Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 05.08.2019

Prítomní:
Poslanci:

Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítomní:

Michal Sitek, Jozef Krúpa, JUDr. Ľubom ír Kuboš, Rastislav Malatinka a
Jozef Korčuška, Bc. Pavol Kudzbel
Ospravedlnený: Mgr. Dávid Kanderka , Slavomír Korčuška - starosta obce
Ing. Miroslav Bulla
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otvorenie
JUDr. ľ:ubomír Kuboš. ako zástupca starostu obce privítal členov obecného zastupiteľstva a
prítomných občanov.
Skonštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci a OZ je uznášaniaschopné.

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
p. Jozef Krúpa navrhol nasledovnú zmenu programu: za bod č. 4 doplniť nový' bod č. 5 - „Plnenie
uznesení OZ „ ďalej bod č. 6 „Správa stavebnej komisie“ Za pôvodné body 5. 6. 7. o VZN doplniť
ďalší bod ..Odpredaj prebytočného majetku obce“
Hlasovanie o pôvodnom návrhu rokovania OZ:
Za: Jozef Korčuška. JUDr. Ľubomír Kuboš
Proti: Bc. Pavol Kudzbel
Zdržali sa: Joz ef Krúpa, Michal Sitek a Rastislav Malatinka
N avrhnutý program OZ neschválilo
Hlasovanie o doplnenom návrhu poslancom Jozefom Krupom:
Za: Jozef Krúpa, Michal Sitek a Rastislav Malatinka a Bc. Pavol Kudzbel
Proti: Jozef Korčuška, JUDr. Ľubomír Kuboš
Doplnený program OZ schválilo.

K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej komisie zástupca starostu navrhol Michala Siteka a Rastislava Malatinku. Za
M ichala Siteka hlasovalo 5 poslancov: JUDr. Ľubomír Kuboš, J o z ef Korčuška, Bc. Pavol Kudzbel,
Rastislav Malatinka a Jozef Krúpa. Michal Sitek sa hlasovania zdržal. Za Rastislava Malatinku

hlasovali 5 poslanci: Michal Sitek, Jozef Krúpa, Jozef Korčuška, Bc. Pavol Kudzbel a JUDr.
Ľubomír Kuboš. Rastislav Malatinka sa hlasovania zdržal.
Zástupca starosta obce určil za overovateľov zápisnice Jozefa Krupu a Bc. Pavla Kudzbela. Za
zapisovateľku určil pani Vieru Ursínyovú.

K bodu číslo 4: Interpelácie občanov a poslancov OZ
Rastislav Malatinka uviedol, že na minulom zastupiteľstve žiadal odpoveď na 6 otázok, na ktoré
starosta prisľúbil písomne odpovedať, do dnešného dňa tak neurobil, má ďalšie otázky a preto dáva
návrh na uznesenie, v ktorom bude žiadať starostu o odpoveď.
Sú to tieto otázky:
- Rozšírenie cesty medzi múzeom a kostolom - potok prekryť
- Kompostovisko na novom cintoríne
- občania napísali sťažnosť - o čo ide, ako to bolo riešené
- koľko pozemkov sa vykúpilo pod cestou v lokalite Pleso a pod cintorínom
- či je vysporiadaná cesta v lokalite Pod Pálenicou
- v akom stave a ako pokračuje proces elektrifikácie v lokalite Pod Pálenicou
- p. Zemančíkovi bolo prisľúbené, že mu nájdeme nový pozemok, kde by sa mohol presťahovať,
ako bolo toto riešené
- Priestor na športovanie mezi radovkami - v akom je to stave - opravenie mantinelov a pletiva
- výzva z Envirofondu na dotáciu 80000 € - na kúpu traktorov, kompostérov, mulčovačov, navrhuje
podať žiadosť o túto dotáciu do 19.9.2019
- výzva na dotáciu na opravu športovísk - či sme podali aj túto žiadosť
- výzva na dotáciu na 10 000 € na nákup zariadenia pre športoviská, športové haly a ihriská
- prečo nie je znovu splnené uznesenie č. 102/2015 o psoch
- prečo nie je splnené uznesenie č. 44/2017 o urýchlenom vysporiadaní pozemkov Pod Pálenicou vyvlastnením
- aké podklady sme podali právnikovi, či sme nejakom súdnom spore o ktorom nevie
- prečo nie je splnené uznesenie č. 52/2019 ako pokračujú JPÚ a veľká komasácia a odkúp
pozemkov
- renovácia podlahy v KŠH - suma - 38 000 € sa mu zdá veľmi vysoká a navrhuje osloviť aj iné
firmy, nepotrebujeme mať až tak kvalitnú podlahu
JUDr. Ľubomír Kuboš sa vyjadril k vysporiadaniu pozemkov pod cestou Pod Pálenicou: sú tam
neznámi vlastníci, ktorých zastupuje Slovenský pozemkový fond a Július Sitek - podklady má na
súdne vysporiadanie advokát JUDr. Vevurka, ten podá aj návrh na súd. Na septembrovom
zastupiteľstve sa bude prejednávať kúpa od niektorých vlastníkov pozemkov pod cestou v lokalite
Pleso a pod cintorínom. Ďalej prítomných informoval o Jednoduchých pozemkových úpravách,
verejný hovor vlastníkov sa uskutoční 9.8.2019 o 16 hod. v KŠH, kde budú informovaní , o
ďalšom postupe zo strany Pozemkového odboru, budú sa schvaľovať členovia združenia, ktoré ich
bude ďalej zastupovať, kooperovať s geodetmi, lesným odborom a ďalšími inštitúciami, ktoré sa
podieľajú na priebehu JPÚ. Zároveň sa budú schvaľovať aj stanový.
Ďalej sa do interpelácií zapojil poslanec J o z ef Krúpa:
- zaujímal sa o trasovanie opto kábla, ktorý vedie z Krivej na Nižnú - starosta mal vyhodnotiť
rozsah opráv potrebných urobiť, doteraz sa tak nesialo a preto to vyhodnotil ako nesplnené
uznesenie

