Zápisnica
z mimoriadneho verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 27. marca 2014
Prítomní:
Starosta obce - Slavomír Korčuška
Poslanci : Bc.Pavol Kudzbel, Rudolf Veselý, Dušan Dvorský, Ing. Iveta Kanderková, Pavol
Loffaj, Ján Poštek, Ľubomír Franko
Hl. kontrolór : Viera Bebejová
Ďalší prítom ní: podľa prezenčnej listiny
K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce Slavomír Korčuška privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva, občanov
obce a kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra obce. Skonštatoval, že je prítomných sedem
poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Upozornil na zvukové nahrávanie
zasadnutia.
K bodu číslo 2 : Schválenie programu rokovania
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým návrhom programu. Opýtal sa na ďalšie
doplňujúce návrhy. Nikto nepredložil návrh na doplnenie programu. Hlasovaním „za“ predložený
program rokovania bolo 7 poslancov - Bc.Pavol Kudzbel, Rudolf Veselý, Dušan Dvorský, Ing.
Iveta Kanderková, Pavol Loffaj, Ján Poštek, Ľubomír Franko.
Začalo sa prerokovávanie jednotlivých bodov programu.
K bodu číslo 3 : Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov Ing.Ivetu Kanderkovú a Ľubomíra Franka.
Hlasovaním „za“ Ing.Ivetu Kanderkovú bolo 6 poslancov - Bc.Pavol Kudzbel, Rudolf Veselý,
Dušan Dvorský, Pavol Loffaj, Ján Poštek, Ľubomír Franko, 1 sa zdržal hlasovania - Ing.Iveta
Kanderková.
Hlasovaním „za“ Ľubomíra Franka bolo 6 poslancov - Bc.Pavol Kudzbel, Rudolf Veselý, Dušan
Dvorský, Pavol Loffaj, Ján Poštek, Ing.Iveta Kanderková, I sa zdržal hlasovania - Ľubomír Franko.
Starosta určil za overovateľov zápisnice Pavol Loffaj a Dušan Dvorský. Za zapisovateľa zápisnice
určil Mgr.Patríciu Korčuškovú.
K bodu číslo 4 : Voľba hlavného kontrolóra obce
Starosta uviedol, že 21.marca 2014 sa na Obecnom úrade v Podbieli uskutočnilo otváranie obálok
a kontrola splnenia podmienok pre voľbu hlavného kontrolóra obce. Otváranie obálok a kontrolu
vykonali poslanci Obecného zastupiteľstva. Z tohto sedenia bola spísaná zápisnica, vyzval Ing.Ivetu
Kanderkovú, aby ju prečítala. Ďalej uviedol, že hlavný kontrolór obce sa bude voliť verejným
hlasovaním, že uchádzači, ktorí splnili požiadavky na výkon funkcie, sú zaradení ako kandidáti na
voľbu hlavného kontrolóra. Odovzdal slovo každému z nich, najskôr pani Bebejovej, potom pánovi
Rastislavovi Malatinkovi a pani Ing.Tmákovej. Každý sa v krátkosti predstavil a priblížil svoj
zámer stať sa hlavným kontrolórom. Ďalej starosta oboznámil prítomných so spôsobom hlasovania,
kde okrem iného uviedol, že dá hlasovať o každom kandidátovi zvlášť, a to v abecednom poradí. Po
každom hlasovaní o jednotlivom kandidátovi vyhlásim počet získaných hlasov každého kandidáta.
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Upozornil, že budú poslanci hlasovať za schválenie kandidáta, ktorý je podľa nich najvhodnejší na
túto funkciu, teda len za jedného kandidáta. Opýtal sa na pripomienky. Poslanec Kudzbel upozornil
na mylnú informáciu o živnosti pána Malatinku a opýtal sa, či nebude môcť hlasovať za viaceíých
kandidátov. Poslankyňa Kanderková navrhla hlasovať podľa poradia doručených prihlášok. Starosta
dal preto hlasovať najskôr o svojom návrhu, aby poslanci hlasovali za kandidátov v abecednom
poradí. Hlasovaním „za“ tento návrh boli 5 poslanci - Pavol Loffaj, Ľubomír Franko, Dušan
Dvorský, Rudolf Veselý, Ján Poštek, „proti“ hlasovala 1 poslankyňa - Ing.Iveta Kanderková,
„zdržal sa“ 1 poslanec - Bc.Pavol Kudzbel. Starosta následne začal voľbu hlavného kontrolóra
obce. Dal hlasovať najskôr o kandidátke pani Viere Bebejovej. Hlasovaním „za“ boli 3 poslanci Ján Poštek, Rudolf Veselý, Dušan Dvorský. O druhom v poradí sa hlasovalo o kandidátovi pánovi
Rastislavovi Malatinkovi. Hlasovaním „za“ boli 4 poslanci - Ing.Iveta Kanderková, Bc.Pavol
Kudzbel, Ľubomír Franko, Pavol Loffaj. Starosta následne uviedol, že pán Rastislav Malatinka
získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov a stáva sa teda hlavným kontrolórom obce
na nasledujúcich 6 rokov a zablahoželal mu k zvoleniu.

