Zápisnica

zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 08. decembra 2017
Prítomní:
Poslanci:
Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítomní:

Slavomír Korčuška - starosta obce
JUDr. Ľubom ír Kuboš, Peter Smolár, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel,
Ing. Ján Sitek
Rastislav Malatinka
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce Slavomír Korčuška privítal členov obecného zastupiteľstva a prítomných občanov.
Skonštatoval, že sú prítomní piati poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Začalo sa
rokovanie obecného zastupiteľstva.

K bodu číslo 2: Schválenie program u rokovania
Starosta obce skonštatoval, že všetci poslanci program rokovania obdržali a opýtal sa, či má niekto
doplňujúce návrhy. Poslanec Ing. Ján Sitek navrhol za bod 13. doplniť Schválenie doplnkov
a zmien k územnému plánu obce. Záver sa tak posunul za bod č. 14.
,.Za" tento upravený program rokovania hlasovali všetci piati prítomní poslanci: Ing. Ján Sitek, Bc.
Pavol Kudzbel, Michal Sitek, JUDr. Ľubom ír Kuboš a Peter Smolár. Starosta skonštatoval, že je
schválený upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie starosta navrhol Ing. Jána Siteka a Bc. Pavla Kudzbela.
Hlasovaním „za“ Ing. Jána Siteka hlasovali 4 poslanci (Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár, JUDr.
Ľubomír Kuboš a Michal Sitek), jeden poslanec - Ing. Ján Sitek sa hlasovania zdržal.
Hlasovaním „za“ Bc. Pavla Kudzbela hlasovali 4 poslanci (Michal Sitek, Peter Smolár, JUDr.
Ľubomír Kuboš a Ing. Ján Sitek). Zdržal sa jeden poslanec - Bc. Pavol Kudzbel.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Petra Smolára a JUDr. Ľubomíra Kuboša.
Za zapisovateľa určil Rastislava Malatinku.

K bodu č. 4. Inform ácie starostu obce
Starosta podal nasledujúce informácie:
informoval, že obec dokončila stavbu chodníka na ulici, ktorá sa ale ukončila s malými
zmenami.

-

ďalej informoval, že v nedeľu sa uskutočnilo stretnutie podielnikov, ktorí boli zahrnutí do
obvodu jednoduchých pozemkových úprav, v kultúmo - športovej hale, kde väčšia časť
odovzdala svoje prehlásenia, že súhlasia s jednoduchým i pozemkovými úpravami (JPÚ), ale
ešte nemáme spočítané výmery, či súhlasila nadpolovičná väčšina. Starosta vysvetlil, že
počas debaty prišli rôzne návrhy, na stretnutí bol aj zástupca pozemkového úradu a geodet,
ktorí odpovedali na všetky otázky občanov.
ďalšia informácia sa týkala žiadosti o vzdanie sa členstva v komisii pre ochranu životného
prostredia, o ktorú požiadal Dušan Dvorský a z kultúmo športovej komisie žiada vystúpiť
Ján Lacko. Preto starosta poprosil návrhovú komisiu aby predniesla uznesenie, a podotkol,
že predsedovia komisií s tý m súhlasili. Ing. Ján Sitek prečítal uznesenie, ktorým starosta
dáva na vedomie vzdanie sa členstva v komisiách Dušana Dvorského a Ing. Jána Lacka. Za
nového člena komisie pre ochranu životného prostredia bol navrhnutý Ján Joštiak mladší
číslo popisné 175. „Za“ prednesené uznesenie hlasovali všetci piati prítomní poslanci (Ing.
Ján Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Michal Sitek, JUDr. Ľubomír Kuboš a Peter Smolár).

