Zápisnica

z verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 15. augusta 2014
Prítomní:
Poslanci:
Neprítomný:
Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítomní:

Slavomír Korčuška - starosta obce
Dušan Dvorský, Ján Poštek, R udolf Veselý, Pavol Loffaj , Bc. Pavol
K u d zb el, Ľubomír Franko , Ing. Iveta Kanderková
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 6 poslanci, jeden poslanec sa ospravedlnil, 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, tak starosta navrhol vypustiť bod číslo 4. Prerokovanie žiadosti zvýšenie
pracovného úväzku pre vedúcu ŠJ. Ďalšie 2 body sa posúvajú. Za bod 6 navrhol : Schválenie
volebného obvodu a volebného okrsku pre voľby do orgánov samosprávy v roku 2014 . Ostatné dva
body sa posúvajú ako bod 7 a 8.
Hlasovaním „za“, boli všetci prítomní 6 poslanci. Dušan Dvorský, Ján Poštek, R udolf Veselý,
Ing. Iveta Kanderková, Bc. Pavol K u d zb el, Ľubomír Franko
Obecné zastupiteľstvo sa riadilo novým navrhnutým, schváleným programom. Začalo
sa prerokovávanie jednotlivých bodov programu.
K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie navrhli: Ing. Ivetu Kanderkovú a Dušana Dvorského. Hlasovaním „za“ Ing.
Ivetu Kanderkovú hlasovali : Dušan Dvorský, Ján Poštek, Bc. Pavol Kudzbel, Ľubomír Franko,
Rudolf Veselý. Zdržia sa hlasovania Ing. Iveta Kanderková.
Hlasovaním „za“ Dušana Dvorského hlasovali : Ing. Iveta Kanderková, Bc. Pavol Kudzbel,
R udolf Veselý, Ján Poštek, Ľubomír Franko, zdržal sa Dušan Dvorský .
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Ľubomíra Franka a Rudolfa Veselého. Za
zapisovateľku Alenu Mišunovú.
K bodu číslo 4: Úprava rozpočtu obce Podbiel na rok 2014
Starosta obce oboznámil prítomných, že úpravu rozpočtu obce Podbiel, dostali poslanci
v materiáloch na rokovanie. Starosta obce uviedol, že sa rozpočtom zaoberala aj finančná komisia.
Predsedníčka finančnej komisie prečítala návrh komisie k navrhovaným úpravám v rozpočte obce
Podbiel a následne starosta otvoril k dannej prodlematike diskusiu. V diskusii vystúpila aj riaditeľka
školy Mgr, Blanka Kontrová. Informovala, že od marca sú podmienky v jedálni sťažené, pretože
počet obedov stúpol a kuchárky nestačia pripravovať obedy pre takýto počet stravníkov. Nebola
prizvaná na finančnú komisiu, ktorú chcela informovať o aktuálnom stave v školskej jedálni.
V diskusii vystúpila aj vedúca školskej jedálne Alena Žuffová a informovala o počte stravníkov,
ktorý prevyšuje počet 50 a tak podľa odporúčacích tabuliek by jej mal patriť pracovný úväzok
0,8% a nie 0,5%. Do diskusie sa zapojil aj manžel p. Aleny Žuffovej, Marián Žuffa a povedal, že

