Zápisnica

zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 18. mája 2018
Prítomní:
Poslanci:

Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítomní:

JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Adam Mikulášik, Ing. Ján Sitek, Michal Sitek,
Bc. Pavol Kudzbel a Peter Smolár
Ospravedlnení: Slavomír Korčuška, Pavol Loffaj ,
Rastislav Malatinka
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otvorenie
JUDr. Ľubomír Kuboš ako zástupca starostu privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a
prítomných občanov. Skonštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci a začalo sa rokovanie obecného
zastupiteľstva.

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
JUDr. Ľubomír Kuboš prečítal plánované body rokovania, nik z prítomných k nim nemal
doplňujúci návrh.
Za uvedený program rokovania OZ hlasovalo všetkých šesť poslancov: Peter Smolár, Bc. Pavol
Kudzbel, Michal Sitek, Ing. Ján Sitek, Ing. Adam Mikulášik a JUDr. Ľubomír Kuboš.
Začalo sa prerokovávanie jednotlivých bodov programu.

K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie zástupca starostu navrhol Michala Siteka a Ing. Adam Mikulášika.
Hlasovaním „za“ Michala Siteka, hlasovali piati poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Bc. Pavol
Kudzbel, Peter Smolár, Ing. Adam Mikulášik a Ing. Ján Sitek. Michal Sitek sa hlasovania zdržal.
Hlasovaním „za“ Ing. Adama Mikulášika hlasovali piati poslanci: Michal Sitek, Peter Smolár,
Ing. Ján Sitek, JUDr. Ľubomír Kuboš a Bc. Pavol Kudzbel. Ing. Adam Mikulášik sa hlasovania
zdržal.
Zástupca starostu obce určil za overovateľov zápisnice Bc. Pavla Kudzbela a Ing. Jána Siteka. Za
zapisovateľku určil pani Vieru Ursínyovú.

K bodu č. 4 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Ing. Ján Sitek sa opýtal či už nadobudol právoplatnosť rozsudok súdneho sporu Július Sitek - Obec
Podbiel, aby mohla obec začať vyplácať pozemky pod miestnymi komunikáciami, keďže v rozpočte

sú na to vyčlenené financie, začať by sa malo Plesom a upozornil tiež na nevysporiadaný pozemok
pred domom č. 64. Zaujímalo ho, v akom je štádiu vykúpenie pozemkov pod cestou v lokalite Pod
Pálenicou. JUDr. Ľubomír Kuboš ako zástupca starostu na to ale nevedel odpovedať. Michal Sitek
požiadal, aby boli mená majiteľov pozemkov pod cestou v lokalite Pod Pálenicou zaslané poslanom
e-mailom.

K bodu č. 5 Schválenie VZN č. 1/2018 obce Podbiel o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území obce Podbiel
JUDr. Ľubomír Kuboš uviedol, že návrh VZN mali poslanci v materiáloch na rokovanie OZ a tiež
bolo zverejnené v zákonnej lehote na úradnej tabuli obce a neboli k nemu na obec doručené
pripomienky. Za finančnú komisiu odporúča VZN schváliť. Ing. Ján Sitek poznamenal, že
rokovania OZ sa mali zúčastniť aj riaditeľka ZŠ s MŠ Podbiel, riaditeľka MŠ a vedúca školskej
jedálne.
Za schválenie VZN č. 1/2018 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na
území obce Podbiel hlasovalo všetkých šesť prítomných poslancov (Peter Smolár, Bc. Pavol
Kudzbel, Michal Sitek, Ing. Ján Sitek, Ing. Adam Mikulášik a JUDr. Ľubomír Kuboš).

K bodu číslo 6: Úprava rozpočtu obce Podbiel
JUDr. Ľubomír Kuboš uviedol, že návrh úpravy rozpočtu obce Podbiel obdržali poslanci
v materiáloch na rokovanie OZ a tiež bol v zákonnom termíne zverejnený na úradnej tabuli Obce
Podbiel. Je prílohu tejto zápisnice. Za finančnú komisiu odporučil OZ predmetnú úpravu rozpočtu
obce schváliť. Ing. Ján Sitek sa opýtal, či je súčasťou zmeny rozpočtu aj zakúpenie dvoch rúr, ktoré
majú byť určené na odvod vody v Krivom Kúte pri ihrisku Pod Pálenicou. JUDr. Ľubomír Kuboš
mu odpovedal, že táto položka nebola na finančnej komisii pri preberaní zmeny rozpočtu
spomenutá. Ďalej poslanci diskutovali o problematike odtoku prívalovej vody v časti obce Krivý
Kút.
Hlasovanie za úpravu rozpočtu podľa predloženej dokumentácie hlasovalo všetkých šesť
prítomných poslancov (Peter Smolár, Bc. Pavol Kudzbel, Michal Sitek, Ing. Ján Sitek, Ing. Adam
Mikulášik a JUDr. Ľubomír Kuboš).

K bodu číslo 7: Žiadosti:
a) Tatiana Opaterová, Podbiel č. 330, 027 42 Podbiel o zníženie poplatku za smeti
Žiadosťou sa zaoberala aj finančná komisia, ktorá odporučila žiadosť schváliť.
Ing. Jána Siteka zaujímala konkrétna suma zníženia poplatku za smeti, ktorá je 55,48 €
Za zníženie poplatku za smeti na polovicu pre Tatianu Opaterovú hlasovalo všetkých šesť
prítomných poslancov (Peter Smolár, Bc. Pavol Kudzbel, Michal Sitek, Ing. Ján Sitek, Ing. Adam
Mikulášik a JUDr. Ľubomír Kuboš).
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K bodu číslo 8: Záver
JUDr. Ľubomír Kuboš poďakoval prítomným za účasť na obecnom zastupiteľstve.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Sitek
Bc. Pavol Kudzbel

Slavomir KorcusKa
starosta obce

Prílohy:
- uznesenia číslo: 24/2018-29/2018
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- návrh VZN obce Podbiel č. 1/2018 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na území obce Podbiel
- návrh rozpočtového opatrenia obce Podbiel č. 2
- Žiadosť o zníženie poplatku za smeti - Tatiana Opaterová, Podbiel č. 330

3