K bodu č. 5 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva

-

Ing. Ján Sitek vyjadril svoj názor, že by sa malo čím najviac ľudí pripojiť na kanalizáciu a že
j e potrebné apelovať a osloviť čím najviac ľudí aby sa na kanalizáciu pripojili. Nevie koľko
ľudí v obci nie je na kanalizáciu pripojených ale vie, že veľa ľudí z jeho ulice ešte nie je na
kanalizáciu pripojených. Druhú otázku dal ohľadom mosta na Zámostí, aký je ďalší postup,
či netreba zavolať - osloviť nejakého poslanca z VUC aby to dali do investičného plánu.
Starosta odpovedal, že sme prijali VZN o pripojení sa na kanalizáciu ale vznikol problém,
kedy prokurátorka všetky takéto VZN napádala všetkým obciam pri vete, tí, ktorí nie sú
pripojení na kanalizáciu nech prinesú potvrdenie zaplatenia faktúry o vývoze žumpy aby sa
nestávalo, že sa im to tratí. Pripravuje sa zmena zákona, že ak takéto potvrdenie neprinesú,
ďalej to bude riešiť životné prostredie. Ošetrené sú len nové domy, ktoré musia byť
napojené na kanalizáciu. Starosta vyjadril presvedčenie, že poplatok za kanalizáciu bude
menší ako poplatok za vývoz žumpy, a že práve toto donúti sa občanov pripojiť. Ing. Sitek
navrhol, že by bolo dobré urobiť nejakú osvetu napr. do novín, a presvedčiť ľudí aby sa
pripojili.
Starosta k oprave mosta povedal, že je za to aby napísal nový list na VUC aby nás
informovalo nové vedenie ako je to s pokračovaním mosta v roku 2018, ako sa bude riešiť
projektová dokumentácia, či sú investície len na projekt alebo aj na zhotovenie diela
a potom by sa navrhol ďalší postup.
Poslanec Ing. Sitek navrhol, že keďže je koniec roka, bude sa uzavierať rozpočet na VUC,
aby sa prizval na najbližšie zastupiteľstvo poslanec VUC z Nižnej aby sme ho informovali
aj o ceste k mostu aby sa to riešilo naraz a komplexne, aby sa to mohlo navrhnúť do plánu
na budúci rok aj s cestou od odbočky až ku mostu. Starosta s tým plne súhlasil a sľúbil, že
ho na najbližšie rokovanie prizve.
Starosta oslovil aj občanov. Pani Janíková vyjadrila súhlas, že tá cesta od mosta je naozaj
tankodrom a že niekedy sa viacerí skladali a prispievali na údržbu. Starosta to upresnil, že sa
neskladali na údržbu, ale Urbár vyšiel v ústrety a spolupracoval s obcou a s VUC aj tým, že
ponúkol svoje priestory na uloženie materiálov a reziva na opravu mosta aby sa to
nepredražovalo. Starosta povedal, že predseda urbáru bol ústretový v týchto veciach.

