Zápisnica

Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 10. decembra 2018

Prítomní:
Poslanci:
Ďalší prítomní:

Slavomír Korčuška - starosta obce
JUDr. Ľubomír Kuboš, Mgr. Dávid Kanderka, Michal Sitek, Bc. Pavol
Kudzbel, Jozef Krúpa, Jozef Korčuška a Rastislav Malatinka
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: O tvorenie
Starosta obce Slavomír Korčuška privítal členov obecného zastupiteľstva a prítomných občanov.
Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo bolo zahájené slovenskou hymnou.

K bodu číslo 2: U rčenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku určil p. Vieru Ursínyovú
Za overovateľov zápisnice starosta určil p. Jozefa Krupu a Jozefa Korčušku

K bodu číslo 3: O znám enie výsledkov volieb do orgánov sam osprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvoleném u starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva
Slavomír Korčuška vyzval Bc. Milana Mikulášika, predsedu miestnej volebnej komisie, aby
oznámil výsledky volieb do samosprávy obce. ktoré sa konali 10.11.2018.

K bodu číslo 4: Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Bc. Milan Mikulášik zablahoželal starostovi a poslancom k výsledkom volieb a požiadal Slavomíra
Korčušku aby zložil sľub starostu obce. Po zložení sľubu odovzdal osvedčenie novozvolenému
starostovi.

K bodu č. 5: Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstv a
Starosta Slavomír Korčuška prečítal znenie sľubu novozvoleným poslancom obecného
zastupiteľstva. Vyzval poslancov aby ho podpísali a to v poradí podľa počtu získaných hlasov: Prvý
podpísal sľub poslanca Michal Sitek nasledovali Bc. Pavol Kudzbel, JUDr. Ľubomír Kuboš,
Rastislav Malatinka, Mgr. Dávid Kanderka, Jozef Krúpa a Jozef Korčuška.
Konštatoval, že je uznášaniaschopné a je spôsobilé rokovať.

K bodu číslo 6 Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce Slavomír Korčuška sa prihovoril prítomným poslancom a občanom
obce Podbiel, poďakoval za prejavenú dôveru a pripomenul, že jeho práca nemôže byť úspešná bez
podpory poslancov. Menovite sa poďakoval sa za prácu bývalým poslancom. Vyslovil želanie
dokončiť všetky začaté projekty a splniť vízie svojho volebného programu.

K bodu číslo 7 Schválenie programu rokovania ustanovujúceho zasadania obecného
zastupiteľstva
Starosta prečítal návrh programu rokovania. Poslanec Jozef Krúpa navrhol program za bod č. 13
doplniť o tri body:
č. 14 Udelenie čestného občianstva
č. 15 Začiatok obstarávania územného plánu obce Podbiel
č. 16 Zablokovanie prístupov na preklikávacie linky uvedené na oficiálnej webovej stránke obce
Podbiel
Za pôvodný program nik z prítomných poslancov nehlasoval. Hlasovanie za doplňujúci návrh od
p. Krupu hlasovali všetci siedmi poslanci: (JUDr. Ľubomír Kuboš, Mgr. Dávid Kanderka, Michal
Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Jozef Krúpa, Jozef Korčuška a Rastislav Malatinka). Starosta
skonštatoval, že program rokovania sa dopĺňa o 3 body a následne budú ďalšie prečíslované.

K bodu číslo 8 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie navrhol starosta Rastislava Malatinku a Bc. Pavla Kudzbela. Za Rastislava
Malatinku hlasovalo 6 prítomných poslancov: JUDr. Ľubomír Kuboš, Mgr. Dávid Kanderka,
Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Jozef Krúpa, Jozef Korčuška Zdržal sa jeden poslanec:
Rastislav Malatinka. Za Bc. Pavla Kudzbela hlasovalo 6 prítomných poslancov: JUDr. Ľubomír
Kuboš, Mgr. Dávid Kanderka, Michal Sitek, Jozef Krúpa, Jozef Korčuška a Rastislav Malatinka.
Zdržal sa jeden poslanec: Bc. Pavol Kudzbel.