- navrhuje schváliť uznesenie, aby bol na objekt starej MŠ umiestnený plagát “na prenájom “ ak sa
prihlási záujemca, následne bude OZ schvaľovať zámer na prenájom
- Stavebný odpad - sype sa za zberný dvor na miesto, ktoré je neprijateľné
- má informáciu o moste, ktorý bol v Nižnej, Dialničná spoločnosť ho previedla na VÚC a už tohto
roku ho budú u nás stavať. Chýbajú mu informácie od starostu, ktorý mal k tejto problematike
napísať aj list
- organizačná štruktúra obecného úradu - obec nemá schválený tzv.“zamestnanecký pavúk“ a Ing.
p. Gossányiová tam nie je uvedená
- stavebný úrad - náklady naň pokiaľ bol v spoločný v Trstenej boli 223 €, náš stojí 490 €
a vyslovil tiež pochybnosti o kvalite práce Ing. Gossányiovej, a môže to zdokumentovať úrovňou
jej odpovedí, ako reaguje a dodržiava lehoty, preto navrhuje opätovné pristúpenie k spoločnému
stavebnému úradu. Uviedol tiež jeden konkrétny prípad nedodržania lehoty. JUDr. Ľubom ír Kuboš
sa vyjadril, že je pre obyvateľov obce výhodnejšie vo viacerých smeroch mať stavebný úrad v obci,
do Trstenej by museli občania vycestovať a to aj opakovane.
p. Jozef Krúpa ďalej podal návrhy šiestich uznesení, o ktorých sa v priebehu interpelácií hlasovalo.
Hlasovanie o uznesení, v ktorom OZ žiada starostu obce písomne odpovedať v lehote do 15 dní na
otázky uvedené v interpeláciách Rastislavom Malatinkom.
Za: Bc. Pavol Kudzbel, Rastislav Malatinka, Jo z ef Krúpa a Michal Sitek
Zdržal sa: JUDr. Ľubom ír Kuboš, Jozef Korčuška
Hlasovanie o návrhoch uznesení, ktoré navrhol p. Jozef Krúpa:
Hlasovanie o uznesení v ktorom OZ ukladá obecnému úradu, aby v čo najkratšej dobe zabezpečil
umiestnenie pútača na bude bývalej MS, z ktorého bude vyplývať, že budova je určená na prenájom
v termíne do 31.8.2019
Za: Jozef Krúpa, Michal Sitek a Rastislav Malatinka a Bc. Pavol Kudzbel
Proti: 0
Zdržal sa: Joz ef Korčuška. JUDr. Ľubomír Kuboš
Uznesenie bolo schválené
Hlasovanie o uznesení v ktorom OZ žiada starostu obce, aby zabezpečil prostredníctvom
stavebného úradu výzvu vlastníkov objektov dreveníc č. 106, 107 a 133 s upozornením, aby
urýchlene začali s opravou týchto objektov Termín do 31.8.2019.
Za: Jozef Krúpa, Michal Sitek a Rastislav Malatinka a Bc. Pavol Kudzbel
Proti: 0
Zdržal sa: Jo z ef Korčuška. JUDr. Ľubomír Kuboš
Uznesenie bolo schválené
Hlasovanie o uznesení, v ktorom OZ žiada starostu obce, aby zabezpečil zosúladenie ukladania
stavebného odpadu za zberným dvorom v súlade s právnymi predpismi T: 31.8.2019
Za: JUDr. Ľubom ír Kuboš. Jozef Krúpa, Michal Sitek a Rastislav M alatinka a Bc. Pavol Kudzbel
Proti: 0
Zdržal sa: J o z ef Korčuška
Uznesenie bolo schválené
Hlasovanie o uznesení, v ktorom OZ žiada starostu obcc. aby zabezpečil všetky administratívne
informácie týkajúce sa mosta ponad rieku Oravu. Termín do 31.8.2019