Pani Janíková požiadala Bc. Pavla Kudzbeľa, aby zhotovil za mostom tabuľu, kde by sa
mohli vyvesovať informácie, čo sa deje v dedine. Veď keď sa robil za mostom prieskum,
žije tam 153 ľudí a ako pani Janíková ráta, tak ráta, nemôže ich nájsť. Opýtala sa, kde sa
toľkí nabrali. Starosta odpovedal, zo zoznamu, ktorý vytlačila zamestnankyňa. Pani
Janíková sa opýtala, či sa rátajú všetci, ktorí žijú v Rakúsku, v Bratislave, v Nem ecku,
v Spojených Štátoch? Starosta odpovedal, všetkých, ktorí majú trvalý pobyt. Pani Janíková
oznámila prítomným, že s touto anketou bola na VUC v Žiline. Sťažovala sa, že obec urobí
jeden prieskum za mostom, im lístok nebol dodaný, neuverejní kto bol za lom, kto nebol za
lom, obec si urobí prieskum, ktorý dopadol v neprospech lomu. Starosta odpovedal, že sme
to zverejnili na zastupiteľstve a ubezpečil pani Janíkovú, že tam nebolo nič tajné. Pani
Janíková povedala, že za lom bolo len 6 ľudí a zvyšok bol proti. Starosta poopravil, že
niektorí sa nevyjadrili. Ďalej pani Janíková vysvetľovala, čo radil zamestnanec VUC ako by
mal starosta postupovať, aby si zabezpečil jedného právnika, ktorý by vedel poradiť, čo
treba napísať do zmluvy. Starosta k ankete povedal, že mala slúžiť ako podporný materiál
pre poslancov. Pani Janíková sa ďalej pýtala, prečo oni anketu nedostali. Starosta
odpovedal, že nevie prečo neostali, jem u zamestnanec p. Kontra povedal, že vložil anketu
pani Janíkovej do schránky. Starosta ubezpečoval pani Janíkovú, že nemá dôvod nevkladať
lístok do schránky, nemá záujem na tom, aby Janíkovci anketu nedostali. Anketa bola
urobená pre to, aby sa neobišli občania. Starosta vyjadril svoj názor, že ak Janíkovci naozaj
anketu nedostali, o čom nie je presvedčený, mohli zavolať na obecný úrad a okamžite by
bola anketa Janíkovcom doručená. Pani Janíková práve pre takéto prípady požaduje
informačnú tabuľu aby občania na Zámostí vedeli, že sa niečo v obci deje.
Ďalšia pripomienka pani Janíkovej bola ohľadom vianočnej výzdoby, kde je vianočná
výzdoba. Zámostie bolo prv ako Lentilková ulica. Starosta odpovedal, že ani na Lentilkovej
ulici nie je urobená a nikdy nebola žiadna výzdoba.
Ďalšia pripomienka pani Janíkovej bola na pozemok, ktorý sa jej vrátil od obcc a 3 roky
trvalo, kým pozemok mohla zaregistrovať v pozemkovej knihe. Starosta odpovedal, že to na
katastri súril, písal list, na čo bolo odpovedané, že konanie bolo prerušené z dôvodu chýb,
ktoré sa vyskytli v zmluve. Starosta vysvetlil, že obec vyšla v ústrety pani Janíkovej
vypracovaním zmluvy a je chybou katastra, že to trvalo 3 roky.
Pán Janík sa zapojil do debaty otázkou že podal žiadosť, ktorá nie je prejednávaná. Starosta
odpovedal, že žiadosť bola podaná neskoro, preto bude prejednávaná na ďalšom
zastupiteľstve.
Pán Janík sa opýtal, ako to bude tento rok s pyrotechnikou, či bude vyčlenený nejaký čas
odkedy-dokedy, alebo bude spracované nejaké VZN a čo ak v polovici decem bra alebo v
januári bude ešte niekto strieľať. Má problém so svojim psom a chráni tých psov aby nemali
nepríjemnosti. Pani Janíková sa zapojila, kto v piatok strieľal.
Ďalšia interpelácia pána Janíka sa týkala takej nepríjemnosti, že keď sa sťažujú alebo sa
informujú, čo vyznie ako sťažnosť, tak vždy na druhý deň majú odozvu, že bolo strieľané so
zbrane alebo z pyrotechniky niekde z Lentilkovej ulece alebo smerom z Obecného úradu.
Ten psík za to nemôže, že sa bojí strelieb a pán Janík m á problém ho 3 hodiny utíšiť. Pani
Janíková to už berie ako vyhrážku.
Pán Janík ďalej nesúhlasí so stanoviskom, ktoré napísal starosta v liste pánu Janíkovi, že
nejakú informáciu si občan môže vyzdvihnúť na internetovej stránke. Lebo nie je zo zákona
určené, že každý občan musí mať internet. Preto ak človek požiada niečo písomne, písomne
treba odpovedať. Aby sa to neodvolávalo na internetovú stránku.
Ďalej pokračoval, že na budúci rok sa budú schvaľovať dane a preto navrhol, či sa
neuvažuje, že ak si niekto zoberie psíka z útulku, či nebude zľava na daniach ako v iných
mestách.