K bodu č. 9 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva funkciou zástupcu starostu obce
Starosta poveril touto funkciou JUDr. Ľubomíra Kuboša.

K bodu číslo 10 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadania obecného zastupiteľstva
Starosta prítomným vysvetlil, že ak rokovanie obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom
nezvolá starosta a neurobí to ani jeho zástupca zvolá ho tento poslanec. Navrhol p. Rastislava
Malatinku. Otvoril k tomuto bodu diskusiu, nik z prítomných sa do nej nezapojil
Za Rastislava Malatinku hlasovali všetci 7 poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Mgr. Dávid Kanderka,
Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Jozef Krúpa, Jozef Korčuška a Rastislav Malatinka.
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K bodu číslo 11. Zriadenie komisii a voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva
Starosta obce uviedol, ktoré komisie sú zriadené v obci, následne navrhol ich predsedov a to
nasledovne:
Komisia finančná a správy majetku - JUDr. Ľubomír Kuboš
Komisia sociálna - Bc. Pavol Kudzbel
Stavebná komisia - Jozef Krúpa
Komisia pre ochranu verejného poriadku - Michal Sitek
Komisia pre kultúru a šport - Jozef Korčuška
Komisia pre prešetrovanie sťažností a ochranu verejného záujmu - Mgr. Dávid Kanderka
Komisia pre ochranu životného prostredia - návrh predsedu bude predložený na nasledujúce
rokovanie obecného zastupiteľstva
Starosta vyzval predsedov komisií, aby do nasledujúceho obecného zastupiteľstva predložili návrh
členov.
Za uvedený návrh hlasovali všetci 7 poslanci (JUDr. Ľubomír Kuboš, Mgr. Dávid Kanderka,
Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Jozef Krúpa, Jozef Korčuška a Rastislav Malatinka).

K bodu číslo 12 Určenie platu starostu obce
Starosta uviedol, že výška jeho platu sa upravuje každoročne zo zákona a to podľa koeficientu na
počet obyvateľov. Podľa tohto výpočtu je plat starostu v Podbieli 2099 €. JUDr. Ľubomír Kuboš
navrhol - vzhľadom k výsledkom práce za predchádzajúce volebné obdobie - aby poslanci schválili
zvýšenie tohto platu o 20 %.
Hlasovanie o návrhu, ktorý predostrel JUDr. Ľubomír Kuboš: za hlasovali dvaja poslanci JUDr.
Ľubomír Kuboš a Jozef Korčuška. Zdržali sa dvaja poslanci Bc. Pavol Kudzbel a Jozef Krúpa. Proti
hlasovali traja poslanci: Rastislav Malatinka, Michal Sitek a Mgr. Dávid Kanderka.
Hlasovanie o výške platu starostu obce Podbiel v zmysle §4 zákona 253/1994 Z.z. vo výške 2099
€ Za takýto návrh: všetci 7 poslanci JUDr. Ľubomír Kuboš, Mgr. Dávid Kanderka, Michal Sitek,
Bc. Pavol Kudzbel, Jozef Krúpa, Jozef Korčuška a Rastislav Malatinka.

