Zápisnica

zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 11.12. 2015
Prítom ní:
Poslanci:
Hl. kontrolór obce:
Ď alší prítom ní:

Slavom ír K orčuška - starosta obce
JU D r. Ľubom ír Kuboš, Peter Sm olár, Ing. A dam M ikulášik, Ing. Ján Sitek,
M ichal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj - prišiel neskôr
R astislav M alatinka
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce Slavom ír K orčuška privítal prítom ných členov obecného zastupiteľstva, a občanov a
konštatoval, že je prítom ných 6 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. N ásledne
sa začalo rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva.

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta prečítal navrhnuté body rokovania obecného zastupiteľstva. N ik z prítom ných k tom u
nemal pripom ienky a pristúpilo sa k hlasovaniu: „Z a“ hlasovalo všetkých 6 poslancov (Bc. Pavol
K udzbel, Peter Smolár, Ing. Ján Sitek, M ichal Sitek, JU D r. Ľubom ír K uboš a Ing. A dam M ikulášik)
Program bol jednohlasne schválený.

K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej kom isie starosta navrhol: Bc. Pavla K udzbela a M ichala Siteka.
H lasovaním „za“ Bc. Pavla K udzbela hlasovalo 5 poslancov (Peter Sm olár, Ing. Adam M ikulášik,
M ichal Sitek, JUDr. Ľubom ír K uboš a Ing. Ján Sitek). Zdržal sa jeden poslanec - Bc. Pavol
Kudzbel.
„Za“ M ichala Siteka hlasovalo 5 poslancov (Bc. Pavol Kudzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek, Ing.
A dam M ikulášik a JU D r. Ľubom ír Kuboš), M ichal Sitek sa hlasovania zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Petra Sm olára a Ing. A dam a M ikulášika. Za
zapisovateľku určil p. V ieru U rsínyovú.

K bodu č. 4: Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Ing. Ján Sitek sa opýtal, ako sa rieši sťažnosť Janíkovcov. Starosta mu odpovedal, že bol poslaný
list na banský úrad, aby túto vec prešetril. Ing. Ján Sitek upozornil, že by mal byť súčasťou
rozhodnutia - ťažobný plán. Starosta povedal, že p. Krúpa robí odstrely m alého charakteru a pri

