Zápisnica
zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 23. januára 2015
Prítomní:
Poslanci:
Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítomní:

Slavomír Korčuška - starosta obce
JUDr. Ľubomír Kuboš, Peter Smolár, Bc. Adam Mikulášik, Ing. Ján Sitek,
Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, 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 siedmi poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Začalo sa rokovanie obecného zastupiteľstva.

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta obce navrhol doplniť do programu nový bod: Schválenie členstva obce Podbiel v združení
Euroregión Tatry, nakoľko po predbežných zisteniach budeme mať možnosť nadviazať zmluvnú
cezhraničnú spoluprácu s Poľskou gminou Szaflary, ale je to podmienené našim členstvom
v Euroregióne Tatry.
Druhý návrh sa týkal vypustenia písmena b) bodu č. 9 - Žiadosť p. Oľgy Dudášikovej o odkúpenie
pozemkov. Predmetom je spoločný dvor, obec bude rokovať aj s druhým vlastníkom Ing. Jánom
Sitekom a pripraví sa návrh zámennej zmluvy. Táto záležitosť už bola predbežne prerokovaná s Ing.
Jánom Sitekom.
Hlasovanie o prvom návrhu - doplnenie ďalšieho bodu programu - „Schválenie členstva obce
Podbiel v združení Euroregión Tatry. „Za“ hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci: Michal Sitek,
Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár, Pavol Loffaj, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubomír Kuboš. Bc. Adam
Mikulášik.
„Za“ vypustenie žiadosti p. Oľgy Dudášikovej tiež hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci.
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 a Bc. Pavla Kudzbela
Hlasovaním „za“ JUDr. Ľubomíra Kuboša, hlasovali všetci siedmi poslanci: Michal Sitek, Bc.
Pavol Kudzbel, Peter Smolár, Pavol Loffaj, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubomír Kuboš. Bc. Adam
Mikulášik.

Hlasovaním „za“ Bc. Pavla Kudzbela hlasovali šiesti poslanci: Bc. Adam Mikulášik, Michal
Sitek, Peter Smolár, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubomír Kuboš. Bc. Pavol Kudzbel sa hlasovania
zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice M ichala Siteka a Pavla Loffaja. Za zapisovateľku
určil Vieru Ursínyovú.

K bodu číslo 4: Schválenie členstva obce Podbiel v združení Euroregión Tatry
Starosta obce prítomných informoval, že obec Szaflary, ktorá sa nachádza štyri kilometre za
mestom Nový Targ má záujem spolupracovať na cezhraničnej spolupráci, ale má podmienku, že
obec zo Slovenska musí byt’ členom cezhraničného združenia Euroregión Tatry. Naša obec Podbiel
zatiaľ nie je členom tohto združenia. Poslanci obecného zastupiteľstva musia poveriť starostu obce
aby mohol rokovať o vstupe. Ročné členské je 0,1 centa na obyvateľa, čo predstavuje 131 €.
Starosta ďalej uviedol, že 17.februára 2015 zasadá združenie Euroregión Tatry a prijíma nových
členov.
Hlavný kontrolór obce sa vyjadril, že toto plne podporuje.
„Za“ schválenie členstva obce Podbiel v združenia Euroregión Tatry hlasovali siedmi poslanci:
Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár, Pavol Loffaj, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubomír
Kuboš. Bc. Adam Mikulášik.

