Zápisnica

zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 28. júna 2018
Prítomní:
Poslanci:

Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítomní:

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

K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce Slavomír Korčuška privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a prítomných
občanov. Skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci. Poslanec Peter Smolár bude meškať, dvaja
poslanci - Ing. Ján Sitek, Bc. Pavol Kudzbel a Hl. kontrolór obce Rastislav Malatinka sú
ospravedlnení a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Začalo sa rokovanie obecného
zastupiteľstva.

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta obce prečítal plánované body rokovania, nik z prítomných k nemu nemal doplňujúci návrh.
16:39 prišiel poslanec Peter Smolár.
Za program rokovania OZ hlasovalo všetkých päť prítomných poslancov: Peter Smolár, Michal
Sitek, Ing. Adam Mikulášik, Pavol Loffaj 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 navrhol starosta Pavla Loffaja a Ing. Adama Mikulášika. Hlasovaním „za“
Pavla Loffaja hlasovali štyria poslanci: Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek, Peter Smolár, JUDr.
Ľubomír Kuboš. Pavol Loffaj sa hlasovania zdržal.
Hlasovaním „za“ Ing. Adama Mikulášika hlasovali štyria poslanci: Michal Sitek, Pavol Loffaj,
JUDr. Ľubomír Kuboš a Peter Smolár. Ing. Adam M ikulášik sa hlasovania zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice JUDr. Ľubomíra Kuboša a Petra Smolára.
Za zapisovateľa určil Michala Siteka.

K bodu č. 4 Informácie starostu obce
Starosta obce oboznámil prítomných, že na obecný úrad bolo doručené právoplatné rozhodnutie
súdu, kde p. Július Sitek aj obec Podbiel súhlasili s vysporiadaním časti cintorína za sumu 3,64€ za
lm 2. Obec Podbiel opierajúc sa o rozhodnutie súdu, bude oslovovať vlastníkov ohľadom odpredaja
podielov obci Podbiel
Obec Podbiel bola úspešná v žiadosti: Športom k lepšiemu zdraviu, kde získa dotáciu vo výške
3800€, z ktorej sa nakúpia stolnotenisové stoly, 2ks. hliníkových brán, sada dresov a 7 futbalových
lôpt. Spoluúčasť obce je 5%.
Ohľadne Jednoduchých pozemkových úprav prebieha výberové obstarávanie na zhotoviteľa.
Zateplenie budovy Obecného úradu, materskej školy a pošty je v štádiu kontroly verejného
obstarávania a počíta sa so začiatkom prác v mesiaci august, september.
Taktiež prebieha aj verejné obstarávanie na dodávku stavby výstavby vodovodu a kanalizácie
v časti obce Pod Pálenicou.
Financie sme žiadali aj z dotácie ministerstva financií pre individuálne potreby obce na
spolufinancovanie kanalizácie v časti Pod Pálenicou v max výške 13500€. V priebehu 10 dní by
mala byť informácia či sme boli úspešní.

K bodu č. 5 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Do diskusie sa prihlásil poslanec Pavol Loffaj, ktorý sa opýtal na značky v obci. Informoval sa, či
značky, ktoré boli osadené v obci sú už všetky. Starosta odpovedal, že značky sa ešte budú osádzať
a tým, že to robia dôchodcovia vo svojom voľnom čase po poobediach, dlhšie to trvá. Následne pri
osadení poslednej značky bude prizvaný Dopravný inšpektorát, ktorý posúdi, či sú značky v súlade
so zákonom.
Pani Janíková poznamenala, že konečne budeme mať peknú cestu bez dier a ešte keby sa most
podarilo opraviť, bola by spokojnosť. Starosta informoval ohľadne mosta, že po konzultácii
s našou pani Župankou a pánom Janckulíkom sa zistilo, že tento rok by mali byť ukončené práce na
projektovej dokumentácii a v ďalšom roku by sa malo pristúpiť k oprave mosta. Nie sú mu
ľahostajné ich dezolátne stavy. Tri dni rokovali o vyasfaltovaní cesty pred a za mostom a nakoniec
sa nám to podarilo.
Ďalej sa do diskusie zapojil pán Janík, ktorý sa opýtal na retardéry v oblasti Zámostia. Starosta
uviedol, že je to schválené v projektovej dokumentácii dopravného značenia v miestach Vrlák,
Čuporák. Ďalej poznamenal, že keďže to robia dôchodcovia robia to takým tempom aké im
vyhovuje a on ich nemôže naháňať. Keď osadia značky v obci presunú sa na Zámostie, kde bude
zóna 40 km/h osadená pred koľajnicami a taktiež tam je zákaz státia nákladným automobilom a
návesom, aby nebol obmedzený priechod po miestnej komunikácii. Ďalej sa pán Jánik opýtal, či sa
zabudlo na informačnú tabuľu, kde pán starosta uviedol, že sa na ňu nezabudlo, máme ju, len že
v obci sú aj iné priority, ktoré sa teraz riešia, ale na jeseň by mohla byť osadená, pretože tento rok
má obec veľké investície a tabuľa stojí okolo 600 eur.
Pani Janíková sa ďalej pýtala na archeologický výskum v časti obce pod Pálenicou, kde pán starosta
skonštatoval, že sa tento výskum uskutočnil. Nenašli sa v ňom však predmety hodné nejakého
osobitného zreteľa. N ebola to nejaká hrobka alebo osídlenie.
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Ďalej sa poslanec Michal Sitek opýtal, či je potrebné dávať uznesenie na umiestenie retardéra
smerom na záhradky, pričom pán starosta reagoval, že to nie je potrebné, keďže je retardér na
sklade, len bude potrebné vyčleniť naň peniaze, o čom bude poslancov informovať.
Pán Krúpa pochválil činnosť obce na Zámostí ohľadne kanalizácie a vody.

