosti hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci: Michal Sitek, Bc.
Pavol Kudzbel, Peter Smolár, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubomír Kuboš a Ing. Adam Mikulášik.
K bodu číslo 10: schválenie členstva v partnerstve MAS Orava, o.z.
Starosta obce poslancov stručne oboznámil s fungovaním tohto občianskeho združenia a jeho
miestnych akčných skupín, ktoré sa vytvárajú za účelom čerpania finančných prostriedkov Viac
obcí sa dohodne na vypracovanom projekte, ktorým môže byť napr. cyklotrasa... Súčasná akčná
skupina obcí okresu Tvrdošín bude rozšírená o akčnú skupinu obcí dolnej Oravy - okres Dolný
Kubín, bude to silnejšia skupina a má potenciál získať aj viac finančných prostriedkov.
Ing. Ján Sitek upozornil, že partnerstvo Hornej Oravy existuje už 8 rokov ale nezískali ani na jeden
projekt. Starosta pripomenul, že akčná skupina Dolnej Oravy úspešná v projektoch bola a členstvo
je zatial bezplatné.
„Za“ schválenie členstva Obce Podbiel v MAS Orava a delegovanie starostu na zastupovanie Obce
Podbiel v tomto partnerstve hlasovali piati poslanci: Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Peter
Smolár, a JUDr. Ľubomír Kuboš a Bc. Adam Mikulášik.
Zdržal sa jeden poslanec Ing. Ján Sitek.
K bodu číslo 11 Žiadosti
a) Obyvatelia bytoviek súp. č. 376 a č. 377 - o zaradenie akcie vybudovania asfaltovej
príjazdovej komunikácie k bytovkám č. 376 a 377 do investičného plánu obce
a následnej realizácie
Ing. Ján Sitek predniesol stanovisko stavebnej komisie, v ktorom odporúča vypracovať
geometrický plán pozemku, nakoľko nevieme, kto je jeho vlastníkom a nie je zatiaľ
vysporiadaný prístup k bytovke.
JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú komisiu povedal, že finančná komisia nemohla zaujať
stanovisko, pretože obyvatelia nežiadali konkrétnu sumu na realizáciu. Odporučila
schváliť 400 € na vyhotovenie geometrického plánu.
Starosta sa vyjadril, že je tu problém aj v starej kameninovej kanalizácii, ktorá sa im
neustále upcháva, odporúčam im najprv kanalizáciu, ktorá je vo vlastníctve bytovky,
vymeniť. Zástupcovia bytoviek sa vyjadrili, že sa cesta sa zničila, kvôli nákladným autám,
ktoré denne chodili do blízkych potravín.
Hlasovanie o uznesení, v ktorom sa ukladá obecnému úradu vypracovanie geometrického
plánu pred bytovkami 376 a 377 s cieľom vysporiadania prístupovej komunikácie
„Za“ hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci: Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Peter
Smolár, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubomír Kuboš a Ing. Adam Mikulášik
b) Michal Fábry - Zámostie 169, 027 42 Podbiel, o predbežné stanovisko
Stavebná komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu vydať súhlasné stanovisko
Finančná komisia tiež odporúča schváliť za kúpnu cenu 6,1 € za m2.
„Za“ predbežný súhlas hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci: Michal Sitek, Bc. Pavol
Kudzbel, Peter Smolár, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubomír Kuboš a Ing. Adam Mikulášik
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c) Alojz Šurina, Podbiel 298, 027 42 Podbiel, doplnenie žiadosti o vrátenie majetku zaslanie
Finančná komisia odporúča túto žiadosť schváliť pod podmienkou doloženia súhlasnými
vyjadreniami ostatných oprávnených žiadateľov - vlastníkov, ktorí sú uvedený v žiadosti.
Hlasovanie za odloženie žiadosti pokiaľ sa nedoplnia podpisy ostatných žiadateľov:
„Za“ odloženie žiadosti hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci: Michal Sitek, Bc. Pavol
Kudzbel, Peter Smolár, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubomír Kuboš a Ing. Adam Mikulášik
d) Ing. Miroslav Bulla, Mgr. M iroslava Bullová, Podbiel č. 97, 027 42 Podbiel o schválenie
finančných prostriedkov v rozpočte obce Podbiel na rok 2015, na vybudovanie
plynovodu k rodinnému domu - novostavba IBV Krivý kút
Ing. Ján Sitek sa vyjadril, že pôvodné stanovisko stavebnej komisie je bezpredmetné
vzhľadom k tomu, že v Záverečnom účte na strane 13 zistil, že táto žiadosť už bola
schválená uznesením v roku 2014.
JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú komisiu navrhol dva spôsoby riešenia: buď pôvodný,
alebo by prípojka strednotlaku bola vybudovaná len ku hranici pozemku a ďalej si ju
dobudoval majiteľ.
Starosta uviedol, že v ich stavebnom povolení si to majú zrealizovať sami. Obec chcela
riešiť projekt na plyn komplexne, ale nik z tejto lokality si neželal plynovú prípojku.
Za“ schválenie finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2015 na vybudovanie plynovodu
k rodinnému domu o položku 4000 € hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci: Michal Sitek,
Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubomír Kuboš a Ing. Adam
Mikulášik
e) František Kypta, Dukelských hrdinov 2038/5, 026 01 Dolný Kubín o spevnenie
prístupovej cesty
Stavebná komisia navrhuje umiestniť na tento pozemok dopravnú značku zákaz parkovania
výhľadovo riešiť s rímsko-katolíckou cirkvou celý areál okolia kostola
Finančná komisia odporúča žiadosť zamietnuť, nakoľko sa jedná o spevnenie pozemku ,
ktorý nevlastní obec.