Ďalšia interpelácia p. Janíka je na poslanca, ktorý má na starosti životné prostredie, že nikto
neinformuje v akom stave je životné prostredie. Hovoril to v súvislosti, že ho trápi prašnosť
a to v ako stave sú lúky. Pán Janík vyjadril súhlasil s informačnou tabuľou na Zámostí. Pán
Janík informoval, že si naštuduje zákon 369/1990 o obecnom zriadení bude vyžadovať
všetko, čo tam bude uvedené. Vyjadril svoje znepokojenie, že všade kde sa obráti, odvšadiaľ
mu prídu iba odpovede: na toto máte zastupiteľstvo, na toto máte verejné zastupiteľstvá
a tam sa obracajte. Už aj s generálnej prokuratúry mu prišlo takéto vyjadrenie.
S ďalšou interpeláciou vystúpil JUDr. Bachynec, ktorý vyjadril svoj názor, že takýto postup,
ktorý navrhol Ing. Ján Sitek, návrh zmeny územného plánu nebude možný v tak krátkom
čase, pretože zmena územného plánu má svoje postupy.
Ďalej JUDr. Bachynca zarazila informácia o doplnení nového člena komisie životného
prostredia, prečo poslanci v tomto období zvažujú ako dať za člena komisie človeka, ktorý
nie je vlastníkom. Zám erom alebo úmyslom tejto komisie by malo byť pom áhať občanom,
ktorý sú vlastníci.
Ďalej JUDr. Bachynec vyjadril nespokojnosť s tý m , že obec dala rozhlasom vyhlásiť,
požiadavku p. Krupu, ktorý ide zvolávať akúsi rozpravu o histórii Podbiela.
Ďalšia pripomienka JUDr. Bachynca sa týkala preťažovania mosta adresovaná hlavne
poslancovi Michalovi Sitekovi a Petrovi Smolárovi, ktorí na Zámostí bývajú a podľa jeho
slov im je všetko jedno. Ďalej vyjadril súhlasí s Ing. Sitekom, že je potrebné napísať list na
VUC a upozorniť ich, že po moste na Zámostí chodia preťažované nákladné autá.
Starosta odpovedal p. Janíkovi ohľadom pyrotechniky. Predložil sa návrh VZN o používaní
pyrotechniky, ktoré poslanci neschválili. Starosta nevie kedy, kto a kde sa strieľa, ale vždy,
keď starosta vidí, že niekto strieľa či púšťa pyrotechniku pred 10. hodinou vždy takéhoto
občana upozorní.

Ing. Ján Sitek povedal, že toto VZN navrhol pred 3 rokmi on a že nebolo schválené a že by
bolo potrebné sa k tomu vrátiť.

Starosta ďalej odpovedal Janíkovcom a ospravedlnil sa, že nevedel že nemajú internet
a prisľúbil, že im bude posielať všetko v listinnej forme. Čo sa týka daní o psoch, tak tie sa
m eniť nemôžu, lebo nové VZN neviselo na informačnej tabuli a už sa to do rozpočtu
nestihne. Starosta nevylúčil, že sa zmenou daní za psy nebude obecné zastupiteľstvo
zaoberať v roku 2018.
Starosta pokračoval odpoveďou pre pani Janíkovú, že výzdoba sa nakúpila a bude sa
montovať v celej obci aj na Zámostí. Ku pripomienke zdevastovaného prostredia po ťažbe
sa starosta vyjadril, že ak je daždivé počasie, terén sa poruší ale prejde určitý čas a príroda
sa zregeneruje a zarastie sama. Ďalšia odpoveď bola na pripomienku, prečo nedávame do
novín iné informácie ako len pozitívne. Starosta odpovedal, že určite nechceme dávať do
novín informácie, ktoré sa týkajú osobných informácií medzi jednotlivými občanmi.
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K bodu č. 6 Správa hlavného kontrolóra č.6/017 o výsledku kontroly výberu daní a poplatkov
Správu obdržali poslanci v materiáloch na rokovanie a je aj prílohou tejto zápisnice. Rastislav
Malatinka správu prečítal, záverom čoho bol návrh zaslať neplatičom výzvy na zaplatenie
pohľadávok. Predseda finančnej komisie prečítal stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila OZ
aby obecný úrad zaslal neplatičom výzvy na zaplatenie nedoplatkov ak treba, tak aj opakovane,
samozrejme listinnou formou. Starosta dal túto správu na vedomie.

K bodu číslo 7: Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na I.
polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018 poslanci obdržali v materiáloch na rokovanie a je aj
prílohou tejto zápisnice. Starosta sa poslancov opýtal, či má niekto doplňujúce návrhy ku
predloženému plánu kontrolnej činnosti, nikto nič, a dal hlasovať. ,.Zau zverejnený plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na í. polrok 2018 hlasovali všetci piati prítomní poslanci:
Ing. Ján Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Michal Sitek, JUDr. Ľubom ír Kuboš a Peter Smolár. Starosta
skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

