Zápisnica
z verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 16. novembra 2007
Prítomní: JUDr. Jozef Domiňák – starosta obce
Poslanci: Bc. Pavol Kudzbel, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj, Peter Kontra, Ján Poštek,
Neprítomní: Daniel Bebej - ospravedlnený, Jozef Domiňák - ospravedlnený
Hl. kontrolór: p.Viera Bebejová - ospravedlnená
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 uznášaniaschopné.
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 doplniť rokovanie obecného
zastupiteľstva s týmito zmenami:
a) ako bod č. 11 zaraďuje návrh starostu obce na pristúpenie Obce Podbiel k projektu Leader,
b) body programu rokovania označené por. číslom 11 – 15 majú označenie 12 - 16.
Za zmenu programu hlasovalo všetkých 5 prítomných poslancov.
Hlasovaním „za“ celý predložený program bolo všetkých 5 prítomných poslancov.
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 poslancov Petra Kontru a Jána Pošteka. Hlasovaním „za“
Petra Kontru boli 4 poslanci, 1 sa zdržal hlasovania. Hlasovaním „za“ Jána Pošteka boli 4 poslanci,
1 sa zdržal hlasovania.
Starosta obce JUDr. Jozef Domiňák určil za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Ivetu
Kanderkovú a Pavla Loffaja. Za zapisovateľa zápisnice určil Alenu Mišunovú.
K bodu číslo 4: 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: Plán kontrolnej činnosti HKO na obdobie 1. polroka 2008
Starosta obce informoval poslancov, že Plán kontrolnej činnosti na rok 2008 bol vystavený na
verejnej výveske od 30. októbra 2007 v zákonom stanovenej lehote a bol doručený každému
poslancovi OZ. Spýtal sa poslancov na doplňujúce pripomienky k tomuto plánu. Nikto z poslancov
nemal pripomienky. Hlasovaním „za“ predložený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na obdobie 1. polroka 2008 bolo všetkých 5 prítomných poslancov. Uvedený dokument je súčasťou
zápisnice.

K bodu číslo 6: Schválenie VZN Obce Podbiel č. 10/2008, ktorým sa doplňuje VZN Obce
Podbiel č. 8/2007 z 24. augusta 2007 o poplatkoch za služby poskytované Obecným úradom
v Podbieli
Starosta obce oboznámil poslancov, že návrh VZN bol vystavený na verejnej výveske od
16.11.2007 v zákonom stanovenej lehote. Doplnok článku 2, odst. 1, bod 10 znie: Zapožičanie
lešenia pre fyzické osoby je 100,-Sk/deň, pre právnické osoby 150,-Sk/deň. Ďalej starosta požiadal
poslancov, aby bolo doplnené VZN o ustanovenie, keď právnická alebo fyzická osoba požiada
o takú službu, ktorá nie je pomenovaná v tomto nariadení, bude rozhodovať o jej poskytnutí
a spoplatnení starosta obce. O takto navrhnutom nariadení hlasovali „za“ všetci 5 prítomní
poslanci.
K bodu číslo 7: Schválenie projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia obce
Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Podbiel spracovala firma TIPLUX, s.r.o., Košice.
Navrhli úsporu po výmene starých svietidiel za nové, úsporné, až 85.596,- Sk. Mesačná úspora by
predstavovala sumu 6.966,-Sk. Obstarávacia cena projektu je 218.321,- Sk. Celá suma by sa
splácala formou leasingu v splátkach na 36 mesiacov po 6.982,- Sk mesačne. Obec by to teda nič
nestálo. Starosta obce sa spýtal poslancov na prípadné otázky. Poslanci nemali námietky k
realizácii projektu. Hlasovaním „za“ boli všetci 5 prítomní poslanci.
K bodu číslo 8: Schválenie odpredaja nákladného motorového vozidla
Odpredaj motorového vozidla Škoda 706 MTSP 27 je v našej situácii najreálnejšie riešenie.
Náklady na údržbu a poistenie motorového vozidla sú vysoké, a obci sa tieto náklady nevrátia.
Starosta obce navrhol poslancom odpredaj. K tomuto sa vyjadrila poslankyňa Ing. Iveta
Kanderková. Na zasadnutí finančnej komisie bol prerokovaný predaj nákladného motorového
vozidla. Komisia doporučuje predajnú cenu vo výške 80.000,- Sk, poprípade stanoviť cenu na
základe ohodnotenia technického stavu vozidla. Poslanci poverili starostu obce vykonaním
ponukového konania. Predajná cena a kupujúci bude prerokovaný na nasledujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Hlasovaním „za“ boli všetci 5 prítomní poslanci.
K bodu číslo 9: Schválenie predajnej ceny monografie obce Podbiel
Návrh monografie obce starosta prekonzultoval s občanmi, správcom farnosti a nakoniec bola
vydaná v počte 100 ks. Dohoda s vydavateľom bola vydať tento rok 100 ks a na budúci rok do
31.3.2008 ďalších 300 ks tak, aby sa dostala do každej domácnosti v našej obci. Treba len určiť
prijateľnú cenu za publikáciu. Starosta obce sa opýtal na názor poslancov. Vystúpila Ing.
Kanderková a navrhla sumu 150,- Sk. Starosta obce by mal mať k dispozícii na reprezentačné účely
najmenej 50 ks výtlačkov. Z poslancov nikto nenamietal. Hlasovaním „za“ tento návrh boli všetci 5
prítomní poslanci.
K bodu číslo 10: Schválenie obecného kronikára
Obecnú kroniku písala Mgr.Terézia Matuchová. Za posledné 4 roky sa v nej nič nezaznamenalo.
Starosta obce preto dal návrh, aby sa obecnou kronikárkou stala Ing. Eva Líšková. Hlasovaním „za“
boli všetci 5 prítomní poslanci.
K bodu číslo 11: Pristúpenie Obce Podbiel k projektu Leader
Starosta obce informoval prítomných o možnosti získať peniaze z EÚ fondov prostredníctvom
združia viacerých obcí a právnických subjektov do spoločnej organizácie pod názvom Leader. Do
regiónu môže tak byť pridelených viac finančných prostriedkov. Okrem Obce Podbiel sa prihlásili