K bodu číslo 6: Schválenie Záverečného účtu Obce Podbiel za rok 2017
Starosta v úvode skonštatoval, že poslanci obdržali materiály na schválenie záverečného účtu. Ďalej
konštatoval, že k záverečnému účtu sa vyjadril aj hlavný kontrolór obce, ktorý však na zasadnutí nie
je prítomný, ale vo svojom vyjadrení odporúča záverečný účet schváliť. K záverečnému účtu sa
vyjadrovala aj finančná komisia. JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú komisiu odporúča obecnému
zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet obce Podbiel bez výhrad.
Za schválenie záverečného účtu obce Podbiel hlasovali piati poslanci: Peter Smolár, Michal Sitek,
Ing. Adam Mikulášik, Pavol Loffaj a JUDr. Ľubomír Kuboš.

K bodu číslo 7: Prerokovanie návrhu na schválenie uznesenia podaného JUDr. Miroslavom
Bachyncom
Starosta informoval poslancov a prítomných, že návrh pána Bachynca o schválenie uznesenia obce
Podbiel alebo o spracovanie VZN o pravidlách času predaja kameňa v kameňolome , bol podaný na
obecný úrad 21.5.2018. Predmetný návrh dostali páni poslanci v materiáloch na rokovanie. Starosta
sa vyjadril k danému návrhu, že obec Podbiel má schválené VZN č 9/2007 o predajnom
a prevádzkovom čase, kde sa píše, že pri určovaní predajného a prevádzkového času obce vychádza
z maximálnej pružnej doby, s cieľom plného uspokojenia potrieb občanov a požiadaviek
podnikateľských subjektov, a preto stanovuje všeobecný predajný a prevádzkový čas od 06:00
hodiny do 22:00 hodiny.
Ďalej konštatoval, že keď niekto v našej obci otvára prevádzku vždy prinesie na prehodnotenie
alebo na také schválenie otváracie hodiny. Prináša ich preto, aby prevádzka nenarúšala nočný kľud.
Ďalej starosta konštatoval, že nemôžeme prijať zmenu pracovného času alebo zmenu VZN voči
jednej prevádzke.
V diskusii sa poslanec Pavol Loffaj opýtal pána Krúpu, či je pravda tak ako sa to píše v liste, že
vyváža kameň aj cez sviatky. Pán Krúpa odpovedal, že vyváža v pracovné dni v žim e do 16:00
a cez sviatok nesmú jazdiť ani autá. Ďalej pán Krúpa súhlasil s tým, čo v závere povedal Pán
starosta a súhlasil aj s veľkou prašnosťou na Zámostí, na čo poukazuje Pán Bachynec. Ďalej však
predkladá fotodokumentáciu zdroju prašnosti a poukazuje na to, že on nie je tým zdrojom, ale
prevádzka, ktorá spracuváva drevo na bývalom drevosklade, kde je blato po kolená. Tvrdí, že už
v minulosti jeho firma vykonala niekoľko opatrení aby sa neprášilo a chce sa aj naďalej zúčastniť
na tom aby sa neprášilo. V tomto období sa konajú v prevádzke zmeny, kde sa kladú panely
a v blízkom čase sa uvidí, či sa zníži prašnosť a vynášanie blata. Ak nie, pán Krúpa navrhol
Starostovi, že pôjdu spoločne zjednávať nápravu.
Následne sa do diskusie zapojil aj pán Janík, ktorý vo všetkom nesúhlasí s pánom Krúpom, že
jediným zdrojom prašnosti je drevosklad. Je viditeľné, že aj autá pána Krúpu prášia a prašnosť je
vidieť až od Jasenku. Ďalej upozornil, že v akom stave je panelová cesta, ktorá sa mala pokladať pri
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zadných vagónoch. Tu sa vyjadril Starosta, že to je už urobené, ale teraz sa prejednáva blato, ktoré
sa vynáša na cesty.
Pani Janíkova upozornila, že v minulosti každý jeden kto prišiel nakladať aj vykladať vozne si po
sebe upratal aj vyzametal. Starosta povedal, že na to dozerali železnice SR a on ich už na to
upozorňoval, no zo strany železníc nie je nejaký záujem.
Návrhová komisia predniesla návrh, v ktorom obecné zastupiteľstvo v Podbieli podľa predloženého
návrhu JUDr. Miroslava Bachynca poveruje vypracovať obecný úrad návrh k doplnku VZN 9/2007
z dňa 24.08.2007 o predajnom a prevádzkovom čase alebo uznesenia, v ktorom bude zapracovaná
zmena týkajúca sa predaja času kameňa v kameňolomoch na území obce Podbiel.
Pán starosta sa opýtal poslancov kto je za takýto návrh, pričom žiadny z prítomných poslancov
nebol „za“, traja poslanci boli „proti“ : Peter Smolár, Michal Sitek, Pavol Loffaj. Zdržali sa dvaja
poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš a Ing. Adam Mikulášik,
V závere pán starosta skonštatoval, že uznesenie nebolo schválené a tak obec Podbiel nebude
vypracovávať ani uznesenie ani doplnok VZN o predajnom a prevádzkovom čase v obci Podbiel.

