Zápisnica

zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 09. decembra 2016

Prítomní:
Poslanci:

Slavomír Korčuška - starosta obce
JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Adam M ikulášik,, Michal Sitek, Bc. Pavol
Kudzbel, Peter Smolár, Pavol Loffaj (prišiel neskôr), Rastislav Malatinka
hlavný kontrolór obce (prišiel neskôr)
Ospravedlnení: Ing. Ján Sitek

Ďalší prítomní:

podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce Slavomír Korčuška privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a prítomných
občanov. Skonštatoval, že sú prítomní piati poslanci, ospravedlnil sa Ing. Ján Sitek z dôvodu
čerpania dovolenky, neskôr príde obecný kontrolór Rastislav Malatinka a poslanec Pavol Loffaj.
Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Začalo sa rokovanie obecného
zastupiteľstva.

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta prečítal body programu, nik z prítomných poslancov nemal k nemu pozmeňujúce návrhy.
Starosta navrhol doplniť rokovanie za bod č.8 o nový bod: Schválenie odmeny hlavnému
kontrolórovi a za pôvodný bod č. 9 ďalší bod programu: Schválenie kúpnej zmluvy ohľadom
vysporiadania odvodňovacieho kanála v Krivom kúte. Následne budú všetky body prečíslované.
Za program s pozmeňujúcimi návrhmi od starostu hlasovali piati poslanci: Michal Sitek, JUDr.
Ľubomír Kuboš, Peter Smolár, Bc. Pavol Kudzbel a Ing. Adam Mikulášik.
Začalo sa prerokovávanie jednotlivých bodov programu.

K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie starosta navrhol Petra Smolára a JUDr. Ľubomíra Kuboša.
Hlasovaním „za“ Petra Smolára hlasovali štyria poslanci: Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek,
JUDr. Ľubomír Kuboš a Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár sa hlasovania zdržal.
Hlasovaním „za“ JUDr. Ľubomíra Kuboša hlasovali štyria poslanci: Ing. Adam Mikulášik, Michal
Sitek, Bc. Pavol Kudzbel a Peter Smolár. JUDr. Ľubomír Kuboš sa hlasovania zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Ing. Adama M ikulášika a Michala Siteka. Za
zapisovateľku určil pani Vieru Ursínyovú.
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K bodu číslo 4: Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstv a
Bc. Pavol Kudzbel požiadal o bližšie informácie o moste na Zámostie. Starosta mu odpovedal, že
úprava mosta bola naplánovaná na jeseň tohto roka, čo nebolo uskutočnené vzhľadom ku
neúspešnému obstarávaniu, nová vysúťažená firma by mala začať s prácami na jar 2017.
JUDr. Miroslav Bachynec sa prítomných opýtal, kto dal povolenie vstúpiť na jeho pozemok bez
jeho súhlasu a stavať na nej cestu. Uviedol, že o ohľadom mosta na Zámostie spisovali petíciu proti
jeho preťažovaniu. Opýtal sa, kto dáva súhlas p. Krupovi aby vozidlami preťažoval most. Ďalej mu
vadí, že pred jeho plot chodia občania hádzať smeti do kontajnerov, mali by byť umiestnené do
triediaceho dvora.
Starosta na prvú otázku odpovedal, že si musí pozrieť geometrický plán k ceste a až potom sa
vyjadrí. Most je vo vlastníctve VÚC, obec dala podnet na VÚC, aby si skontroloval, či nie je
preťažovaný a aj tohto dôvodu má VÚC záujem zvýšiť nosnosť mosta. K problematike kontajnerov
uviedol, že by občania mali separovať prioritne do vriec, ktoré im priamo spred domov odvážajú
pracovníci komunálnych služieb.
p. Janíková upozornila na oblasť smerom ku Červenej skale, kde sú súkromné pozemky, po ktorých
sa sťahuje drevo, je to tam celé preorané, ničí sa tam životné prostredie a nemá to kto dať do
poriadku.
O 18:24 prišiel Pavol Loffaj
Starosta jej odpovedal, že majiteľov osobne vyzval, aby si to dali do poriadku, ale terén bol
vzhľadom ku daždivej jeseni bahnitý, momentálne je pôda zamrznutá a majitelia si to budú
doťažovať na jar. Obec urobila údržbu na jeseň, aby voda nezatápala blatom časť okolo domu p.
Dušana Pacuru.
p. Janík upozornil na problematiku odhŕňania snehu, sneh bol odhrnutý tak, že sa dve autá neobišli
a tiež, že keď už mal niekto pred bráničkou odhrnuté, znovu mu to odhŕňač zahrnul. Navrhol, aby
boli nainštalované kamery, ku kontajnerom, aby to bolo kontrolované. Opýtal sa ako je to v obci
vyriešené s pyrotechnikou. Tiež upozornil na streľby v kameňolome, ktorú sú hlásené v rozhlase,
ale streľby postrehol aj na druhý deň. Dostal list zo životného prostredia, v ktorom sa uvádza, že pri
otváraní kameňolomu obdržali súhlasné stanovisko obce Podbiel, ktoré platí za všetkých občanov,
ale občanov Zámostia sa nikto nepýtal.
Starosta odpovedal, že ak majú niektorí občania problém s odhmaním snehu, napr. dôchodcovia,
treba príjsť a obec im v tomto pomôže, tiež uviedol, že keď sa odhmalo naširoko, sneh sa nasypal
do odvodňovacích kanálov a zatápal záhradky. V obci bol inštalovaný kamerový systém, kamerami
sa obsiahli križovatky, zatiaľ nie je ďalšia výzva na kamerové systémy, ak sa tak stane obec to
využije. Ohľadom pyrotechniky obec vypracovala VZN, ale obecné zastupiteľstvo ho neschválilo.
Obec streľby v kameňolome vyhlási, hneď, ako mu to p. Krúpa oznámi, ale ďalej neskúma, kedy sa
skutočne zrealizujú. Starosta k súhlasnému stanovisku obce pre Banský úrad uviedol, že do toho
času neevidovali žiadne sťažnosti na prácu v lome, preto sa obec vyjadrila kladne.
Poslanec Pavol Loffaj vysvetlil svoje rozhodnutie nehlasovať za toto VZN tým, že väčšina občanov
si chce na Silvestra streliť, a tiež takýto zákaz je ťažko kontrolovateľný.
JUDr. Miroslav Bachynec upozornil, že p. Krúpa nedodržiava predbežné opatrenie súdu, ktoré mu
zakazuje jazdil na tanku.
Pavol Loffaj sa starostu opýtal, či nie je možnosť cesty v zime posýpať jemnejším štrkom, na čo
mu starosta odpovedal, že posýpajú frakciou kameňov, ktorá sa používa na hlavnú cestu, jem nejší
štrk sa rýchlo prekrylo ľadom. Pavol Loffaj ohľadom mosta odpovedal JUDr. Bachyncovi, že
zvýšená nosnosť mosta pomôže občanom Zámostia, pretože je tam nová stavebná lokalita
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a stavebníci potrebujú napr. domiešavače. JUDr. Bachynec sa opýtal, na iné plánované stavebné
lokality, na čo mu starosta odpovedal, že sa plánuje na ďalší rok riešiť nová stavebná lokalita a to
Lány alebo Mlynisko.

