Zápisnica
zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 2. marca 2018
Prítomní:
Poslanci:

Slavomír Korčuška – starosta obce
JUDr. Ľubomír Kuboš, , Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek, Bc. Pavol
Kudzbel, Ing. Ján Sitek, Peter Smolár, Rastislav Malatinka – hlavný
kontrolór obce
Ospravedlnený: Pavol Loffaj

Ďalší prítomní:

podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce Slavomír Korčuška privítal členov obecného zastupiteľstva a prítomných občanov.
Skonštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci. Poslanec Pavol Loffaj je ospravedlnený. Konštatoval,
že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Začalo sa rokovanie obecného zastupiteľstva.
K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta prečítal body programu. Nikto z prítomných ku nim nemal pripomienku.
Za program rokovania hlasovali všetci šiesti poslanci: Ing. Ján Sitek, Michal Sitek, Bc. Pavol
Kudzbel, JUDr. Ľubomír Kuboš a Ing. Adam Mikulášik.
K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol starosta Bc. Pavla Kudzbela a Petra Smolára
Hlasovaním „za“ Bc. Pavla Kudzbela hlasovali piati poslanci: Ing. Adam Mikulášik, Michal
Sitek, Ing. Ján Sitek, JUDr. Ľubomír Kuboš a Peter Smolár. Bc. Pavol Kudzbel sa hlasovania
zdržal.
Hlasovaním „za“ Petra Smolára hlasovali piati poslanci: Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek, Bc.
Pavol Kudzbel, Ing. Ján Sitek a JUDr. Ľubomír Kuboš. Peter Smolár sa hlasovania zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice JUDr. Ľubomíra Kuboša a Michala Siteka. Za
zapisovateľku určil pani Vieru Ursínyovú.
K bodu číslo 4: Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Do diskusie sa prihlásil JUDr. Miroslav Bachynec, ktorý sa opýtal, kedy bola žiadosť firmy
KRUPP, s.r.o. podaná a prečo nebola do rokovania OZ zaradená žiadosť manželov Janíkovcov.
Starosta mu odpovedal, že žiadosť bola zaevidovaná pod č. 38/2018 zo dňa 07.02.2018 a s p.