K bodu číslo 8: Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Podbiel na II polrok 2018
Starosta skonštatoval, že poslanci obdržali plán kontrolnej činnosti, ktorý si mali možnosť podrobne
naštudovať. Ďalej konštatuje, že hlavný kontrolór nie je prítomný a následne sa obrátil na poslancov
s otázkou, či má niekto výhrady k danému plánu. Keďže nik nemal žiadne pripomienky, pán
starosta dal hlasovať poslancom schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.
Za návrh plánu Kontrolnej činnosti hlasovalo všetkých päť prítomných poslancov: Peter Smolár,
Michal Sitek, Ing. Adam Mikulášik, Pavol Loffaj a JUDr. Ľubomír Kuboš.

K bodu číslo 9: Určiť rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na celé nadchádzajúce
funkčné obdobie a počet poslancov na celé volebné obdobie
Prijať toto uznesenie vyplýva zo zákona o obecnom zriadení a je potrebné schváliť úväzok starostu
na celé funkčné obdobie minimálne 90 dní pred voľbami a je potrebné určiť počet poslancov na
ďalšie volebné obdobie.
Starosta konštatoval, že je potrebné ponechať úväzok vo výške 100% a nemeniť počet poslancov,
zanechať ho v počte 7 poslancov.
Za návrh uznesenia hlasovalo všetkých päť prítomných poslancov: Peter Smolár, Michal Sitek, Ing
Adam Mikulášik, Pavol Loffaj a JUDr. Ľubomír Kuboš.

K bodu číslo 10: Schválenie kúpnej zmluvy na prevod podielu Obce Podbiel
Starosta poznamenal, že na rokovanie bol poslancom dodaný materiál na preštudovanie. Jedná sa
o zmluvu, kde pri zámene pôdy pána Murinu s obcou došlo ku nesprávne uvedenému údaju. Pri
dnešnom schválení zmluvy je potrebné tento údaj upraviť. Jedná sa o 10 m daného pozemku.
K tomuto bodu sa vyjadrovala aj finančná komisia. JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú komisiu
odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť kúpnu zmluvu.
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Za návrh uznesenia hlasovalo všetkých päť prítomných poslancov: Peter Smolár, Michal Sitek, Ing.
Adam Mikulášik, Pavol Loffaj a JUDr. Ľubomír Kuboš.

K bodu číslo 11: Vzdanie sa členstva člena Komisie pre ochranu životného prostredia
Starosta uviedol, že o vzdanie sa členstva Komisie pre ochranu životného prostredia požiadal Peter
Vilčinský mladší.
S dôvodom oboznámil predseda komisie Ing. Adam Mikulášik, ktorý
konštatoval, že pri odcestovaní do zahraničia za prácou je potrebné vydanie určitých dokladov,
pričom nie je možne aby pracoval aj ako člen komisie.
Túto žiadosť dal starosta poslancom na vedomie.

K bodu číslo 12: Záver
Starosta obce Slavomír Korčuška poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na
obecnom zastupiteľstve.

i
Overovatelia zápisnice:

JUDr. Ľubomír Kuboš
Peter Smolár

/ a..

čuška
obce

Prílohy:
- uznesenia č. 30/2018 - 39/2018
- pozvánka 1ks
- prezenčné listiny 2ks
- Návrh na schválenie uznesenia Obce Podbiel/VZN Obce Podbiel/ o pravidlách času predaja
kameňa v kameňolome Za Pálenicou v k.ú. Podbiel
- Odstúpenie členstva v komisii OZ - zaslanie
- kúpna zmluva
- návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Podbiel na II. polrok 2018
- Stanovisko HK obce Podbiel k Záverečnému účtu obce Podbiel za rok 2017
- Záverečný účet Obce Podbiel a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
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