K bodu č. 5. Schválenie rozpočtu Obce Podbiel na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017
Návrhom sa zaoberal finančná komisia, jej stanovisko predniesol JUDr. Ľubomír Kuboš, finančná
komisia odporúča schváliť rozpočet s nasledovnými zmenami:
- Prerokovať zníženie bankových poplatkov
- Znížiť položku č. 632001 zo 7000- 5000 plyn na športovú halu
- Aby finančné prostriedky pre Jednotu dôchodcov Slovenska a Zdravotne postihnutých
Oravy neboli zahrnuté do rozpočtu obce formou dotácie ale formou iných výdavkov
- Schváliť č. 642001 7000 TJ Podbiel
- vyzvať riaditeľku ZŠ s MŠ Podbiel aby prerokovala zníženie poplatkov s príslušnými
bankami
- v rozpočte ZŠ s MŠ Podbiel zvýšiť 463 € za podmienky zníženia iných výdavkov vo výške
463 €
Hlavný kontrolór predniesol svoje stanovisko, v ktorom označil hospodárenie ako vyrovnané, preto
odporúča návrh rozpočtu na rok 2015 schváliť a viacročný návrh rozpočtu zobrať na vedomie.
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Bc. Pavol Kudzbel predniesol pozmeňujúci návrh týkajúci sa žiadosti o dotáciu pre Triklub Orava navrhol ju zvýšiť z 300 € na 600 €. Svoj návrh odôvodnil tým, že Zuzana Vojteková, ktorá je
členkou tohto klubu, je reprezentantka SR a treba si vážiť, že reprezentuje obec nielen na
Slovensku ale aj v zahraničí a doteraz žiadnu dotáciu nedostala.
„Za“ pozmeňovací návrh Bc. Pavla Kudzbela - zvýšenie dotácie pre Triklub Orava hlasovali dvaja
poslanci: Michal Sitek a Bc. Pavol Kudzbel. Zdržali sa dvaja poslanci: Ing. Ján Sitek a Pavol Loffaj.
Proti hlasovali traja poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Peter Smolár a Adam. Tento pozmeňovací
návrh preto nebol schválený.
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Ing. Ján Sitek navrhol, aby sa v obci zrušili výherné automaty, príjem z nich je 800 €, navrhol, aby
v rámci roku 2015 bolo prijaté VZN o zákaze výherných automatov v obci Podbiel.
Ďalej vystúpil poslanec Bc. Pavol Kudzbel a prezentoval vyúčtovanie obecných plesov za roky
2011,2012,2013 opýtal sa na vyúčtovanie plesu r. 2014, nevidí žiaden prospech pre obec a príde
mu, že zisk z plesu sa „nejako“ rozplynul. Starosta odpovedal, že sa vyjadrí k tomuto bodu
v interpeláciách, kedže rozpočet neobsahuje položku ples.
Hlavný kontrolór obce Rastislav M alatinka upozornil, že nikto z poslancov nedal návrh do rozpočtu
obce Podbiel na vytvorenie novej položky „Obecný ples“
„Za“ návrh rozpočtu Obce Podbiel na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017 bez programov
hlasovali šiesti poslanci: Bc. Adam Mikulášik, Michal Sitek, Peter Smolár, Ing. Ján Sitek a JUDr.
Ľubomír Kuboš. Zdržal sa jeden poslanec: Bc. Pavol Kudzbel.
Tento návrh bol preto schválený.

K bodu číslo 6: Schválenie VZN Obce Podbiel o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Podbiel
Starosta obce otvoril diskusiu, ale nik nemal doplňujúce návrhy. Upozornil, že podmienkou
schválenia je 3/5 väčšina.
„Za“ hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci: Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár,
Pavol Loffaj, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubomír Kuboš. Bc. Adam Mikulášik.
Toto VZN bolo jednohlasne schválené.

K bodu číslo 7: Správa hlavného kontrolóra obce Podbiel o výsledku kontroly čerpania
a vyúčtovania dotácií
Hlavný kontrolór obce - Rastislav M alatinka uviedol, že vykonal kontrolu čerpania a vyúčtovania
dotácií, túto správu dostali poslanci v materiáloch, ktoré boli zaslané poslancom pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva.
Správa je súčasťou prílohy tejto zápisnice.
Zdôraznil tri nedostatky, ktorými sú nepredložené účtovné doklady, skoro všetci nesplnili VZN
obce 2012 a bola porušená zm luva poskytnutí dotácie. Doteraz všetci vo vyúčtovaniach predložili
bločky, ale tie nie sú účtovnými dokladmi. Navrhuje upraviť zmluvu o poskytovaní dotácii a v nej
presne špecifikovať aké doklady je treba predložiť k vyúčtovaniu dotácie.
VZN je v rozpore so zmluvou o dotáciách, kde VZN zakazuje použiť dotáciu na mzdy, ale zmluva
to povoľuje. Zmluvy sa majú podpisovať do 30 dní od schválenia rozpočtu.
Bc. Pavol Kudzbel mal pripomienku, aby bola správa hlavného kontrolóra prezentovaná pred
schválením návrhu rozpočtu. Starosta mu odpovedal, že táto správa bola prerokovaná s poslancami
na predbežnom stretnutí pred obecným zastupiteľstvom.
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Ing. Ján Sitek k správe uviedol, že ak je porušená zmluva, je to potrebné dokázať. Zm luva bola
podpísaná v 6. mesiaci, ale elektrinu musí platiť počas celého roku, preto považuje schválené
finančné prostriedky taxatívne na celý kalendárny rok.
JUDr. Ľubomír Kuboš uviedol, že VZN, presne nehovorí o účtovných dokladoch. Správu hlavného
kontrolóra, preberali na finančnej komisii a navrhli odporučiť, aby sa zm luva dala do súladu s VZN,
hlavne obdobie použitia dokladov a ich vyúčtovania.

K bodu číslo 8
polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Podbiel na I.

Hlavný kontrolór obce prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015, ktorý je súčasťou
prílohy tejto zápisnice.
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu, nikto z prítomných ale nemal otázku.
Návrhová komisia s predloženým plánom súhlasí
„Za“ hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci: Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár,
Pavol Loffaj, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubomír Kuboš. Bc. Adam Mikulášik.
Návrh bol preto prijatý.