SBU Podbiel a Drevodom Orava Podbiel. Čím väčší počet bude subjektov z obce, tým bude viac
hlasov a väčšia šanca získať do obce peniaze. Preto je potrebné zaradiť Obec Podbiel do územia
pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny v prístupe Leader pre územie Horná Orava. Poslanci hlasovali
za vstup do tejto skupiny, pričom súhlasili všetci 5 prítomní poslanci.
K bodu číslo 12: Žiadosti
a) Žiadosť Marty Pilarovej, Podbiel č. 424, ktorá v mene ďalších spoluvlastníkov žiada o súhlas
spoluvlastníka Obce Podbiel o pristúpenie k výrubu dreva na vybraných parcelách registra E-KN,
zapísaných na listoch vlastníctva č.1098, č.1139 a č.1537 KN Podbiel. Obec Podbiel je
spoluvlastníkom v podieloch na LV č.1139 v podiele 21/336-ín, na LV č.1537 v podiele 3/24-iny
a na LV č.1098 v podiele 3/12-iny. Starosta obce sa spýtal na návrhy poslancov. Ing. Iveta
Kanderková na základe rokovania finančnej komisie doporučila OZ vydať súhlasné stanovisko
s výrubom drevnej hmoty. Hlasovaním za výrub boli všetci 5 prítomní poslanci.
b) Žiadosť Petra Meszároša, Podbiel č. 257 o predĺženie otváracích hodín. K tomuto sa vyjadril
poslanec Peter Kontra, predseda komisie pre verejný poriadok, ktorá nedoporučuje úpravu
predajného času ako žiada majiteľ z dôvodu sťažností obyvateľov na rušenie nočného kľudu. K
tomu sa vyjadril aj majiteľ uvedenej prevádzky. Pýtal sa, prečo má práve on zatvárať o 22,00 hod.
a navrhol, nech všetci prevádzkovatelia zatvárajú rovnako. Poslanec Ján Poštek navrhol úpravu
otváracích hodín tak, ako má Reštaurácia Slavomíra Korčušku. Hlasovaním za tento návrh boli 2
poslanci, 3 sa zdržali hlasovania. Návrh nebol schválený. Hlasovalo sa o predloženej žiadosti. „Za“
nebol nikto, „proti“ taktiež nikto, všetci poslanci sa zdržali hlasovania. Žiadosť nebola schválená,
platí otváracia doba podľa platného VZN.
c) Žiadosť Kataríny Vargovej, Podbiel, o predĺženie otváracích hodín v kaviarni ESPRESSO.
Menovaná žiada o predĺženie otváracích hodín od pondelka do štvrtku a v nedeľu v čase od 12.00
do 24.00 hod., v piatok a sobotu od 12.00 do 01.00 hod. K žiadosti sa vyjadril poslanec Peter
Kontra, predseda komisie pre verejný poriadok, ktorá nedoporučuje úpravu predajného času tak,
ako je uvedené v žiadosti. K tomu sa vyjadrila prítomná p. Vargová a povedala, že pre turistov
alebo občanov je otvorenie do 22 hod. nepostačujúce. Po dohode sa poslanci uzniesli na návrhu, aby
od pondelka do štvrtku boli otváracie hodiny od 12.00 do 22.30 hodiny, v piatok a v sobotu od
12.00 do 23.30 hodiny a v nedeľu od 12.00 do 22.30 hod..
Hlasovaním za tento návrh boli 4 poslanci, 1 sa zdržal hlasovania.
K bodu číslo 13: Informácia starostu obce
a) O stave v spracovaní územného plánu obce. Zhotoviteľ územného Ing.arch.Kropitz pracuje na
dokončení ÚPN a konečný termín odovzdania navrhol na september 2007. Tento termín nedodržal.
Bez územného plánu nemôžeme žiadať dotácie napr. z Ministerstva výstavby, z EÚ fondov, ani z
Environmentálneho fondu.
b) Informácia o ukončení súdneho sporu s Ľubomírou Brnovou. Súdny spor bol pojednávaný
05.11.2007. Rozsudok znie: „Odporca je povinný zaplatiť navrhovateľke sumu 334.608,- Sk spolu
s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 83.652,- Sk, a to od 01.06.2004 do zaplatenia,
a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku spolu s trovami konania. Ďalej starosta obce
informoval, že je možné sa proti tomu odvolať. Poslanci berú tento bod na vedomie.
K bodu číslo 14: Interpelácie, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
Poslanec Peter Kontra sa opýtal, či sa budú peniaze získané z výrubu drevín mimo les, vracať
pôvodným vlastníkom, alebo zostanú peniaze v depozite.
Odpovedal starosta obce a vysvetlil, že sa berie momentálny stav, a obec je v súčasnosti zapísaná
na listoch vlastníctva ako podielový spoluvlastník.

