Zápisnica
z verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 19.októbra 2007
Prítomní : JUDr. Jozef Domiňák – starosta obce
poslanci : Bc. Pavol Kudzbel, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj (prišiel neskôr), Jozef
Domiňák, Ján Poštek, Peter Kontra
hl. kontrolórka: p.Viera Bebejová
Neprítomný: Daniel Bebej
Ďalší prítomní : podľa prezenčnej listiny
K bodu číslo 1 : Otvorenie
Starosta obce JUDr. Jozef Domiňák privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a občanov
obce. Konštatoval, že sú prítomní piati poslanci, a Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu číslo 2 : Schválenie programu rokovania
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom a opýtal sa na doplňujúce návrhy.
Poslanci nepredložili žiadne návrhy. Starosta obce navrhol vypustiť z rokovania bod číslo 8a a 8b,
t.j. žiadosti p. Júliusa Cibuláka o odkúpenie pozemku a p. Františka Pazúrika s manželkou
o odkúpenie pozemku vzhľadom na to, že na katastrálnom úrade neprebehli potrebné zápisy na
prevod predmetného pozemku na Obec Podbiel, a zaradiť do bodu 8 žiadosť p. Slavomíra Korčušku
o zmenu otváracích a zatváracích hodín v reštaurácii, ktorú prevádzkuje.
Hlasovaním za celý predložený program so zmenami v bode 8 hlasovali 4 prítomní poslanci,
a jeden poslanec bol proti. Obecné zastupiteľstvo sa riadilo týmto upraveným programom.
Začalo sa prerokovávanie jednotlivých bodov programu:
K bodu číslo 3 : Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie starosta navrhol Bc. Pavla Kudzbela a Ing. Ivetu Kanderkovú. Hlasovaním za
týchto poslancov boli 3 poslanci, 2 sa zdržali hlasovania.
Starosta obce JUDr. Jozef Domiňák určil za overovateľov zápisnice Jána Pošteka a Jozefa
Domiňáka. Za zapisovateľa zápisnice určil Júliu Dvorskú.
K bodu číslo4 : Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Správu o plnení uznesení predniesol zástupca starostu Bc. Pavol Kudzbel. Správu o plnení uznesení
berú poslanci na vedomie. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu číslo 5: Prerokovanie vyhodnotenia výchovno-vyučovacieho procesu za školský rok
2006/2007.
Starosta obce vyzval Mgr. Blanku Kontrovú, riaditeľku ZŠ s MŠ v Podbieli, aby predniesla
vyhodnotenie. Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky, dal starosta návrh toto vyhodnotenie
zobrať na vedomie. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu číslo 6 - Schválenie uzavretia nájomnej zmluvy medzi Obcou Podbiel a Oravskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s., Dolný Kubín /OVS/ o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
vybudovanej v investičných akciách za rok 2007 a verejného vodovodu v časti obce Krivý
Kút.