Za: JUDr. Ľubomír Kuboš, Jozef Krúpa. Michal Siíek a Rastislav Malatinka a Bc. Pavol Kudzbel
Proti: 0
Zdržal sa: Jozef Korčuška
Uznesenie bolo schválené
Hlasovanie o uznesení, v ktorom O Z žiada starostu obce zosúladiť organizačný poriadok obce
s realitou. Termín: do 31.8.2019.
Za: Jozef Krúpa. Michal Sitek a Rastislav Malatinka a Bc. Pavol Kudzbel
Proti: 0
Zdržal sa: Jo zef Korčuška, JUDr. Ľubomír Kuboš
Uznesenie bolo schválené
Hlasovanie o uznesení, v ktorom OZ žiada obecný úrad, aby zabezpečil všetky informácie týkajúce
sa uzatvorenia zmluvy o pristúpení k spoločnému stavebnému úradu v Trstenej, v Tvrdošíne alebo v
Nižnej
Za: Jozef Krúpa, Michal Sitek a Rastislav Malatinka a Bc. Pavol Kudzbel
Proti: 0
Zdržal sa: Jozef Korčuška, JUDr. Ľubomír Kuboš
Uznesenie bolo schválené
Interpelácie občanov
JUDr. Miroslav Bachynec vytkol Jozefovi Krupovi, že úplne nezakryto útočí na Ing. Gossányiovú,
odporučil mu aby si naštudoval zákon o obecnom zriadení v časti týkajúcej sa kompetencií komisií
a až potom začal vstupovať do rokovania OZ v rozsahu, ktorý mu umožňuje zákon a nie podľa
svojich predstáv. Tiež sa ho opýtal, či už vyzbieral tristo podpisov na odvolanie starostu a vytkol
mu, že nerieši nič iné len otvorenie ďalšieho kameňolomu na Prašivici a odvolanie pracovníčky
stavebného úradu. Tiež odporučil, aby si všetci poslanci naštudovali aké kompetencie majú vo
vzťahu k zamestnanom obecného úradu a k starostovi. Ďalej uviedol, že kontrola prostredníctvom
komisie nie je oprávnená zasahovať do kompetencie iných orgánov obce a kompetencií starostu
obce, majú poradnú a kontrolnú funkciu. Starosta má právo zúčastniť sa rokovania komisií.
Prostredníctvom interpelácie žiada starostu obce o odpoveď, ako bola vyriešená jeho interpelácia
a sťažnosť p. Jozefíny Krúpovej na zemné výkopové práce a poškodenie životného prostredia, ktoré
vykonával poslanec Jozef Krúpa na pozemkoch, ktoré patria urbarialistom a je vo vlastníctve
Slovenského vodohospodárskeho podniku. Tiež požiadal o odpoveď, prečo nie sú uvedené
v zápisnici z rokovania OZ zo dňa 13.6.2019 vyjadrenia Jozefa Krupu, ktorý vyhlásil, že vyzbiera
300 podpisov v obci a dá starostu odvolať.
Interpeláciu podal JUDr. Miroslav Bachynec písomne a požiadal o je j priloženie ku zápisnici.
p. Jozefína Krúpová uviedla, že na minulom OZ riešili výkopové práce pri malej vodnej elektrárni,
na ktoré upozornila, kde sa p. Joz ef Krúpa vyjadril, že on nekope, na druhý deň ale tam kopal jeho
bager z druhej strany. Ďalej sa opýtala na kompostéry, ktoré mali byť doobjednané pre občanov
obce. V malej športovej hale bola výstava kníh a uvažovalo sa tom, že sa z nich zriadi malá
knižnica a chcc vedieť, ako sa v tomto smere postupuje ďalej.
Ku kompostérom sa vyjadrila ekonómka obce p. Dvorská - sú zakúpené, je ich 30 - len sa musia
vypracovať nájomné zmluvy a prvých 30 zapísaných občanov ich dostane.
V interpeláciách ďalej vystúpila p. Beata Betuštiaková ako zástupkyňa sťažnosti na Mateja Marasa,
ktorú zaslali na OU v marci a v nej riešili problém ako Maras neoprávnene užíva ich pozemky,
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berie druhým majetky a má postavenú čiernu stavbu, dostali odpoveď až koncom júna. Čiernu
stavbu už medzičasom zlegalizoval. Maras im ponúka len 3 € za m2 a vypiľule ovocné stromy.
Navrhla, aby starosta zorganizoval stretnutie Mateja Marasa s dotknutými občanmi. Družstvo mu
dalo do prenájmu, ich majetok. JUDr. Ľubom ír Kuboš sa vyjadril, že to bude tlmočiť starostovi
a tiež poukázal na kompetencie obce, ktoré sú dosť obmedzené smerom ku vzťahom