Ing. Ján Sitek predniesol návrhy, ako by malo v budúcnosti vyzerať okolie kostola ako napr.
potok by sa zakryl, úplne by sa zamedzil prístup áut... Starosta upozornil, že celý areál je
cirkevný pozemok a pár ľudí už dostalo pokutu za parkovanie pred bránami domov na tomto
pozemku. Michal Sitek navrhol, aby správca farnosti, vyhlásil na omši zákaz parkovania áut
pred bránami rodinných domov v tomto areáli. Ratislav Malatinka, ktorý je aj
zástupcom farskej rady odporučil, aby obec poslala správcovi farnosti túto žiadosť o
vyhlásenie písomne.
Za“ neschválenie tejto žiadosti hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci: Michal Sitek, Bc.
Pavol Kudzbel, Peter Smolár, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubomír Kuboš a Ing. Adam
Mikulášik.
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K bodu č. 12. Úprava rozpočtu Obce Podbiel na rok 2015
Finančná komisia odporúča návrh úpravy rozpočtu schváliť a zapracovať tu aj položku plynofikácie
- 4000 € aj geometrický plánu ku bytovkám - 400 €
Ing. Ján Sitek vyzval riaditeľku základnej školy s materskou školou Podbiel aby objasnila návrh
úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ Podbiel, ktorá to v stručnosti urobila. Ďalej navrhol, aby sa z rozpočtu
vyčlenila položka 100 -150 € na pohostenie štábu televízie LUX, ktorá príde natáčať sv. omšu.
Bc. Pavol Kudzbel sa opýtal na plynovú kotolňu, či má obec písomné stanovisko z rokovania
s projektantom. Starosta mu odpovedal, že rokovanie s projektantom prebehlo. Projektant nám
ponúka zľavu na vypracovaní projektu na štiepkovú kotolňu. Už navštívili spoločne štiepkovú
kotolňu v Kline, kde sa takto vykuruje celá základná škola. Rokovania s projektantom sa ešte
neskončili.
Za navrhovanú zmenu rozpočtu, plus nové položky na reprezentačné - 150 €, vybudovanie
plynovej prípojky - 4000 € a na geometrický plán pred bytovkami 376 a 377 - 400 € hlasovali
všetci šiesti prítomní poslanci: Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár, Ing. Ján Sitek,
JUDr. Ľubomír Kuboš a Ing. Adam Mikulášik.
K bodu číslo 13 Interpelácie poslancov a občanov
Peter Smolár navrhol preveriť akcieschopnosť dobrovoľného požiarneho zboru, či sa dokážu
zorganizovať na zásah, napr. keby vznikol požiar v dedine, do akej doby by sa vedeli zorganizovať
ku požiarnej zbrojnici.
Ing. Ján Sitek navrhol zmenu projektu odvodňovacieho kanálu v lokalite Krivý kút, na základe
požiadavky občanov tejto lokality. Predniesol aj návrh na prehodnotenie trasy odvodňovacieho
kanála v tejto lokalite a to, aby bol kanál na rozdiel od projektu otvorený a tiež aj zmeniť jeho trasu,
aby viedla poza dom p. Eliáša, s ktorým toto už konzultoval. Je však nutné vyzvať listom občanov,
ktorý si zahradili obecný pozemok, aby si ploty posunuli o 3 metre a umožnili tak vybudovať
odvodňovací kanál na obecnom pozemku.
Ďalej Ing. Ján Sitek vyzval starostu, aby zabezpečil umiestnenie veľkoobjemového kontajneru
v lokalite Podčervenie, čo mu starosta prisľúbil.
Rastislav M alatinka sa opýtal na stav vysporiadania cesty v lokalite Krivý Kút. Starosta mu
odpovedal, že máme ešte dvoch nevysporiadaných vlastníkov: p. M atejíčková z Ilavy, ktorá
prisľúbila do Podbiela príjsť, no zatiaľ sa tak nestalo, druhým je p. Vagner z Kutnej Flóry.
V najbližšom čase sa chystá za nimi vycestovať.
p. Loffaj informoval poslancov o jeho probléme s nevyplatením odmeny, za to, že počas
starostovania JUDr. Domiňáka chodil do hory, za čo mu bývalý starosta sľúbil odmenu , ale žiadnu
nedostal a p. Dušan Dvorský ako predseda komisie pre životné prostredie odmenu rozdelil medzi
tých čo do hory nechodili.
Hlasovanie o uzneseniach:
- V lehote stanovenej zákonom odpovedať na každý list.
- Vyzvať písomne občanov, ktorí majú ohradený obecný pozemok v časti Krivý Kút - okolo
domu p. Eliáša, aby v lehote do 1 mesiaca posunuli oplotenie z obecných pozemkov
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K bodu číslo 14 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Prílohy :
- uznesenie číslo 39/2015, 40/2015, 41/2015, 42/2015, 43/2015, 44/2015, 45/2015, 46/2015,
47/2015, 48/2015, 49/2015, 50/2015, 51/2015, 52/2015, 53/2015, 54/2015, 55/2015, 56/2015,
57/2015,58/2015,59/2015
- pozvánka 1 ks
-Správa o plnení uznesení
- prezenčné listiny 2 ks
- Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly č. 2/2015 Kontrola dokladov a bankových
výpisov od 1.1.2015 do 31.5.2015
- Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly č. 3/2015 Kontrola zníženia bankových
poplatkov
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Podbiel na II. Polrok 2015-06-30
- Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014
Z.z.
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