K bodu č. 5. Informácie starostu obce
Starosta obce prítomných informoval vymenení okien a dverí - v časti malá sála na kultúmo
športovej hale, a o pozastavení prác na stavbe miestnej komunikácie vzhľadom ku nepriazni
počasia. Situáciu bude monitorovať stavebný dozor a v prípade zlepšenia počasia povolí ďalšie
pokračovanie prác.

K bodu číslo 6: Správa hlavného kontrolóra obce Podbiel č. 7/2016 o kontrole plnenia
uznesení
Správu poslanci obdržali v materiáloch pred rokovaním OZ a je súčasťou prílohy tejto zápisnice.
Rastislav Malatinka, hlavný kontrolór obce správu prečítal a nik z prítomných poslancov k nej
nemal pripomienky.

K bodu číslo 7: Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Podbieli na rok 2017
Starosta navrhol zmenu v mesiaci január - na termín: 27.1.2017. Nik ďalší nemal pozmeňujúce
návrhy.
Plán zasadnutí OZ v Podbieli na r. 2017 je nasledovný:
13.1.2017
7.4.2017
16.6.2017
22.9.2017
8.12.2017
Za upravený plán zasadnutí obecného zastupiteľstva hlasovali všetci šiesti poslanci (Ing. Adam
Mikulášik, JUDr. Ľubomír Kuboš, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj a Peter Smolár).

K bodu číslo 8 Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na I
polrok 2017
Plán obdržali poslanci v materiáloch pred OZ a je súčasťou prílohy tejto zápisnice. Rastislav
Malatinka ho predstavil prítomných poslancom a občanom obce.
Nik z prítomných poslancov k nemu nemal výhrady.
Za schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na I. polrok 2017
hlasovali všetci šiesti poslanci (Ing. Adam Mikulášik, JUDr. Ľubomír Kuboš, Michal Sitek, Bc.
Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj a Peter Smolár).
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K bodu číslo 9 Schválenie udelenia odmeny hlavnému kontrolórovi obce
Starosta obce navrhol odmenu pre hlavného kontrolóra obce - Rastislava Malatinku vo výške 100 €
„Za“ hlasovali všetci šiesti poslanci (Ing. Adam Mikulášik, JUDr. Ľubomír Kuboš, Michal Sitek,
Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj a Peter Smolár)

K bodu číslo 10 Schválenie zámennej zmluvy za účelom vysporiadania cesty Pod Pálenicou
Starosta Slavomír Korčuška uviedol, že zámenná zmluva je doplnená o kúpno-predajnú zmluvu,
ktorá rieši vysporiadanie cesty Pod Pálenicou a odvodňovací kanál v Krivom kúte. Návrh zmluvy
bol predložený poslancom v materiáloch na rokovanie.
JUDr. Ľubomír Kuboš za návrhovú komisiu prečítal návrh znenia uznesenia.
Starosta k uvedenému otvoril diskusiu a pripomenul prítomným, že p. Chajdiakovi sa predáva 10
m2, ktoré boli naviac - za 5,04 € za m2
Predseda finančnej - JUDr. Ľubomír Kuboš odporučil schváliť zmluvy s tým, že doplatok je treba
vyčísliť na sumu 6,10 € za m2.
Za schválenie zámennej zmluvy hlasovali všetci šiesti poslanci (Ing. Adam Mikulášik, JUDr.
Ľubomír Kuboš, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj a Peter Smolár).