spoluvlastníkov navzájom. Ing. Miroslav Bulla tiež súhlasí, aby bolo zorganizované toto stretnutie a
m á vedomosť, že Maras má zmluvu o prenájme s družstvom len do októbra tohto roka a uzatvorená
bola v máji. JUDr. Miroslav Bachynec k uvedenému poznamenal, že družstvo môže prenajímať len
tzv. verifikované časti a toto družstvo nem á verifikované.
Hlasovanie za uznesenie, v ktorom OZ žiada starostu obce iniciovať stretnutie nespokojných
vlastníkov pozemkov, ktoré oplotil p. Maras s Matejom Marasom Termín do 31.8.2019
Za: Jozef Krúpa, Michal Sitek, J o z ef Korčuška, Rastislav Malatinka a Bc. Pavol Kudzbel
Proti: 0
Zdržal sa: JUDr. Ľubomír Kuboš
Uznesenie bolo schválené
Vystúpil p. Anton Janík sa chcel sa opýtal na problematiku vývozu stavebného odpadu a opätovne
žiadal, aby bol na zasadnutie OZ prizvaný predseda komisie pre životné prostredie - Pavol Maras,
aby sa vyjadril akú má koncepciu, pretože má dojem, že komisia nepracuje. JUDr. Ľubomír Kuboš
navrhne starostovi, aby bol na konanie OZ predvolaný, ak to bude potrebne.
p. Július Loffaj prítomných informoval o probléme s odvodňovacím kanálom pri jeho dome
a navrhol spôsoby riešenia - buď vybetónovať spodok alebo položiť betónové kocky.
Ďalej v interpeláciách vystúpila Júlia Dvorská, ktorá hovorila za seba ako občana aj ako
zamestnanca OU, reagovala na slová Michala Siteka prednesené na zasadnutí OZ dňa 13.6.2019,
v ktorých prostredníctvom nemenovaného občana kritizoval správanie pracovníčok OU.
Vyzvala jeho aj všetkých poslancov, aby v prípade vyjadrení na adresu zamestnancov OÚ bol
konkrétny a vecný. Akékoľvek všeobecné a bližšie nešpecifikované vyjadrenia nič neriešia, vôbec
nevedú k zlepšeniu a znevažujú prácu tých, ktorí sa podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia
snažia vykonávať svoju prácu. Uviedla aj príklad, kedy 15.7.2019 p. Michal Sitek volal starostovi,
že ho nemenovaný občan informoval o tom, žc na obecnom úrade nikto nie, a je tam len lístok, čo
nebola pravda, keďže sa tam pracovníčka bola. Ďalej reagovala na poslanca Rastislava Malatinku,
a upozornila ho, že návrh na úpravu rozpočtu má podať písomne 10 dní pred konaním OZ. Ďalej
konštatovala, že ak si myslí, že v nejakej organizácii to funguje tak, že zamestnanci naháňajú šéfa
aby pracoval a keď nepracuje, môžu za to podriadení a tým treba ubrať z platu, je veľmi naivný.
Brigita Klimeková sa opýtala poslancov, či niekto bol pom ôcť na akciách obecného úradu, alebo za
takúto prácu niekomu poďakoval. Ona sama chodí pomáhať. Vyslovila názor, že poslanci sa len
snažia niekoho znemožniť.
Na slová Júlie Dvorskej reagoval poslanec Michal Sitek, ktorý vysvetľoval situáciu z 15.7.2019
a následný incident na obecnom úrade. Vysvetlil, že na ňu osobne nikdy neútočil, len reprezentuje
názory občanov. Navrhol, aby na obecnom úrade bola oficiálna obedňajšia prestávka.
Reagoval tiež Rastislav Malatinka, ktorý uviedol, že za nimi ako poslancami chodia ľudia so
svojimi požiadavkami a podľa jeho názoru nie j e vhodné ich konkrétne menovať. Keď to prednesú
na OZ, tak len pre zlepšenie chodu obecného úradu. Nakoniec po uvážení o spomínanom
rozpočtovom opatrení nedal hlasovať, ale vyslovil názor, že keď poslanci schvália uznesenia, kde
žiadajú starostu obce alebo obecný úrad. starosta to zabezpečí prostredníctvom pracovníkov OU,
uznesenia sa neplnia, na OÚ zrejme nič nefunguje, buď im starosta nedáva úlohy, alebo ich
zamestnanci nechcú robiť. Uviedol príklad kedy poslanci žiadajú, aby sa dával prehľadný rozpočet
ale ekonómka to tak doteraz neurobila.