nich nem usí inform ovať občanov v rozhlase, m á len povinnosti pri zabezpečení tohto odstrelu.
M ichal Sitek, ako predseda kom isie na ochranu verejného poriadku, inform oval prítom ných, že p.
Krúpa dal podnet na zvolanie kom isie, následne sa uskutočnilo stretnutie s m anželm i Janíkovcam i.
Poslanec M ichal Sitek inform oval prítom ných, že na tejto kom isii p. K rúpa prehlásil, že škodu
zaplatí, ak bude preukázaná. Do diskusie sa zapojili aj prítom ní m anželia Janíkovci, mali
pripom ienku ku kom isii, ktorá sa uskutočnila 1.12.2015. p. K rúpa prisľúbil, že im ukáže potvrdenie
aj kontrolný test odstrelov. Do 20.12.2015, kedy sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva, to
však nedodal. JUDr. B achynec, ako občan Z ám ostia potvrdil, že otrasy sa dotýkajú budov a vzniká
na nich škoda. Vyslovil otázku kto bude hradiť túto škodu. Ďalej uviedol, že kvôli aktivitám p.
Krupu je nútený neustále chodiť do um ývačky um ývať zablatené auto. Chce, aby sa urobili zo
strany obce kroky, aby nedochádzalo k porušovaniu hygienických predpisov a prašnosti. Poukázal
na skutočnosť, že aj p. O ľga K rátka bola nútená okolo svojho dom u nasadiť strom y, pretože
prašnosť z cesty je neúnosná. U pozornil, že cez m ost, pred ktorým je osadená značka nosnosť 23t chodia ťahače aj s prívesm i, naložené kam eňom , m ost sa neustále preťažuje a m á obavu, že čoskoro
pôjde do škody. N avrhuje, aby obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie k zákazu používaniu
m otorových vozidiel nad 23 t. Ďalej upozornil, že obec Podbiel je vlastníkom pozem kov, ktorý
používa p. Krúpa ako tankodrom , čo je proti vôli občanov aj jeho. Opýtal sa, či poslanci schválili,
aby jazdou na tanku robil škodu na obecných pozem koch, ničí cudzí m ajetok a navrhol, aby sa
poslanci tým to zaoberali.
M ichal Sitek povedal, že po m oste chodia nákladné autá z kam eňolom u, ale aj autá s drevom a tiež
nákladné autá s dodávkou betónu pre novovznikajúce rodinné dom y. Preto obm edzenie vstupu áut
s vyššou nosnosťou nebude dobré riešenie. Ohľadom trhacích prác p. K u p u je podozrenie, že nálož
nem á charakter - m alý odstrel, ale charakter väčší, toto by m alo byť šetrením banského úradu. Ing.
Sitek povedal, že v rozhodnutí m á K rúpa napísané m nožstvo, vývoz, plán ťažby a toto treba
skontrolovať.
Ing. Ján Sitek upozornil, že m ost nie je v m ajetku obce Podbiel, je v správe VUC, ale obec má
vyvinúť úsilie, aby sa dodržiavala dopravná značku - nosnosť do 23 t. N avrhol, aby po ňom chodili
len sólové vozidlá, nie súpravy. N avrhol aby obecnú úrad zaslal na VÚ C list so žiadosťou
o zaradenie m osta 059 20-001 do plánu investícií na rok 2017. Ďalej navrhol do uznesenia, aby bol
na dopravný inšpektorát zaslaný list so žiadosťou o prekontrolovanie áut, ktoré vozia m ateriál cez
m ost, či dodržiavajú zákon o cestnej prem ávke.
O 18:35 prišiel poslanec Pavol Loffaj
p. Janík sa opýtal, či je postihnuteľné strieľanie petárd v období okolo Silvestra, nakoľko jeho psík
sa bojí streľby. Starosta uviedol, že celoročne je povolená m anipulácia s pyrotechnikou. A ž obec
určí obm edzenia VZN, potom m ôže používanie pyrotechniky aj sankcionovať. Ing. Ján Sitek
poukázal na m esto Partizánske, ktoré prijalo VZN, že v m este sa zakazuje používať zábavná
pyrotechnika. Preto navrhol uznesenie, v ktorom žiada starostu obce, aby na najbližšie
zastupiteľstvo predložil návrh VZN o používaní zábavnej pyrotechniky v obci.
JUDr. Bachynec upozornil na výrub strom ov - prijaté VZN za bývalého starostu JU D r. D om iňáka
6,5 € záloha za strom a upozornil, že v iných obciach neexituje takýto predpis, tie peniaze podľa
jeh o názoru ležia na účte obce. Starosta na to reagoval, že m ám e vypracovaný návrh nového VZN.
Keď sa splnia podm ienky rozhodnutia, peniaze sa im vrátia. Ing. Sitek si m yslí, že VZN je
zbytočné, stačí keď sa podm ienky dajú do rozhodnutia.

2

Ďalej vystúpil p. Ľudovít Pilár, ktorý inform oval poslancov o tradičnej silvestrovskej zabíjačke,
ktorú organizuje. Tohto roku ju chcú oživiť, príde zaspievať ženská spevácka skupina Senková,
pôjdu zo zabíjačky zaniesť dôchodcom , ktorí nem ôžu chodiť. Preto by chcel na túto akciu dostať
od obce finančný bonus. Starosta uviedol, že kultúm o-športovú halu m ajú poskytnutú zadarm o
a zaujím alo ho, akú čiastku by požadoval. P. Pilár odpovedal - 200 €. Starosta poznam enal, že tieto
výdavky mali byť zahrnuté v žiadosti občianskeho združenia Starých Slovanov.
H lasovanie o navrhnutých uzneseniach:
Uznesenie, aby starosta obce zaslal list na dopravný inšpektorát, aby ten prekontroloval autá, ktoré
vozia m ateriál, či dodržiavajú zákon o cestnej prem ávke na m oste 059 20-001 v Obci Podbiel
„Za“ hlasovalo 6 poslancov ( Peter Smolár, Ing. Ján Sitek, M ichal Sitek, JUDr. Ľubom ír Kuboš,
Pavol Loffaj a Ing. A dam M ikulášik) Zdržal sa jeden poslanec Bc. Pavol Kudzbel.
U znesenie predložiť na najbližšie zastupiteľstvo návrh VZN o používaní zábavnej pyrotechniky
v obci Podbiel. „Za“ hlasovalo 5 poslancov (Ing. Ján Sitek, Bc. Pavol K udzbel, M ichal Sitek,
Pavol Loffaj a Ing. A dam M ikulášik)
Zdržali sa dvaja poslanci: JUDr. Ľubom ír K uboš a Peter Sm olár
Uznesenie - zaslať na VÚ C list so žiadosťou o zaradenie m osta 059 20-001 do plánu investícií na
rok 2017 hlasovalo „Za“ všetkých 7 poslancov.