K bodu číslo 8: Schválenie správy o VVČ Základnej školy s materskou školou Podbiel za
školský rok 2016/2017
Starosta skonštatoval, že materiály poslanci obdržali v materiáloch na rokovanie a poprosil pani
riaditeľku a pani zástupkyňu ZŠ s MŠ aby sa k tejto správe vyjadrili. Pani riaditeľka vyjadrila
názor, že si poslanci správu naštudovali, oboznámila prítomných, že správa obsahuje všeobecné
informácie a dala poslancom m ožnosť ak by sa chceli niečo opýtať, čo nie je v správe uvedené,
môžu na to odpovedať. Pripomenula, že podstatnou informáciu j e hlavne to, že aj napriek tomu, že
počty žiakov stále klesajú, základná škola zatiaľ funguje bez potreby dotovania z obecných financií
a uvidí sa, ako to bude ďalej. Zatiaľ sa snažia aby vyšli z rozpočtu, ktorý bol pridelený
ministerstvom a zatiaľ to vychádza dobre..
Starosta oslovil aj pani zástupkyňu riaditeľky Silviu Lukačíkovú, ktorá vyjadrila názor, že správa je
napísaná zrozumiteľne, že keďže materská škôlka je financovaná ináč ako základná škola, je
v správe napísané, koľko sa vyzbiera na náklady spojené s hmotným zabezpečením detí, účelovo
viazané prostriedky pre predškolákov sa použijú napríklad na rôzne pomôcky. Podotkla, že
v materskej škôlke mali štátnu školskú inšpekciu v októbri 2017 a zo správy vyplynulo, že škôlka je
na veľmi dobrej úrovni, čo pani zástupkyňu veľmi teší. Starosta sa tiež vyjadril, že aj jeho ako
zriaďovateľa to veľmi teší a pochválil celý pedagogický zbor ako aj spoluprácu s obecným úradom.
P. Sitek mal otázku na 5 žiakov študujúcich v zahraničí, či sa na tieto deti prijímajú tiež peniaze a
chcel vedieť, ktorí sú to. Pani riaditeľka vym enovala všetkých 5 detí a povedala, že sa na tieto deti
peniaze neprijímajú, len musia byť vedené v stave, pretože majú v Podbieli trvalé bydlisko.
P. Sitek pokračoval pripomienkou, že je neistá budúcnosť školy z dôvodu zlého demografického
vývoja a dal pani riaditeľke otázku, aký je minimálny počet žiakov školy aby mohla fungovať
s vlastným rozpočtom? Pani riaditeľka odpovedala, že nie je stanovený m inim álny počet detí. Je to
na zriaďovateľovi, kedy sa rozhodne či bude školu podporovať alebo dotovať.
JUDr. Bahynec mal otázku na tých 5 detí, či to má nejaký význam aby tu boli zapísané? Tak, že
keby klesol počet detí pod 11 ks tak toto by nás mohlo zachrániť aby sme triedu mohli otvoriť aj
s nižším počtom detí. Starosta podotkol, že toto je opatrenie aby sa deti nestrácali, aby boli niekde
evidované.
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Starosta poprosil návrhovú komisiu aby prečítala uznesenie o schválení správy o VVČ Základnej
školy s materskou školou Podbiel za školský rok 2016/2017. ..Za" uznesenie hlasovali všetci piati
prítomní poslanci: Ing. Ján Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Michal Sitek. JUDr. Ľubomír Kuboš a Peter
Smolár. Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

K bodu číslo 9: Schválenie udelenia odmeny hlavnému kontrolórovi obce
Starosta poprosil predsedu finančnej komisie aby prečítal stanovisko. Predseda komisie JUDr.
Kuboš prečítal návrh finančnej komisie, ktorá navrhla odmenu vo výške 150 €. Starosta otvoril
k tomuto bodu diskusiu a po zvážení účasti a aktivity HK navrhol zvýšiť odmenu na 200,- €.
„Za“ hlasovali všetci piati prítomní poslanci: Ing. Ján Sitek. Bc. Pavol Kudzbel, Michal Sitek,
JUDr. Ľubomír Kuboš a Peter Smolár. Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

K bodu číslo 10: Schválenie udelenia odmien pre poslancov a komisie obecného zastupiteľstva
za obdobie roka 2017.
Návrh udelenia odmien ktorý predložil starosta bol prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá
predložený návrh odporučila schváliť. Otvoril k tomuto bodu diskusiu. Starosta vyzval predsedu
návrhovej komisie aby prečítal uznesenie. Ing. Ján Sitek prečítal uznesenie schválenia odmien pre
poslancov a komisie a informoval prítomných občanov o výške odmien.
„Z a“ hlasovali všetci piati prítomní poslanci: Ing. Ján Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Michal Sitek.
JUDr. Ľubomír Kuboš a Peter Smolár. Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