Bc. Pavol Kudzbel tiež vidí problém zatvoreného OÚ, navrhuje aby bol presne určený čas na
obedňajšiu prestávku. V rokovacom poriadku je stanovené, že poslanci majú povinnosť dostávať
písomné materiály 10 dní pred zastupiteľstvom, poslanec má právo kedykoľvek navrhnúť a zmeniť
rozpočet.

K bodu č. 5 - Plnenie uznesení OZ
Jozef Krúpa, ktorý navrhol tento bod zaradiť do programu rokovania, sa vyjadril, že OZ schválilo
uznesenie ohľadom JPÚ a sťažoval sa že sa neplnia aj ďalšie uznesenia.

K bodu e. 6 - Správa stavebnej komisie
Jozef Krúpa, predseda stavebnej komisie prečítal správu stavebnej komisie, ktorá sa konala
1.8.2019
- Stavebný úrad nekoná v súlade splatným i predpismi, nevydáva rozhodnutia v stanovených
termínoch, Samostatný stavebný úrad je o 100 % drahší ako spoločný, preto navrhuje prehodnotiť či
nie je efektívnejšie prejsť k spoločnému stavebnému úradu
- optokábel - zistil, že je treba opraviť trasu pri dvoch miestach: pri čističke a asfaltovú cestičku pri
Júliusovi Turčákovi, kde je asfalt je naklonený smerom do Oravy. Treba to opraviť a škody dať
firme, ktorá to zapríčinila.
- Je treba umiestniť pútač „Na prenájom “ na starú MS
- Drevenice č. 106.107 a 133 v dezolátnom stave
- Sťažnosť na p. Marasa od občanov nebola predložená na stavebnú komisiu, ktorá by mohla
navrhnúť riešenie
- vyplynula potreba vytvoriť protipožiarnu nádrž na prípadné hasenie požiarov v lese a preto je
potrebné zapracovať do územného plánu obce protipožiarnu nádrž v lokalite pod Koniarkou pod
Kráľovou
- neplní sa uznesenie o výkupe pozemkov v lokalite Pleso a pod cintorínom
- nesplnené uznesenie, v ktorom mal starosta na každom OZ informovať poslancov o JPÚ a veľkej
komasácii, bol zvolaný verejný hovor vlastníkov pozemkov, kde sa má schvaľovať komisia,
stavebná komisia navrhuje štyroch členov zo stavebnej komisie,
- v majetku obce je požiarne auto - trambus, ktorý je vyradený z evidencie - je potrebné ho
ponúknuť na predaj
- Za zberný dvor sa sype stavebný materiál, štátne orgány upozornili, že sa tam sypať nemôže
- Výzvy z fondov, ktoré vyšli a termín podania žiadosti je do polovice septembra, stavebná komisia
starostu vyzýva, aby sa do nich zapojil a zaslal žiadosti
p. Jozef Krúpa predložil nasledovné návrhy uznesení, o ktorých sa hlasovalo:
Hlasovanie o uznesení, v ktorom OZ žiada starostu obce zaslať žiadosti o dotácie na základe
aktuálnych výziev pre obec. ktoré sú vyhlásené.
Za hlasovali všetci šiesti poslanci: Jozef Krúpa, Michal Sitek, Jo z ef Korčuška, Rastislav Malatinka,
JUDr. Ľubomír Kuboš a Bc. Pavol Kudzbel
Uznesenie bolo schválené
Hlasovanie o uznesení, v ktorom OZ žiada zapracovať do územného plánu obce protipožiarnu nádrž
v lokalite Pod Kráľovou Pod Koniarkou