K bodu č. 5: Informácie o starostu obce
Starosta prítom ných inform oval o schválení nenávratného finančného príspevku na verejné
osvetlenie. Ďalej inform oval o nutnosti podpísať zm luvu o budúce zm luve s firm ou N Á T U R PAC, ktorá vyplýva z nového zákona o odpadoch. A tiež inform ácie o m ostnom objekte č. 059-20001.
V diskusiu sa poslanci bavili o situácii ohľadom m osta na Zám ostie. Ing. Ján Sitek navrhol zvážiť
vyhlásenie havarijného stavu m osta. Starosta napíše list na VUC, v ktorom obec žiada, aby bol tento
projekt na zvýšenie nosnosti m osta zahrnutý do rozpočtu 2017. Z výšiť zaťaženosť m osta - na 32 t.
m á riešiť táto nová projektová dokum entácia. Hlavný kontrolór obce - R astislav M alatinka
poznam enal, že Z ám ostie sa rozrastá, a je v našom záujm e, aby tam chodili autá, opäť navrhol, aby
dala obec žiadosť na životné prostredie a Povodie Váhu či by sa nem ohol pre nákladné autá
využívať brod cez rieku Orava. Peter Sm olár poznam enal, že tento brod už nie je funkčný, a v
m inulosti bol plánovaný len na vojenské účely. M ichal Sitek bol tiež za to, aby sa táto m ožnosť
preskúm ala. Zaujím alo ho je tiež ako sm e pokročili s výkupom cesty Pod Pálenicou, elektrika
v tejto oblasti, čo sa urobilo v Krivom kúte, podľa jeh o názoru sa urobilo strašne m álo dôležitých
vecí. Starosta mu odpovedal, že sa vybudovala provizórna cesta, pokračuje sa v zám enných
zm luvách, dotiahla sa lokalita Krivý kút - čo sa ťahalo tri volebné obdobia, vybudoval sa
odvodňovací kanál na Zám ostí. Dal sa vypracovať geom etrický plán a o jeh o návrhu budú ešte
poslanci diskutovať. Spolu s JU D r. Ľubom írom Kubošom sa pracuje na príprave na odpredaji
pozem kov neznám ych vlastníkom od pozem kového fondu. N a požiarnej zbrojnici starosta osobne
pom áhal vym eniť strechu. V škôlke boli vybudované nové sociálne zariadenia.
Ing. Sitek povedal, že v prvom rade je treba vytárať podm ienky pre m ladých. Je len otázka času,
kedy budem e m usieť financovať školu. V obci Podbiel absentuje investičný plán na 4 roky, JUDr.
Ľubom ír K uboš, tiež vyslovil názor, že je treba vytvoriť vhodné podm ienky pre nové rodiny,
apeloval, aby poslanci začali riešiť novú stavebnú lokalitu v rám ci obce Podbiel. Chce, aby pri
prerokovávaní geom etrického plánu pre odvodnenie v K rivom Kúte, boli aj všetci dotknutí susedia,
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ktorých sa to týka. Ing. Ján Sitek povedal, že už sú určené nové stavebné lokality: M lynisko,
Dolinka a Lány. JU D r. Ľubom ír Kuboš navrhol, aby sa nová stavebná lokalita pripravila form ou
jednoduchých pozem kových úprav. Ing. Ján Sitek navrhol, aby si obec zobrala úver a začala
vykupovať pozem ky.
Pavol Loffaj sa opýtal, ako bude riešené dopravné značenie na m oste cez Studenský potok. Starosta
mu odpovedal, že zástupcovia Slovenskej správy ciest ho inform ovali, že na m ieste bude stála
služba a situácia sa bude m onitorovať.

K bodu číslo 6: Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na 1.
polrok 2016
N ávrh plánu kontrolnej činnosti poslanci obdržali v m ateriáloch pred obecným zastupiteľstvom .
Rastislav M alatinka - hlavný kontrolór obce predstavil tento plán poslancom a prítom ným
občanom , Starosta navrhol plán doplniť - do bodu č. 1 - kontrolu účtovných dokladov ZŠ s M Š
Podbiel, príjm y, výdavky, finančné operácie, faktúry, zmluvy.
Hlasovanie za pôvodný návrh plánu kontrolnej činnosti
„Z a“ nehlasoval nik z prítom ných poslancov
H lasovanie o doplnenom návrhu - o kontrolu účtovných dokladov ZŠ s M Š Podbiel:
„Z a“ hlasovali všetci siedm i poslanci ( Peter Smolár, Bc. Pavol K udzbel, Ing. Ján Sitek, M ichal
Sitek, JU D r. Ľubom ír Kuboš, Pavol Loffaj a Ing. Adam M ikulášik).