Starosta obce informoval prítomných poslancov a občanov, že je potrebné po ukončení investičných
prác na akciách kanalizácia a vodovod Zámostie dať tieto stavby do prevádzky, a to formou
nájomnej zmluvy s OVS, a.s., Dolný Kubín. Keďže prítomní poslanci nemali iný návrh, starosta dal
hlasovať o tom, aby bola uzavretá nájomná zmluva s OVS, a.s., Dolný Kubín. Tento návrh
schválilo všetkých 6 prítomných poslancov.
K bodu číslo 7- Schválenie udelenia odmien v zmysle čl. 35 Štatútu Obce Podbiel.
Starosta obce informoval prítomných o mesiaci októbri ako o mesiaci úcty k starším a zároveň
informoval, že sa uskutoční posedenie s dôchodcami dňa 26.10.2007. Pri tejto príležitosti dal
starosta obce návrh, aby sa vybrali dvaja dôchodcovia, ktorí sa zaslúžili o zviditeľnenie našej obce
počas uplynulých rokov a dať im za to odmeny. Zároveň dal návrh vybrať p. Viktora Ondreka za
celoživotnú činnosť v hasičskom zbore a odmeniť ho sumou 5000,- Sk a p. Mgr.Hedvigu Mintálovú
za reprezentáciu obce Podbiel cez spevácku skupinu Senková, ktorej je vedúcou a odmeniť ju
čiastkou 3000,- Sk. Za návrh starostu obce bolo všetkých 6 prítomných poslancov.
K bodu číslo 8 – Žiadosti
a) Kataríny Vargovej o úprave otváracieho a zatváracieho času v kaviarni Expresso nasledovne:
Po - Št od 12:00 do 24:00, Pia - So od 12:00 do 02:00, Ne - od 12:00 do 24:00.
Starosta vyzval k tomuto bodu poslancov o vyjadrenie. Poslanec Kudzbel dal nasledovný návrh PoŠt od 12:00 do 22:30, Pia - So od 12:00 do 24:00 a Ne od 12:00 do 24:00. Za tento návrh bol aj
poslanec Poštek. Poslanec Kontra bol za návrh p. Vargovej a aj komisia pre verejný poriadok ho
navrhla na schválenie. Starosta dal hlasovať o návrhu p. Kudzbela za boli 3 poslanci zdržali sa 2
poslanci a 1poslanec bol proti. Návrh p. Kudzbela nebol schválený. Ďalej dal starosta hlasovať o
žiadosť p. Vargovej tak, ako bola predložená – za boli 3 poslanci proti boli 2 poslanci 1 poslanec sa
zdržal hlasovania. Žiadosť p. Vargovej nebola schválená a otváracie a zatváracie hodiny zostávajú
nezmenené v zmysle VZN obce č.9/2007.
b) Žiadosť p. Slavomíra Korčušku o otváracie a zatváracie hodiny v reštaurácii, ktorú prevádzkuje.
nasledovne: Po - Št od 9:00 do 22:30, Pia - od 9:00 do 22:30 a So - Ne od 10:00 do 22:30.Starosta
vyzval k tomuto bodu poslancov o vyjadrenie. Keďže poslanci nemali pripomienky starosta obce
dal hlasovať o schválení tejto žiadosti. Za bolo všetkých 6 prítomných poslancov.
K bodu číslo 9 - Informácie starostu obce
a) o TV vysielaní v obci -Starosta obce informoval prítomných, že dňa 13.9.2007 sa zúčastnil na
stretnutí, ktoré zvolal starosta obce Nižná , na ktorom informoval prítomných, že Obec Nižná
požiadala o pridelenie vlastnej licencie na šírenie TV signálu. Ak by sa obce Podbiel chcela
podielať na tomto vysielaní musela by investovať do nového zariadenia na prenos signálu v sume
cca 350 tis Sk, ktoré by sa jej v priebehu 4-5 rokov vrátili formou poplatkov od občanov. Otázka je
ale taká, či má obec vôbec investovať do takéhoto zariadenia keď prenos signálu bude taký istý ako
doteraz t.j. dobrý signál budú mať len určité domácnosti a ostatný budú mať signál nekvalitný
alebo žiadny. Starosta obce odporúča občanom, aby sa počkalo ako to bude fungovať v obci Nižná,
ktorá by mala od 1.11.2007 fungovať duálne t.j. bude sa vysielať cez signál MMDS aj digitálny
signál. Od 1.1.2008 už MMDS nebude fungovať a ukáže čas ako budeme na vzniknutú situáciu
reagovať. Starosta obce informoval o Odvolaní sa proti výzve občanov Zámostia evidovaného pod
č.p. 926/2007 z 26.9.2007 o odpustenie nedoplatkov za MMDS za rok 2007 vzhľadom na to, že
majú nekvalitný alebo žiadny signál. Starosta na margo tohoto odvolania informoval prítomných o
tom, že tak ako bolo už uvedené vyššie signál MMDS je v časti Zámostie nekvalitný a dal hlasovať
o tom, aby boli nedoplatky na základe tohto odvolania za rok 2007 odpustené. Za odpustenie
poplatku boli 4 poslanci 2 sa zdržali hlasovania.
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b) o stave prác na investičných akciách – Starosta obce informoval o prebiehajúcich investičných
akciách na stavbách Rozšírenie vodovodu Zámostie a Kanalizácia Ulička II.etapa a Rozšírenie