Janíkom sa stretol a ten požaduje 53 € za nevyplatený podiel, dohodli sa, že p. Janík doručí na obec
spôsob výpočtu tejto sumy, aby sa mohla skontrolovať jej výška, čo sa ale do termínu konania OZ
nestalo.
K bodu č. 5: Schválenie zabezpečenia spolufinancovania dotácie na prístavbu a a stavebné
úpravy požiarnej zbrojnice Podbiel vo výške najmenej 5 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných zdrojov
Starosta Slavomír Korčuška prítomných informoval o tom, že obec Podbiel sa zapojila do výzvy
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra SR na prístavbu požiarnej zbrojnice, konkrétne garáž pre požiarne vozidlo T 815, max
výška dotácie je 30 000 €, pri jej poskytnutí je výška spolufinancovania obce 1500 €. Uznesenie je
potrebné schváliť, pretože je súčasťou povinných príloh žiadosti. Predseda DHZ Podbiel Ján
Mačňák sa k uvedenému vyjadril, že je garáž pre Tatru skutočne potrebná, zásah sa rýchlejšie
zrealizuje, tatra momentálne parkuje v nevyhovujúcich priestoroch, je tam problém hlavne
v zimnom období. Momentálne sa žiadosť nachádza na pamiatkovom úrade.
Hlasovanie za schválenie spolufinancovania dotácie vo výške najmenej 5% na prístavbu a stavebné
úpravy požiarnej zbrojnice hlasovalo „Za“ všetkých šesť prítomných poslancov: Ing. Ján Sitek,
Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, JUDr. Ľubomír Kuboš, Peter Smolár a Ing. Adam Mikulášik.
K bodu číslo 6: Žiadosti:
a) KRUPP, s.r.o. o zaradenie na spracovanie doplnku k územnému plánu obce Podbiel
Starosta uviedol, že konateľ firmy Jozef Krupa podal žiadosť na zaradenie spracovania
podkladov pre doplnok a zmenu územnému plánu obce Podbiel. Chcel týmto doplniť
žiadosť obce, ktorá uznesením č. 72/2017 dňa 8.12.2017 schválila obstaranie zmien
a doplnkov k územnému plánu obce Podbiel v lokalitách A.16 Mlynisko, A.15 Dolinka, A19
Lány a lokalitu medzi Pazdúrom Jánom č, 61 a PD Nižná, výhľadová časť občianska
vybavenosť a bývanie. Po prerokovaní s pracovníkom okresného úradu z odboru
Pozemkový a lesný úrad a pracovníčkou zo sekcie ochrany poľnohospodárskej pôdy bolo
povedané, že tak rozsiahly návrh rozšírenia časti pre IBV nám nebude s určitosťou
podporený, čo by nám schválili je – zmeniť časť Dolinka z kultúry poľnohospodárskej pôdy
na výhľadovú časť pre výstavbu IBV pre drobnochovateľov. V takomto oklieštenom návrhu
zmien a doplnkov nemá zmysel, aby obec žiadala o vykonanie predmetného inštitútu a tak
starosta navrhol, aby OZ súhlasilo so zaradením žiadosti firmy KRUPP, s.r.o. na
zapracovanie k doplnku a zmenám k územnému plánu obce, ale predmetnú žiadosť
prerokovať až vtedy, keď sa bude územný plán obce Podbiel prehodnocovať komplexne.
Do diskusie sa zapojil Ing. Ján Sitek, ktorý okrem iného uviedol, že územný plán obce treba
prehodnotiť, pomocou novín informovať občanov a potom zhrnúť ich pripomienky a
následne pripraviť nový ÚP obce. Pôvodný je schválený už 12 rokov.
JUDr. Miroslav Bachynec mal pocit, že si náklady spojené s dodatkom k územnému plánu,
by mohli byť 4-5 tisíc eur, Starosta mu odpovedal, že p. Krupa bol ochotný tieto náklady
zaplatiť. JUDr. Bachynec upozornil na ROEPK-u –a veľkú komasáciu – apeloval na
starostu, aby sa informoval na pozemkovom úrade v akom štádiu je táto myšlienka. Starosta
odpovedal, že mal stretnutie s p. Damaškom, ktorý ho informoval, že štyri verejné
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obstarávania na veľkú komasáciu už boli zrušené a podporil JPÚ, ktorá je pre dedinu jedna
z najrýchlejších inštitúcií pre usporiadanie vlastníckych vzťahov. Malé plochy sa môžu
vyňať z veľkej komasácie. Ing. Sitek uviedol tiež, že bolo vytvorené konzorcium v rámci
Žilinského kraja , ktorá by veľkú komasáciu urobila, ale vstúpili do nej bratislavské skupiny
a bola zrušená. Veľká komasácia trvá 10 rokov, ale mala by vyriešiť problémy
s vlastníckymi vzťahmi a platí ju platí štát.
Hlasovanie o tom, aby žiadosť firmy KRUPP, s.r.o. Podbiel 404 bola zaradená do procesu
zapracovania zmien a doplnkov k územnému plánu obce Podbiel, keď sa bude komplexne
prehodnocovať – Za hlasovalo všetkých šesť prítomných poslancov: Ing. Ján Sitek, Michal Sitek,
Bc. Pavol Kudzbel, JUDr. Ľubomír Kuboš, Peter Smolár a Ing. Adam Mikulášik.
K bodu číslo 7 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:

JUDr. Ľubomír Kuboš

........................................

Michal Sitek

........................................

Slavomír Korčuška
starosta obce

Prílohy :
- uznesenie číslo 12/2018 až 16/2018
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- žiadosť KRUPP s.r.o. Podbiel 404
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