Starosta informoval, že oslovil viacerých občanov z obce vo veci usmerňovania dopravy na hlavnej
ceste v čase, keď prechádzajú deti na autobus. Nikto však neprejavil o túto činnosť záujem. Musí to
však robiť človek, ktorý bude poučený so strany polície. Riešenie by bolo, keby deti nastupovali do
autobusu pri novinovom stánku.
Keďže už nikto nemal ďalšie podnety, starosta obce diskusiu ukončil. Zástupca starostu Bc.
Pavol Kudzbel navrhol, aby boli v Pohostinstve p. Meszároša dodržiavané otváracie hodiny
a nedochádzalo tak k pripomienkam a sťažnostiam občanov. Potom bude možné na základe novej
žiadosti prehodnotiť prevádzkový čas v pohostinstve.
K bodu číslo 14: Uznesenie
Predseda návrhovej komisie Peter Kontra prečítal návrh na uznesenie. Za jeho navrhované znenie
hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.
K bodu číslo 15: Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a ukončil rokovanie
Obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice: Ing. Iveta Kanderková
Pavol Loffaj

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

JUDr. Jozef Domiňák
starosta obce

Prílohy :

- uznesenie číslo 9
- pozvánka 1 ks
- prezenčná listina 2 ks
- plnenie uznesenia
- Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra
- prerokované žiadosti
- VZN č.10/2007