K bodu číslo 5 : Ing.Miroslav Bulla a Mgr.Miroslava Bullová, Podbiel č.97 - žiadosť o
vyjadrenie
Starosta povedal, že na zasadaní v januári 2014 bola prerokovaná žiadosť žiadateľov o zavedenie
plynovodu. Teraz prišla ďalšia žiadosť menovaných o vyjadrenie, pretože žiadatelia požiadali SPP
o vyjadrenie sa k rozšíreniu distribučnej siete a musia do 30 dní podať pre SPP stanovisko
k realizácii plynovodu. Žiadosť bola v januári odložená a žiadatelia nemajú od OZ žiadne
stanovisko, či bude alebo nebude obec plynovod k ich novostavbe realizovať. Ďalej starosta prečítal
požiadavky, ktoré stanovili plynárne pre realizovateľa plynovodu. Otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Prihlásil sa poslanec Kudzbel a uviedol, že žiadosť bola odložená, pretože neboli podmienky od
SPP, ani dnes nie sú poslanci oboznámení s podmienkami od plynárov, pretože neboli ako príloha
v materiáloch na rokovanie. Starosta uviedol, že je v tejto situácii podstatné, kto bude stavbu
realizovať. Je možné zistiť záujem u ostatných stavebníkov o plyn a dať vypracovať projektovú
dokumentáciu na celý Krivý Kút. Poslanec Dvorský navrhol vybaviť jedno stavebné povolenie pre
všetkých záujemcov v Krivom Kúte. Poslanec Poštek sa priklonil k názoru o prieskume záujmu
u stavebníkov, taktiež sa zaujímal o náklady na stavbu plynovodu. Poslanci ďalej diskutovali o
možnosti zrealizovať plynovod a o ušetrení na nákladoch na jeho realizáciu. Dohodli sa, že je
potrebné hlasovať o pôvodnej žiadosti o zrealizovanie plynovodu. Keď už nikto nemal žiadne
pripomienky, starosta vyzval návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Hlasovaním „za“
realizáciu plynovodu a teda za schválenie žiadosti bolo 6 poslancov - Bc.Pavol Kudzbel, Rudolf
Veselý, Dušan Dvorský, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj, Ľubomír Franko, 1 poslanec sa zdržal
hlasovania - Ján Poštek.
K bodu č.6 : Záver
Starosta poďakoval pani Viere Bebejovej za prácu vo funkcii hlavnej ^kontrolórky, poďakoval
prítomným poslancom a občanom obce za účasť a ukončil rokovaniey^bpčné^jzastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice:

Pavol Loffaj
Dušan Dvorský

Slavomír Kórčuška
starosta obce
Prílohy :

- uznesenia
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- pozvánka 1 ks
- prezenčná listina 2 ks
- zápisnica z otvárania obálok a kontroly splnenia podmienok pre voľbu na funkciu
hlavného kontrolóra obce zo dňa 21.03.2014
- žiadosti