K bodu číslo 7 : Schválenie udelenia odmeny hlavnému kontrolórovi obce
Starosta sa vyjadril, že hlavný kontrolór obce si robí prácu zodpovedne a preto navrhuje vyplatiť
odm enu vo výške 150 €.
JUD r. Ľubom ír Kuboš - za finančnú kom isiu navrhol schváliť odm enu vo výške 100 €.
„Z a“ schválenie odm eny vo výške 150 € hlasovalo všetkých sedem poslancov (Bc. Pavol
Kudzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek, M ichal Sitek, JUDr. Ľubom ír K uboš, Pavol Loffaj a Ing.
Adam M ikulášik)

K bodu číslo 8: Správa hlavného kontrolóra
uznesení

obce Podbiel o výsledku kontroly plnenia

Správu hlavného kontrolóra obdržali poslanci v m ateriáloch pred obecným zastupiteľstvom .
R astislav M alatinka - hlavný kontrolór obce prítom ných oboznám il s výsledkom kontroly plnení
uznesení od 11.4.2014 do 19.11.2015. K onštatoval, že 5 uznesení doteraz nie sú nesplnené 10 je
v plnení. Správa je prílohou tejto zápisnice.

K bodu č. 9. Schválenie návrhu VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území
obce Podbiel
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Ing. Ján Sitek poď akoval občanom , ktorí podporili petíciu o zákaze prevádzkovať hazardné hry
a požiadal poslancov o podporu.
H lasovanie o prijatí VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na územ í obce Podbiel:
„Z a“ hlasovali všetci sedmi poslanci (Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek, M ichal
Sitek, JUD r. Ľubom ír Kuboš, Pavol Loffaj a Ing. A dam M ikulášik).

K bodu č. 10. Schválenie návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
N ávrh VZN obdržali poslanci v m ateriáloch pred zastupiteľstvom . JUDr. Ľubom ír K uboš za
finančnú kom isiu odporučil tento návrh V ZN prijať.
„Za“ prijatie VZN hlasovali všetci sedmi poslanci (Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján
Sitek, M ichal Sitek, JU D r. Ľubom ír K uboš, Pavol Loffaj a Ing. A dam M ikulášik).

K bodu č. 11. Schválenie návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
N ávrh VZN obdržali poslanci v m ateriáloch pred zastupiteľstvom .
„Z a“ prijatie VZN hlasovalo všetkých 7 poslancov (Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján
Sitek, M ichal Sitek, JU D r. Ľubom ír K uboš, Pavol Loffaj a Ing. Adam M ikulášik)

K bodu č. 12. Schválenie nájomnej
hydrometeorologickým ústavom

zmluvy

medzi

obcou

Podbiel

a Slovenským

Starosta obce upozornil poslancov, že ročný nájom 30 € za m2.
JUDr. Ľubom ír Kuboš za finančnú kom isiu odporučil schváliť túto nájom nú zmluvu.
„Za“ prijatie nájom nej zm luvy hlasovalo všetkých 7 poslancov (Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár,
Ing. Ján Sitek, M ichal Sitek, JU D r. Ľubom ír Kuboš, Pavol Loffaj a Ing. A dam M ikulášik)