v jedálni má veľa roboty, a ak jej nezvýšia úväzok, dáva výpoveď. Starosta odpovedal, že sa mení
v kuchyni nová technológia a príde aj pomocná sila, ktorú bude platiť z 80% úrad práce a robí
všetko preto , aby tá sila bola pre školskú jedáleň schválená. Dušan Dvorský podotkol, že na 95%
dostaneme tú silu . Ďalej sa hovorilo o počte obedov. Hlavný kontrolór povedal, že to preveril a
zvýšil sa počet obedov o \ 5% preto sa finančná komisia tak rozhodla, ako rozhodla. Poslanec Ján
Poštek navrhol schváliť pôvodný návrh úpravy rozpočtu a nie ten , ktorý navrhuje finančná
komisia.. Starosta obce dal hlasovať o návrhu finančnej konisie. Hlasovaním 3 poslanci boli za:
Dušan Dvorský, Bc. Pavol Kudzbel, Ing. Iveta traja poslanci boli proti: Ján Poštek, Ľubomír
Franko, Rudolf Veselý. Návrh nebol prijatý. Starosta obce dal hlasovať úpravu rozpočtu podľa
pôvodného predloženého návrhu, „za“ boli poslanci Ján Poštek, Ľubomír Franko, R udolf Veselý,
zdržal sa Bc. Pavol Kudzbel. Ing. Iveta Kanderková, Dušan Dvorský Starosta obce skonštatoval ,
že návrh nebol prijatý. Starosta vyzval jednotlivo poslancov, aby sa vyjadrili kjednotlivým
sporným bodom pri úprave rozpočtu. Rudolf Veselý žiadal kompromis, sú to naše deti, treba jasne
vysvetliť prečo nie je záujem zvýšiť úväzok, obec bude poškodená, keď zajtra nenastúpi do práce
vedúca kuchyne. Chcel vedieť o koľko financií obec príde keď im obec na mzdu v pridá, chce
rozumný návrh a jasné čísla. Ján Poštek hovoril, že sa dohodli zahlasovať jednoznačne o navýšení
úväzku v auguste, tak nerozumie prečo finančná komisia mení názor. Ľubomír Franko konštatoval,
že varia dobre, nik sa nesťažuje, mali by sme schváliť pôvodný návrh. Ján Poštek nechápe prečo to
nemôžeme schváliť. Bc Pavol Kudzbel hovoril, že niektoré veci sa už poriešili dohodou
a odmenou. Ako si rozdelia odmeny, rozhoduje vedenie . Od 1. septembra budú na obedy
prihlásený nový stravníci a 19. septembra bude posledné rokovanie OZ kde podľa počtu
prihlásených stravníkov nanovo OZ posúdi žiadosť vedúcej školskej jedálne. Budeme vedieť aj to,
či skutočne úrad práce schválil žiadosť o pracovnú silu do jedálne, skonštatoval starosta a dodal, že
na septembrovom rokovaní už tieto informácie budú známe, tak navrhuje odložiť žiadosť pani
Žuffovej a taktiež vypustiť sumu pri úprave rozpočtu, ktorá sa dotýka platu pomocnej pracovnej
sily v jedálni. Zastupiteľtvo sa zvolalo prednostne kôli voľbám a keď sa neschválil ani jeden návrh
úpravy rozpočtu dal starosta hlasovať samostatne o jednotlivých upravovaných položkách rozpočtu.
Tu v spornej položke zahlasoval za odloženie návrhu aj Ľubomír Franko a tak sa úprava v položke
mzdy bude nanovo prerokúvať na septembrovom zastupiteľstve. Nakoniec úprava rozpočtu bola
schválená v pozmeňujúcom znení od pôvodného návrhu. Za bolo 5 poslancov, jeden sa zdržal
hlasovania.
K bodu číslo 5 : Úrčiť rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie a za počet
poslancov na celé volebné obdobie
Starosta obce oboznámil prítomných, že sa blížia voľby do obecných samospráv a preto je potrebné
schváliť výšku pracovného úväzku starostu na celé funkčné obdobie, schváliť počet poslancov na
celé volebné obdobie. V našej obci je starostov výkon funkcie schválený na celý úväzok a počet
poslancov 7 . N av rh o l, aby to tak ostalo aj v budúcom volebnom období a to celý pracovný úväzok
pre starostu a nezmenený počet poslancov to je 7.
Poslanci nemali iný návrh, tak hlasovaním za predložený návrh hlasovalo 6 prítomných poslancov.
Dušan Dvorský, Ján Poštek, Ľubomír Franko, Ing. Iveta Knderková , Rudolf Veselý, Bc. Pavol
Kudzbel.
K bodu číslo 6: Schválenie volebného obvodu v volebného okrsku v obci P o d b iel.
Starosta obce oboznámil prítomných že podľa ustanovenia paragraf 9 ods.3 zákona č. 346/1990 Zb.
SNR o voľbách do orgánov samosprávy obcí, pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa
uskutočnia dňa 15.11.2014, schváliť volebný obvod a volebný okrsok. Obec Podbiel mala doposiaľ
pri komunálnych voľbách schválený volebný obvod č. 1 a taktiež aj jeden volebný okrskok. Tento
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systém sa osvedčil a tak navrhol, aby to zostalo nezmenené aj pri komunálnych voľbách v roku
2014.
Poslanci nemali iné návrhy, tak hlasovalo za predložený návrh 6 prítomných poslancov. Dušan
Dvorský, Ján Poštek, Ľubomír Franko, Ing. Iveta Knderková , R udolf Veselý, Bc. Pavol Kudzbel.

K bodu číslo 7 : Interpelácie poslancov a občanov. Poslanec Ján Poštek hovoril, o zatápaní
Zámostia, stále pretrvávajúci problém je poľná cesta nad pánom Pacurom ktorá je zanesená
nánosmi z poľnej cesty a cesta je zdevastovaná. Poukázal na cestu v Krivom kúte, ktorá je tiež
v zlom stave . Informoval či by nebolo dobré zakúpiť športovú výstroj pre futbalistov ŠK za postup
do vyššej súťaže na čo mu starosta odpovedal, že to nie je problém, len je potrebné napísať žiadosť.
Starosta obce odpovedal, že za zlý stav cesty, sú zodpovedný tí, čo ťahajú drevo v tejto lokalite, ale
obec v krátkej dobe bude riešiť aj tento problém . Keďže viac pripomienok nebolo starosta obce
diskusiu ukončil.
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice

Ľubomír Franko
R udolf Veselý

Prílohy :

- uznesenie číslo
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2
- úprava rozpočtu
-žiadosť Aleny Žuffovej
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