K bodu číslo 11: Schválenie kúpnej zmluvy ohľadom vysporiadania odvodňovacieho kanála
v Krivom Kúte
Starosta prítomných informoval, že sa jedná o návrh kúpnej zmluvy pre majtekoprávne
vysporiadanie časti odvodňovacieho kanála v Krivom Kúte medzi Petronelou Eliášovou a Obcou
Podbiel. Petronela Eliášová je ochotná odpredať časť pozemku zasahujúceho od odvodňovacieho
kanála obci Podbiel za 1,4 € za m2. Jedná sa o výmenu 37m2.
Za schválenie zmluvy hlasovali všetci šiesti poslanci (Ing. Adam Mikulášik, JUDr. Ľubomír Kuboš,
Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj a Peter Smolár).

K bodu číslo 12: Žiadosti
a) Ing. Ján Sitek a Viera Siteková Podbiel č.351 - od odkúpenie pozemku
Starosta uviedol, že sa jedná sa o predzáhradku pred drevenicou a Ing. Sitek bol ochotný
odpredať časť pozemkov pod cestou Pod Pálenicou, preto odporučil jeho žiadosti vyhovieť.
JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú komisiu odporučil predaj schváliť za sumu 6,10 € za m2,
Stavebná komisia odporúča tiež odporučila schváliť s vecným bremenom na kanalizáciu.
JUDr. Miroslav Bachynec upozornil, že by mohlo ísť o konflikt záujmov, pretože Ing. Ján
Sitek je poslanec.
„Za“ schválenie zmluvy hlasovali všetci šiesti poslanci (Ing. Adam Mikulášik, JUDr.
Ľubomír Kuboš, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj a Peter Smolár).
b) Ľuboš Turčák Podbiel č. 264 - o zámenu pozemku. Starosta odporučil schváliť túto
žiadosť stý m , že sa dotýka zámeny pozemku zasahujúceho do miestnej komunikácie za
pozemok obce, ktorý je umiestnený za trafostanicou a nepredpokladá sa, že zamenený
pozemok ovplyvní prechod okolo vybudovanej trafostanice v budúcnosti pri vybudovaní

4

turistického chodníka či cyklo-cesty. JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú komisiu taktiež
odporučil túto žiadosť schváliť.
„Za“ schválenie žiadosti p. Ľuboša Turčáka hlasovali všetci šiesti poslanci (Ing. Adam
Mikulášik, JUDr. Ľubomír Kuboš, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj a Peter
Smolár).

K bodu číslo 13 Úprava rozpočtu obce Podbiel na rok 2016
Starosta uviedol, že poslanci návrh obdržali v materiáloch pred OZ.
JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú komisiu s návrhom súhlasí s tým, že skutočná suma zvýšenia
vlastných príjmov ZŠ s MŠ bude doplnená do uznesenia.
Nik ďalší z prítomných poslancov nemal pozmeňujúce návrhy.
Za schválenie rozpočtu podľa predloženého návrhu tak, že skutočná suma zvýšenia vlastných
príjmov bude doplnená do uznesenia hlasovali všetci šiesti poslanci (Ing. Adam Mikulášik, JUDr.
Ľubomír Kuboš, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj a Peter Smolár).
p. Michal Sitek navrhol zrušiť uznesenie č 32/2016, ktorým OZ schválilo zmluvu o spoločnom
postupe zberu a zneškodňovania komunálneho odpadu s Obcou Nižná. Starosta prítomným
vysvetlil, že sa jednalo o zmluvu, ktorou by sa deklarovala spolupráca ohľadom zberného dvora
medzi obcou Podbiel a Nižná, obec Nižná spracovala sama na svoje náklady žiadosť aj s verejným
obstarávaním, a preto táto zmluva už nie je potrebná.
Za zrušenie uznesenia č. 32/2016 hlasovali všetci šiesti poslanci (Ing. Adam Mikulášik, JUDr.
Ľubomír Kuboš, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj a Peter Smolár).

K bodu číslo 14 Záver
JUDr. Miroslav Bachynec sa opýtal, či je možnosť presunúť kontajnery na triediaci dvor. Starosta
bližšie vysvetlil problematiku triedenia separovaného zberu v obci a uviedol, že triediaci dvor bude
od jari fungovať.
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:

Michal Sitek

> * ■*

Ing. Adam Mikulášik

/
Slavomír Korčuška
starosta obce
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