K bodu číslo 13 Schválenie odmeny zástupcovi starostu obce
Starosta prítomným pripomenul, v čom spočíva funkcia zástupcu starostu obce a preto mu
pravidelná odmena prináleží, navrhol sumu 180 € mesačne v hrubom. Nik z prítomných poslancov
sa nezapojil do diskusie.
Hlasovanie za schválenie odmeny zástupcovi starostu obce JUDr. Ľubomírovi Kubošovi vo výške
180 € - hlasovalo 6 poslancov: Mgr. Dávid Kanderka, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Jozef
Krúpa, Jozef Korčuška a Rastislav Malatinka, JUDr. Ľubomír Kuboš sa hlasovania zdržal.
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K bodu číslo 14 Udelenie čestného občianstva
Jozef Krúpa navrhol Ing. Jána Siteka na udelenie titulu čestného občana obce Podbiel a to bez
finančného nároku. Vymenoval niektoré jeho projekty ako zreštaurovanie sochy Jána
Nepomuckého, cesta od športového areálu až po hlavnú cestu, uniformy pre dievčatá DHZ Podbiel,
ihrisko na ulici Radovky, výrazne prispel k výstavbe fary, titul mu podľa jeho názoru patrí za
výrazný rozvoj obce a šírenie jej dobrého mena.
Starosta Slavomír Korčuška navrhol aj finančnú odmenu, vyzdvihol dlhoročné vedenie TJ ŠK
Podbiel. Bc. Pavol Kudzbel tiež podporil návrh p. Jozefa Krupu, vzhľadom k dlhoročnej
angažovanosti v TJ ŠK Podbiel, aj ako ministra obrany.
Hlasovanie za udelenie čestného občianstva obce Podbiel v súlade so štatútom obce podľa čl. 30 za
výrazný rozvoj obce Podbiel a šírenie jej dobrého mena hlasovali šiesti poslanci:
JUDr. Ľubomír Kuboš, Mgr. Dávid Kanderka, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Jozef Krúpa a
Rastislav Malatinka. Jeden poslanec - Jozef Korčuška sa hlasovania zdržal.

K bodu č. 15 - Začiatok obstarávania územného plánu obce Podbiel
Jozef Krúpa prítomným oznámil, že vyšla výzva na rozšírenie územného plánu obce. Je možné
získať 80 % finančných prostriedkov z externého prostredia, žiadosť je potrebné podať do
28.2.2018 a do 15 novembra 2019, to už musí byť celé vysúťažené. Týkalo by sa to lokality
Mlynisko, Lány až predný vrch, Lavička ponad rieku Oravu od domu Júliusa Turčáka na Zámostie.
Cyklostrasa od Nižnej do Krivej v katastri obce Podbiel, pozemky Pavla Marasa a Jasenek.
Bc. Pavol Kudzbel uviedol, že sa jedná sa doplnky a zmeny k súčasnému územnému plánu, malo by
sa schváliť uznesenie, aby sa stihla podať žiadosť do februára 2019. JUDr. Ľubomíra Kuboša
zaujímalo, čo presne bude prílohou žiadosti.
Za schválenie obstarania zmien a doplnkov k územnému plánu obce Podbiel a uloženie povinnosti
OÚ predložiť žiadosť a podať žiadosť o dotáciu na spracovanie územno - plánovacej dokumentácie
na ministerstve dopravy a výstavby SR do 28.2.2019 hlasovalo všetkých sedem poslancov: JUDr.
Ľubomír Kuboš, Mgr. Dávid Kanderka, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Jozef Krúpa, Rastislav
M alatinka a Jozef Korčuška.