K bodu č. 13. Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Podbieli na rok 2016
Starosta navrhol zm enu z 15.1.2016 presunúť zastupiteľstvo o týždeň neskôr na 22.1.2016
H lasovanie za pôvodný návrh: „za“ nehlasoval nik z prítom ných poslancov. „Proti“ hlasoval JUDr.
Ľubom ír K uboš a zdržali sa 6 poslanci: Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek, M ichal
Sitek, Pavol Loffaj a Ing. Adam M ikulášik
„Za“ zm enený návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva hlasovalo všetkých 7 poslancov
Plán zasadnutí bol schválený nasledovne:
J a n u á r-2 2 .1 .2 0 1 6
A p ríl- 8 .4 .2 0 1 6
Jún - 17.6.2016
A u g u s t-2 6 .8 .2 0 1 6
O k tó b e r-2 1 .1 0 .2 0 1 6
D ecem ber - 9.12.2016
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K bodu č. 14. Žiadosti: a) BOMSTAL Slovakia, s.r.o. Podbiel č. 2 027 42 - o zrušenie
nájomného
JUDr. Ľubom ír Kuboš - za finančnú kom isiu odporúča zam ietnuť žiadosť z dôvodu, aby obec
neprišla o pravidelný príjem.
Ing. Ján Sitek sa vyjadril, že si podnikateľ platí svoje záväzky, vytvára pracovné m iesta a treba
s ním hľadať spoločné riešenia. Zástupca firm y - p. Dávid Urban sa vyjadril, že cestu prenajal,
slúži len ako prístupová cesta aby nechodil do firm y po cudzom pozem ku. V m inulosti žiadal
o odpredaj tohto pozem ku. Z betónových panelov vybudoval na vlastné náklady prístupovú cestu.
V súčasnosti ju využívajú aj sm etiarske vozidlá, vozidlá Telekom unikácií, OVS aj iným vozidlám .
U viedol, že jeh o firm a sa rozširuje a plánuje podpísať novú zm luvu na prenájom parkoviska. Je to
jediný m ožný prístup do firmy, z druhej strany - je to dosť strm é, dlhé autá a tie nevyjdú. Ing. Ján
Sitek upozornil, že v týchto m iestach je plánovaný kruhový objazd pre novú lokalitu M lynisko,
preto tam m usí to byť obecná cesta, preto navrhuje, aby bola žiadosť o zrušenie nájom ného kladne
vybavená. N avrhol, aby cesta zostala v nájm e, ale upravená na sumu 1 €. JUDr. Ľubom ír Kuboš
navrhol, aby sa žiadosť zam ietla, na budúcom zasadnutí sa podpíše nová nájom ná zm luva doplnená
aj o parkovaciu plochu a takto bude ošetrený celý vzťah jedným dodatkom .
H lasovanie za zrušenie nájom ného:
„Z a“ nehlasoval nik, zdržali sa 5 poslanci - JUDr. Ľubom ír Kuboš, Bc. Pavol K udzbel, Peter
Smolár, M ichal Sitek a Ing. Adam M ikulášik. Proti boli dvaja poslanci Ing. Ján Sitek a Pavol
Loffaj. Žiadosť o zrušenie nebola prijatá.
H lasovanie o úprave nájom nej zm luvy m edzi obcou Podbiel a firm ou B om stal Slovakia s.r.o. vo
forme dodatku, kde sa upraví výška nájm u na sumu 1 € od 1.1.2016:
„Za“ hlasovali štyria poslanci JU D r. Ľubom ír Kuboš, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek a Peter Loffaj.
Zdržali sa traja poslanci: Ing. A dam M ikulášik, M ichal Sitek a Bc. Pavol Kudzbel.

K bodu č. 15. Úprava rozpočtu Obce Podbiel na rok 2015-12-11
O návrhu úpravy rozpočtu rokovali poslanci deň predtým . Je súčasťou prílohy tejto zápisnice.
H lasovanie za pôvodný plán nebol nik, zdržali sa traja poslanci - JU D r. Ľubom ír Kuboš, Bc. Pavol
K udzbel a Ing. Ján Sitek. Proti boli štyria poslanci: M ichal Sitek, Ing. A dam M ikulášik, Peter
Sm olár a Pavol Loffaj
H lasovanie o návrhu úpravy rozpočtu s navýšením dotácie pre občianske združenie Starých
Slovanov o 180 €, ktorá bude uhradená z prebytku:
„Z a“ hlasovali všetci siedm i prítom ní poslanci

K bodu č. 16. Záver
Starosta obce poďakoval prítom ným poslancom a občanom za účasť v roku 2016, zaželal príjem né
prežitie vianočných sviatkov a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva. Požiadal poslancov, aby
sa podľa ich m ožností zúčastnili popisu partnerskej zm luvy so zástupcam i poľskej gm iny Szaflary
18. 12.2015.
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Overovatelia zápisnice:

Peter Smolár

Ing. Adam Mikulášik.,:

S la,
vorčuška
starosta obce

Prílohy :
- pozvánka
- prezenčné listiny - 2 ks
- návrh úpravy rozpočtu
- uznesenie číslo: 104/2015, 105/2015 až 121/2015
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na 1. Polrok 2016-01-02
- Správa hlavného kontrolóra obce Podbiel o výsledku kontroly plnenia uznesení
- N ávrh VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na územ í obce Podbiel
- N ávrh VZN o m iestnom poplatku za kom unálne odpady a drobné stavebné odpady
- N ávrh VZN o nakladané s kom unálnym i odpadm i a drobným i stavebným i odpadm i
- N ávrh plán zasadnutí O becného zastupiteľstva v Podbieli na rok 2016
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