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Za hlasovali všetci šiesti poslanci: Jozef Krúpa, Michal Sitek, Jozef Korčuška, Rastislav Malatinka,
JUDr. Ľubom ír Kuboš a Bc. Pavol Kudzbel
Uznesenie bolo schválené
Hlasovanie o uznesení, v ktorom OZ žiada starostu obce o vypracovanie kúpno-predajných zmlúv
s dotknutými vlastníkmi pozem kov v lokalite Pleso a cintorín.
Za hlasovali všetci šiesti poslanci: Jozef Krúpa. Michal Sitek, Joz ef Korčuška, Rastislav Malatinka,
JUDr. Ľubomír Kuboš a Bc. Pavol Kudzbel
Uznesenie bolo schválené
JUDr. Ľubomír Kuboš uviedol, že na najbližšom zasadnutí vlastníkov, ktorých sa JPÚ týkajú, si
vlastníci budú voliť členov do združenia, bude to 9 členov, zastupujúcich záujm y vlastníkov, keď
navrhneme z obce 4 členov zo stavebnej komisie, uberáte tým m ožnosť vlastníkom, aby sa tam
zúčastnili, členmi združenia sú aj zástupcovia príslušných štátnych orgánov, Slovenského
pozemkového fondu aj tiež obce. Jozef Krúpa sa vyjadril, že je potrebné, aby vyšlo z obcc takéto
doporučenie - všetkých 4 členov stavebnej komisie. Svoj návrh zdôvodnil hlavne tým, aby boli
inžinierske siete, odvodnenie, odkanalizovanie, infraštruktúra urobená odborne. JUDr. Bachynec
poznamenal, že Rastislav Malatinka je vlastníkom 0 m2 a nie je možné navrhovať do funkcie ľudí,
ktorí nemajú ani m ožnosť zúčastniť sa hlasovania. Rastislav Malatinka sa k tomu vyjadril, že ako
nestranný účastník, by mohol rozhodovať spravodlivejšie. Po ďalšej diskusii sa pristúpilo ku
hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktoré predniesol Joz ef Krúpa.
Návrh uznesenia, v ktorom OZ schvaľuje navrhnutie na verejnom hovore pre JPÚ 9.8.2019
všetkých členov stavebnej komisie za členov do komisie, ktorá sa bude na verejnom hovore
schvaľovať.
Za: Jozef Krúpa, Bc. Pavol Kudzbel, Rastislav Malatinka
Zdržal sa: Michal Sitek
Proti: Jozef Korčuška. JUDr. Ľubomír Kuboš
Uznesenie nebolo prijaté
JUDr. Ľubomír Kuboš
poznamenal ku stavebnej komisii, žc netreba zabúdať na stavebné
pozemky, ktoré obcc v minulosti pridelila záujemcom, ktorí by si ich mali vysporadúvať. Zo strany
stavebnej komisie by očakával návrh riešenia, ako primäť týchto majiteľov aby začali vykupovať
pozemky a následne stavať. Veľký počet takýchto pozemkov je v lokalite Pod Pálenicou.
Bc. Pavol Kudzbel poznamenal, že keby bol on pridelený žiadateľ, tak by ho prioritne zaujímalo
kedy tam bude elektrika. JUDr. Ľubom ír Kuboš skonštatoval, že je tam urobená provizórna ccsta,
voda, kanalizácia a elektrika sa rieši. Ak pridelený žiadateľ chce stavať, nech vykupuje, alebo nech
to dá obci na vedomie, že už nemá záujem, aby ho pridelila iným záujemcom, ktorí by tam chceli
stavať. Ďalej sa diskutovalo o zložitej situácii v tejto lokalite.