K bodu č. 16 Zablokovanie prístupov na preklikávacie linky uvedené na oficiálnej webovej
stránke obce Podbiel
p. Jozef Krúpa si všimol, že na oficiálnych stránkach Obce Podbiel v kolónke návštevník,
Poľovníctvo sa nachádza 35 článkov, ktoré majú charakter osočovania, preto žiada, aby bol prístup
na tento odkaz zablokovaný.
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu, v ktorej Bc.Pavol Kudzbel podporil návrh pána Krupu.
Rastislav M alatinka navrhol, aby to čo je uverejnené na stránke obce schvaľovala redakčná rada
alebo za týmto účelom zriadená komisia, a tiež navrhol na stránke zakázať reklamu na cudzie firmy.
S týmto ale nesúhlasil Bc. Pavol Kudzbel, pretože zo stránky obce Podbiel sa dá prekliknúť na
Cykloklub Podbiel - čo je to pekná prezentácia obce. Ďalej uviedol, že všetci dobre vieme, že v
obci máme 2 poľovnícke združenia, a preto by bolo vhodné dať na stránky dve linky, alebo nedať
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žiadne. Michal Sitek nesúhlasil zakázať len sekciu Poľovníctvo a navrhol aby bol obsah
zverejňovaný po schválení redakčnou radou.
Mgr. Patrícia Korčušková, ktorá je administrátor stránky sa vyjadrila, že obec musí zo zákona
prevádzkovať svoju stránku, odkaz v sekcii Poľovníctvo - vnikol na základe žiadosti, ale obec
nezodpovedá za obsah stránky. Články na stránke obce Podbiel sú zverejňované so súhlasom
starostu, čo je ostatných linkoch, za to obec nezodpovedá.
Starosta Slavomír Korčuška sa vyjadril, že o všetkých príspevkoch je informovaný ale je ťažko
určiť, ktoré články sú hanlivé, je to uhol pohľadu. Tiež navrhol zrušiť všetky linky a akcie
Cykloklubu by boli zverejnené priamo na stránke obce.
Ľubomíra Kudzbelová, prezentovala obsah stránky Cykloklubu, ktorého je predsedníčka.
Do diskusie sa zapojil aj p. Jozef Klimčák, ktorý vyslovil názor, že druhý poľovnícky
spolok v článkoch ohovárajú a klamú, obec by mala kontrolovať, či sú články vporiadku, aby
občania dostávali pravdivé informácie.
JUDr. M iroslav Bachynec sa k uvedenému vyjadril, že v novinách sú uverejňované štvavé veci,
existujú súdy, ktoré rozhodujú.
Bc. Milan Mikulášik navrhol, aby na stránkach boli len linky na organizácie, ktoré vykonávajú
aktivity v obci.
Hlasovanie o uznesení, v ktorom obecné zastupiteľstvo ukladá OU, aby ihneď zabezpečil zrušenie
prístupu linku na webovú stránku v sekcii Poľovníctvo, časti Návštevník sa hlasovalo nasledovne:
za 2 poslanci: Jozef Krúpa a Bc. Pavol Kuzbel
zdržalo sa 5 poslancov: JUDr. Ľubomír Kuboš, Jozef Korčuška, Dávid Kanderka, Michal Sitek
a Rastislav Malatinka.
Hlasovanie o uznesení, v ktorom obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zrušiť linky na
akékoľvek iné - cudzie intemetové stránky, okrem stránok štátnych inštitúcií:
Za hlasovalo 5 poslancov: Jozef Korčuška, Jozef Krúpa, Dávid Kanderka, Michal Sitek a Rastislav
Malatinka.
Zdržali sa 2 poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš a Bc. Pavol Kudzbel

K dobu č. 17 - Diskusia
Do diskusie sa zapojil Bc. Pavol Kudzbel a požiadal OÚ, aby naviezli štrk na začiatok chodník na
cintorín.
JUDr. Miroslav Bachynec upozornil prítomných, že poslanec Jozef Krúpa bude čeliť konfliktu
záujmov, ak bude presadzovať svoje vlastné záujmy, týka sa to kameňolomu Prašivica, Jasenek,
chce zlegalizovať čierne stavby ako je cyklochodník.
p. Anton Janík nadviazal na príspevok JUDr. Miroslava Bachynca, chce podporovať dobrý
a zdravý chod obce. Opýtal sa Bc. Pavla Kudzbela ako zástupcu urbáru, kto ťaží drevo hore
Podčerveným - opäť bude rozbitá cesta, škodí to životnému prostrediu aj turistike. Mrzí ho Jasenek,
rozrýpanie Prašivice, aby sa poslanci nad týmto zamysleli. Uviedol, že je to nielen brána do
Roháčov ale bolo tu aj prvé osídlenie obce Podbiel, preto je proti otvoreniu lomu na tomto mieste.
Bc. Pavol Kudzbel v odpovedi pripomenul p. Janíkovi, že sú tu lesy urbárske aj súkromné. Keď
urbár ťahá drevo, všetko si upraví a čo sa týka Horečerveného - treba si zistiť, kto tam drevo
naťahal. Cykloturistický klub vybudoval chodník od vodopádu po vrch Červenej skaly, aby ľudia
nechodili po lúke. A tento chodník p. Janík aj s JUDr. Bachyncom na Lesnom úrade napadli.
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K bodu č. 18 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:

Jozef Krúpa
Jozef Korčuška

Prílohy :
- uznesenie číslo 1/2 0 18 až 16/2018
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
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