K bodu číslo 9 Ponuka Ivana Bachynca, bytom Mierová č. 1969/20, Dolný Kubín na predaj
podielu na drevenici č. 108 v Podbieli
Starosta obce uviedol, že Ľudový dom je v havarijnom stave. M inisterstvo kultúry neprijalo ponuku
na jeho odkúpenie, obec by to tiež nem ala urobiť, boli by to zbytočné výdavky. N ázor starostu je, že
Ľudový dom by mal pán Ivan Bachynec obci skôr darovať.
Stanovisko finančnej komisie je neprijať túto ponuku.
Obecné zastupiteľstvo neprijíma ponuku Ivana Bachynca na predaj jeho spoluvlastníckeho podielu
na drevenici č. 108 v Podbieli. „Za“ toto znenie uznesenia hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci:
Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár, Pavol Loffaj, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubomír
Kuboš. Bc. Adam Mikulášik.
Ponuka na odpredaj nebola prijatá.

K bodu číslo 10: Žiadosti
a) Mgr. Pavel Antalík, Kukučínova 4, 831 03 Bratislava - o odkúpenie podielu na pozemku
Finančná komisia odporúča odkúpenie spolumajiteľského podielu schváliť, prístup k nehnuteľnosti
obec nadobudla darom.
„Za“ odkúpenie podielu hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci: Michal Sitek, Bc. Pavol
Kudzbel, Peter Smolár, Pavol Loffaj, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubomír Kuboš. Bc. Adam Mikulášik.
b) Jozef Mačňák, 02742 Podbiel č. 103 - predbežné stanovisko k predaju pozemku

Žiadateľ je spoluvlastníkom oboch nehnuteľností, potrebuje dať vypracovať geometrický plán, čo je
finančne náročné, preto potrebuje predbežné stanovisko obecného zastupiteľstva k tomuto predaju.
JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú komisiu odporúča schváliť predaj.
Ing. Ján Sitek sa opýtal či obec nemá nejaký pozem ok na výmenu, starosta mu odpovedal, že nemá
žiaden pozemok. Je potrebné uvaliť na pozemok vecné bremeno, aby mala obec prístup k
inžinierskym sieťam. Ďalej uviedol, že inštitút predbežného súhlasu je zvláštny a zbytočný
Bc. Pavol Kudzbel sa opýtal, prečo sa finančná komisia vyjadrila k predaju, kedže pán Mačňák chce
predbežné stanovisko, JUDr. Ľubomír Kuboš odpovedal, že uvedené preberali ako ponuku na kúpu
zo strany p. Mačňáka. Ďalším problémom je, že na pozemku sú ďalší štyria vlastníci, a p. Mačňák
by mal zdokladovať, že ich tiež má vysporiadaných.
„Za“ predbežný súhlas k predaju pozemku hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci: Michal Sitek,
Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár, Pavol Ľoffaj, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubomír Kuboš. Bc. Adam
Mikulášik.