K bodu č. 7 - Schválenie VZN č. 1/2019 obce Podbiel o podmienkach poskytovania dotácie
z rozpočtu obce
JUDr. Ľubomír Kuboš skonštatoval, že návrh VZN bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej
tabuli obce Podbiel a obdržali ho poslanci v materiáloch. Na rokovaní finančnej komisie vznikol
druhý, pozmenený návrh - so zapracovanými zmenami od hlavného kontrolóra obce a finančnej
komisie.
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Bc. Pavol Kudzbel navrhol doplniť do upraveného VZN z FK - v čl. 2 ods. 1, druhy riadok slovo
„činnosť“ za slovo „úlohy“ - svoj návrh zdôvodnil tým, že sú činnosti, ktoré tzv. idú celý rok
napr. údržba cyklotrasy celý rok.
Ďalej navrhol doplniť v článku 2, odsek 4 novú vetu „V lehote 30 dní odo dňa zverejnenia zmluvy“
a v článku 4, odseku 2 zmeniť „ods. 10“ na „ods.9“
Hlasovanie o pôvodnom návrhu VZN č. 1/2019:
Za: 0, Proti:0
Zdržali sa všetci šiesti prítomní poslanci: Jozef Krúpa, Michal Sitek, Jozef Korčuška, Rastislav
Malatinka, JUDr. Ľubomír Kuboš a Bc. Pavol Kudzbel
Uznesenie nebolo schválené
Hlasovanie o schválení VZN č. 1/2019 zmenený finančnou komisiou a hlavným kontrolórom obce
Za: 0. Proti:0
Zdržali sa všetci šiesti prítomní poslanci: Jozef Krúpa, Michal Sitek, Jozef Korčuška, Rastislav
Malatinka, JUDr. Ľubomír Kuboš a Bc. Pavol Kudzbel
Uznesenie nebolo schválené
Hlasovanie o schválení VZN č. 1/2019, ktorý predkladala finančná komisia s pozmeňujúci návrhmi
od Bc. Pavla Kudzbela:
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci: Jozef Krúpa, Michal Sitek, Jo z ef Korčuška, Rastislav
Malatinka, JUDr. Ľubom ír Kuboš a Bc. Pavol Kudzbel
Uznesenie bolo schválené

K bodu č. 8 - Schválenie VZ N č. 2 obce Podbiel o výške dotácie na m zdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území obce Podbiel
JUDr. Ľubomír Kuboš skonštatoval, že návrh VZN bolo zverejnený v zákonnej lehote na úradnej
tabuli obce Podbiel a poslanci ho dostali v podkladoch ku OZ. K návrhu VZN sa stručne vyjadrila
aj riaditeľka ZŠ s MŠ Podbiel Mgr. Kontrová
Hlasovanie o schválení VZN obce Podbiel č.2/2019
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci: Jozef Krúpa, Michal Sitek, J o z ef Korčuška, Rastislav
Malatinka, JUDr. Ľubomír Kuboš a Bc. Pavol Kudzbel
Uznesenie bolo schválené