K bodu číslo 11: Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstv a v Podbieli na rok 2018
Plán obdržali poslanci v materiáloch na rokovanie a je aj prílohou tejto zápisnice. Starosta vyzval
poslancov, či majú pozmeňujúce alebo dolňujúce návrhy. Michal Sitek žiadal doplniť plán
zasadnutí o ďalšie dva termíny a to: 2.3.2018 a 18.05.2018.
Starosta dal hlasovať za pozmeňujúci návrh.
„Z a“ hlasovali všetci piati prítomní poslanci: Ing. Ján Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Michal Sitek,
JUDr. Ľubomír Kuboš a Peter Smolár. Starosta skonštatoval, že doplnený návrh zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2018 bol schválený.

K bodu číslo 12: úprava rozpočtu obce Podbiel
Úpravu rozpočtu obce Podbiel obdržali poslanci v materiáloch na rokovanie a poprosil predsedu
finančnej komisie o je j stanovisko. Finančná komisia odporúča schváliť predloženú úpravu
rozpočtu s jednou podmienkou, aby bola predložená a riadne odôvodnená písomná žiadosť TJ SK
Podbiel o zvýšenie dotácie. Starosta povedal, že žiadosť bola doplnená a v úprave rozpočtu je aj
úprava ZŠ a MŠ, tak ak má niekto otázky, môže sa pýtať.
Ing. Ján Sitek informoval o dôvodoch navýšenia žiadosti o 1000,- €, kedy sa žiaci - futbalisti
zúčastnili zápasov v Poľsku čím reprezentovali obec. Starosta dal hlasovať za predložený návrh
úpravy rozpočtu na rok 2017.
„Za“ hlasovali všetci piati prítomní poslanci: Ing. Ján Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Michal Sitek,
JUDr. Ľubomír Kuboš a Peter Smolár. Starosta skonštatoval, že úprava rozpočtu obce Podbiel na
rok 2017 bola schválená.
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K bodu číslo 13: Schválenie zmien a doplnkov k územnému plánu obce Podbiel
Starosta dal slovo poslancovi Ing. Jánovi Sitekovi, ktorý podotkol, že podľa stavebného zákona sme
povinný každé 4 roky prijať uznesenie k územnému plánu obce a navrhol, aby lokalita Mlynisko
bola rozšírená o IBV až smerom k cyklotrase a aby sa lokalita A15 časť Dolinka preklasifikovala na
IBV a aby sa rozšírili lány smerom na cintorín na IBV s tým, že Predný vrch sa vynechá a aby bola
zahrnutá do IBV aj plocha vedľa Lánov nazvaná ako výhľadová časť. Starosta bude splnomocnený
pre dohodnutie presných hraníc tohto rozšírenia. JUDr. Bachynec ešte podotkol, že týmto
rozšírením sa zmení podiel vlastníkov JPÚ, ktorí z J P U súhlasia. Starosta požiadal návrhovú
komisiu prečítať uznesenie.
„Za“ prerokovanie aktuálneho územného plánu a za schválenie obstarania zmien a doplnkov
k územnému plánu obce Podbiel v lokalitách A16 Mlynisko, A 15 Dolinka, A 19 Lány a výhľadovú
časť hlasovali všetci piati prítomní poslanci: Ing. Ján Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Michal Sitek, JUDr.
Ľubomír Kuboš a Peter Smolár. Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

K bodu č. 14 záver
Starosta obce poďakoval všetkým zúčastneným poprial príjemné, ničím nerušené sviatky a ukončil
rokovanie obecného zastupiteľstva.

o <
Overovatelia zápisnice:

Peter Smolár
JUDr. Ľubomír Kuboš
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Slavomír/ttA,.
.a
starosta obce

Prílohy :
- uznesenia číslo 60/ 2017 - 72/2017
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- Správa hlavného kontrolóra č.6/017 o výsledku kontroly výberu daní a poplatkov
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na I. polrok 2018
- Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Podbieli na rok 2018
- Návrh rozpočtového opatrenia č. 7
- Návrh úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ Podbiel 2017
- Žiadosť o navýšenie dotácie TJ ŠK
- Správa ZŠ s MŠ v Podbieli o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2016/2017
- Návrh odmien pre poslancov a komisie OZ v Podbieli na rok 2017
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