K bodu číslo 11 Interpeleácie:
Bc. Pavol Kudzbel interpeloval starostu, že do 30 dní má byť zápisnica zo zasadania zastupiteľstva
obce zverejnená na intemetovej stránke obce. Zápisnica z 12.12. 2014, tam ale nie je. Starosta mu
odpovedal, že za to môžu technické problémy, ktoré budú čo najrýchlejšie odstránené.
Bc. Pavol Kudzbel tiež upozornil na povinnosť zverejniť zvukové nahrávky zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Starosta mu odpovedal, že je to technicky zabezpečené a do 30 dní budú na stránke
obce zverejnené.
Ďalej Bc. Pavol Kudzbel, ako predseda sociálnej komisie, navrhol zmenu, ktorá sa týka návštev
sociálnej komisie pri príležitosti jubileí našich starších občanov. Všetci jubilanti k poukážke
dostávajú aj kvet, navrhuje, aby páni nedostali kvet ale fľašku vína.
p. Peter Smolár navrhuje, aby sa pred hasičskú zbrojnicu naviezol štrk. Do rozpravy sa zapojil aj p.
Patrick Vysloužil a navrhol, aby sa táto časť osvetlila, aj kvôli starším ľuďom, ktorí po tomto
chodníku chodia do kostola.
Ing. Ján Sitek navrhol, aby sa v tomto roku prijalo VZN, v ktorom sa zruší používanie výherných
automatov v obci v r. 2016
Ďalej navrhol, aby sa v prípade predaja obecných pozemkov nepostupovalo podľa taxatívnej ceny
6,1€ ale aby bola každá žiadosť posudzovaná individuálne, podľa hodnoty pozemku.
Upozornil tiež na cyklotrasu, ktorá vedie okolo rieky Orava a Studená, trasu treba zlegalizovať,
a tiež zabrániť, aby tam jazdili autá a štvorkolky, ktoré ohrozujú cyklistov a peších chodcov.
Ďalší problém, na ktorý Ing. Ján Sitek upozornil je vodovodná šachta, ktorá by sa mala vykopať pri
ihrisku medzi radovkami, uviedol, že sú ľudia , ktorí sú ochotní ju vykopať zadarmo. Starosta mu
odpovedal, že je už zadaná objednávka OVS, ale vodári odporučili kopať šachtu až na jar.
Tiež navrhol, aby obec zabezpečila viac kontajnerov na odpad. Starosta uviedol, že existuje projekt
ohľadom dodania kompostérov do jednotlivých domácností, aby mohli všetky domácnosti
kompostovať.
Rastislav M alatinka uviedol, ľudia nevedia čo do ktorých kontajnerov majú hádzať, a bolo by
potrebné umiestniť na intemetovú stránku obce usmernenie ohľadom nakladania s komunálnym
odpadom. Poprípade umiestniť toto vysvetlenie aj ku kontajnerom.
Michal Sitek navrhol, aby obec zabezpečila zníženie bankových poplatkov, starosta mu odpovedal,
že už m á naplánovanú cestu do bánk s účtovníčkou p. Dvorskou.
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Adam M ikulášik navrhol vytvoriť nové prechody: pred cintorínom a pri zastávke na Zuberec.
Starosta mu odpovedal, že prechod musí spájať chodník - chodník, čo v týchto dvoch prípadoch nie
je.
Ďalej Ing. Ján Sitek navrhol, aby obec vypracovala dopravný projekt ohľadom dopravných
značiek, v obci nemáme značené cesty, ani názvy ulíc. Starosta upozornil na skutočnosť, že ak by
mala obec vlastné dopravné značky, bude za ne zodpovedná, ak ich niekto poškodí a bude niesť
obec aj následky za škody spôsobené poškodením dopravného značenia. Všade v obci platí pravidlo
pravej ruky.
Za Jednotu dôchodcov Slovenska vystúpila p. Silvia Matúšová, ktorá vyjadrila nespokojnosť nad
schválenou dotáciou pre túto organizáciu. Požiadavku dali na 400 €, (čo predstavuje 1€ na každého
člena), schválená ale bola čiastka len 300€. Zdôraznila, že dôchodcovia chodia na brigády v obci,
športovci tam nechodia... Ing. Ján Sitek oponoval, že keď deti nebudú športovať, budú drogovať.
On sám kúpil kroje pre ženskú spevácku skupinu Senková, kde sú tiež dôchodcovia. M ichal Sitek
uviedol, že na chod posilňovne sa skladajú svojpomocne a od obce nežiadajú nič.
Ing. Ján Sitek navrhol, aby sme si do budúcna všímali, čo robia pre obec organizácie, ktoré dostali
dotáciu z rozpočtu obce. Obec má len určitý balík peňazí a poslanci sa zodpovedne prebrali každú
žiadosť.
Rastislav M alatinka poznamenal, že dôchodcom bola schválená vyššia dotácia ako minulý rok.
Ďalej sa Ing. Ján Sitek opýtal na spôsob kontroly plnenia prijatých uznesení, privítal by aby starosta
informoval na každom zastupiteľstve aký je aktuálny stav vo vysporiadávaní pozemkov v Krivom
kúte
Bc. Pavol Kudzbel mal otázku v akom stave je príprava na ples 2015, vyjadril sa, chcel vedieť či sa
platil nájom priestorov v minulých rokoch, a že nechápe aká bola organizácia minulý rok a prečo
bol zisk z plesu taký nízky. Starosta mu odpovedal, že to tak vyšlo a už sa na tému plesu nebude na
rokovaní zaoberať.
Starosta ďalej povedal, že do prípravného tímu v tomto roku sa zapojí aj Rastislav M alatinka ako
hlavný kontrolór obce a aj všetci ostatní poslanci sú vítaní, aby nevznikali podozrenia ktoré tu dnes
boli prednesené
p. Brigita Klimeková poznamenala, že aj na silvestrovskej zabíjačke sa nájom neplatil.
Rastislav Malatinka povedal, že všetky príjmy a výdaje by mal vedieť skontrolovať. Je mu zvláštne,
prečo vlani - 2014 bol zisk len 240 € čo je podľa jeho názoru hanba a vlani sa zrejme niečo urobilo

K bodu číslo 12 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice:

Prílohy :
- uznesenie číslo 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015,
09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015,
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- Schválený rozpočet Obce Podbiel na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 vystavený dňa
26.01.2015
- VZN Obce Podbiel o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole s materskou školou Podbiel
- Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly čerpania a vyúčtovania dotácií
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na I. polrok 2015
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