kanalizácie zmena I. a časť Ulička III.etapa. Na kanalizácii Ulička sa majú ešte dobudovať
prečerpávačky, na Zámostí v Krivom kúte sa navyše vybudovalo cca 200 m kanalizácie. Po stránke
finančnej sa držíme rozpočtu a obec by nemala doplácať navyše z vlastných zdrojov.
c) uzavretie nájomnej zmluvy s Slovenských plynárenským priemyslom a.s. Žilina /SPP/ –
Starosta obce informoval, že Obec Podbiel chcela s SPP uzavrieť kúpnu zmluvu o predaji
nehnuteľného majetku t.j. plynovodu v časti Krivý kút. Vzhľadom na to, že SPP má na rok 2007
obmedzenia ohľadne odkupovania majetku bola uzavretá nájomná zmluva na rok 2007. V roku
2008 bude uzavretá kúpnopredajná zmluva z zmysle už prijatého uznesenia OZ.
d) o príprave plánov činnosti komisií obce na rok 2008 - Vzhľadom na to, že sa blíži koniec roka
starosta vyzval, všetkých predsedov komisií k príprave plánov práce komisií na rok 2008.Zároveň
požiadal predsedov komisií, aby si pripravili návrhy do rozpočtu obce na rok 2008. Starosta dal
návrh na uznesenie uložiť predsedom komisií spracovať do 15.11.2007 plán práce komisií na rok
2008 v rozsahu: popis akcie, čas realizácie, zodpovednosť za prípravu a vykonanie a vyčíslenie
finančných nákladov zároveň dal úlohu hlavnému kontrolórovu vypracovať plán kontrolnej činnosti
na obdobie 1.polroka 2008. Za tento návrh boli všetci 6 poslanci.
e) obmedzenie verejného osvetlenia –Starosta obce informoval, že obec dostala dotácie na
individuálne potreby obce t.j. na rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu v obci. Zároveň
upovedomil , že vzhľadom a to, že viaceré obce šetria financie formou vypínania verejného
osvetlenia v nočných hodinách bude aj obec Podbiel šetriť a to vypínaním VO v čase od 24:00 do
00:03 hod okrem hlavnej cesty. V prípade, že by sa vyskytli problémy/krádeže a pod./ bude VO
zapnuté celú noc. Poslanci túto skutočnosť berú na vedomie .
K bodu číslo 10 – Interpelácie, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
Poslanec Pavol Lofaj žiada o informácie či je možnosť presunúť trafostanicu na lentilkovej ulici
(pri Jánovi Poldaufovi). Starosta odpovedal, že preložku by musela obce v čiastke cca 500 tis. Sk
zaplatiť sama.
Poslankyňa I. Kanderková sa informovala, či nie je zo strany obce možnosť zabezpečiť spôsobilú
osobu na prevod detí cez prechod pri autobusovej zastávke od pondelka do piatku v čase medzi 7:00
a 7:25, kedy idú deti do školy. Starosta odpovedal, že sa pokúsi nájsť človeka, ktorý by túto činnosť
vykonával.
Poslanec Ján Poštek sa informoval, či sa bude ešte prerokovávať VZN o výrube drevín. Starosta
odpovedal, že je to v kompetencii poslancov, a keď bude prednesený návrh VZN o výrube drevín
obecné zastupiteľstvo sa ním bude zaoberať.
JUDr. Miroslav Bachynec mal pripomienku, že predpokladal, že sa v bode 7 programu OZ sa bude
riešiť aj odmena starostu a zároveň navrhol, aby poslanci odsúhlasili starostovi odmena za rok 2007
vzhľadom na to, že boli úspešne vybudované investičné akcie. K tejto pripomienke sa poslanci ani
starosta nevyjadril. Informoval sa, či sa nebude riešiť časť obce Zámostie. Je tam potrebné
vyplanírovať miesta po stavebných prácach, a nie sú vyrovnané a vyčistené, cesty sú rozbité, plné
jám. Starosta obce odpovedal, aby mali občania na Zámostí trpezlivosť, lebo ešte bude chvíľu trvať,
kým sa vyvezie zemina z časti Krivý kút. Na Zámostí sú cesty nevysporiadané, a keď bude obec
žiadať o financie, musia ich najprv vysporiadať. Samozrejme výtlky sa vyspravia, aby sa mohlo po
ceste bezpečne jazdiť.
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K bodu číslo 11 - Uznesenie
Predseda návrhovej komisie Pavol Kudzbel prečítal návrh na uznesenie. O jeho navrhovanom znení
hlasovali 6 prítomní poslanci nasledovne: za boli 6 poslanci.
K bodu číslo 15 - Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a ukončil rokovanie
obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice: Ján Poštek
Jozef Domiňák

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

JUDr. Jozef Domiňák
starosta obce

Prílohy :

- uznesenie číslo č.8
- pozvánka 1 ks
- prezenčná listina 2 ks
- plnenie uznesenia
- vyhodnotenie výchovno - vyuč.procesu v ZŠ s MŠ za škol. rok 2006/2007
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