K bodu č. 9 - Schválenie VZN č. 3 obce Podbiel o výške príspevku a spôsobe jeho platby na
čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Podbiel
JUDr. Ľubomír Kuboš skonštatoval, že návrh VZN bolo zverejnený v zákonnej lehote na úradnej
tabuli obce Podbiel aobdržali ho poslanci v materiáloch. Finančná komisia predložila pozmenený
návrh, ktorý tiež doručený poslancom.
K pôvodnému návrhu sa vyjadrila riaditeľka ZŠ s MŠ Podbiel Blanka Kontrová, ktorá uviedla, žc
na zasadnutí ZM OS sa starostovia sa dohodli jednotnom postupe vyberania poplatkov za obedy.
JUDr. Ľubomír Kuboš predstavil zmeny, ktoré navrhla finančná komisia: v či. 2 - MŠ zvýšiť
príspevok zákonného zástupcu mesačne na jedného žiaka na sumu 11 € v č l . 3 - ŠKD zvýšiť
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príspevok zákonného zástupcu m esačne na jedného žiaka na sumu 9 €, ďalej v či. 4 ŠJ upraviť ods.
3 zvýšiť režijné náklady pre cudzieho stravníka réžia na 1.85 €, celková suma 3,11 €.
Ďalej po konzultácii s Rastislavom M alatinkom navrhol, aby bol v čl. 4 od. 2 režijný príspevok pre
deti do 6 rokov nulový z dôvodu, že sa týchto detí netýka štátna dotácia na stravu. A k by sa im
ponechal príspevok na režijné náklady, tak by sa im strava zvýšila približne o 10 €.
Brigita Klimeková, hlavná kuchárka školskej jedálne povedala, že porcia, ktorú varia je gramážou
m enšia ale drahšia, preto sa jej cena stravného lístka pre cudzích stravníkov zdá privysoká.
Rastislav Malatinka uviedol, že keď ide jedlo ide hore, je adekvátne, že hore ide aj réžia. Navrhol
ponechať réžiu na 1,85 €, ale sa zvýši príspevok z obce pre dôchodcov, prítomní poslanci sa
uzhodli, že sa o tom bude hlasovať na najbližšom zasadnutí v septembri, aby dôchodcom zostala
rovnaká cena lístka.
Hlasovanie za pôvodný návrh VZN č. 3/2019
Za:0, Proti: 0
Zdržal sa: všetci prítomní poslanci: Jo z ef Krúpa,
Malatinka, JUDr. Ľubom ír Kuboš a Bc. Pavol Kudzbel
Uznesenie nebolo schválené

Michal

Sitek, Jozef Korčuška, Rastislav

Hlasovanie za VZN č. 3/2019, predložený finančnou komisiou
Za:0, Proti:0
Zdržali sa: všetci prítomní poslanci: Jozef Krúpa, Michal Sitek, Joz ef Korčuška, Rastislav
Malatinka, JUDr. Ľubom ír Kuboš a Bc. Pavol Kudzbel
Uznesenie nebolo schválené
Hlasovanie VZN č. 3/2019 predložený finančnou komisiou a nasledovným doplnením či.. 4 od. 2 sa
doplní sa druhá veta: Príspevok na režijné náklady na jedno hlavné jedlo vo výške 0,35 € neuhrádza
zákonný zástupca dieťaťa, ktorý je vo veku od 2 do 6 rokov a ktoré nemá 1 rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky
Za hlasovali všetci prítomní poslanci: Jozef Krúpa, Michal Sitek, Joz ef Korčuška. Rastislav
Malatinka, JUDr. Ľubom ír Kuboš a Bc. Pavol Kudzbel
Uznesenie bolo schválené
Michal Sitek sa ospravelnil a odišiel 2 1 :37, vrátil sa o 2 1 :42

K bodu č. 10 - Odpredaj majetku
Poslanec Jo z ef Krúpa prítomných informoval, že hasiči držia jedno auto v kotolni, starosta mu
potvrdil, že ide o prebytočný majetok a mali by sme ho vyradiť, alebo odpredať. Je to trambus,
ktorým sa kropí cesta, tiež poznamenal, že on platí naftu na kropenie.
Hlasovanie o uznesení, v ktorom OZ schvaľuje zámer obce odpredať nevyužívaný majetok, ktorým
je hasičské vozidlo škoda trambus
Za: Michal Sitek, Rastislav Malatinka, Bc. Pavol Kudzbel a Jozef Krúpa
Zdržal sa: JUDr. Ľubom ír Kuboš, Jozef Korčuška
Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 11 - Schválenie úpravy rozpočtu obce Podbiel na rok 2019
JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú komisiu odporučil návrh schváliť.
Za uvedený návrh, ktorý je súčasťou prílohy tejto zápisnice hlasovali všetci prítomní poslanci: Jozef
Krúpa. Michal Sitek, Joz ef Korčuška. Rastislav Malatinka. JUDr. Ľubomír Kuboš a Bc. Pavol
Kudzbel. Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 12 - Záver
Zástupca starostu obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie
obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:

Jozef Krúpa
Bc. Pavol K

Prílohy :
- uznesenie číslo 53/2019 až 73/2019
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- návrh VZN obce Podbiel č. 1/2019
- návrh V ZN obce Podbiel č. 2/2019
- návrh VZN obcc Podbiel č. 3/2019
- návrh úpravy rozpočtu Obce Podbiel a ZŠ s MŠ Podbiel
- interpelácie JUDr. Miroslava Bachynca
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