Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 13. mája 2019
Prítomný:
Ďalší poslanci:
Ospravedlnený:
Ďalší prítom ní:

JUDr. Ľubom ír Kuboš - zástupca starostu obce, poslanec
M ichal Sitek, Jo zef Krúpa. Jo zef Korčuška a Rastislav M alatinka,
Bc. Pavol Kudzbel, Mgr. Dávid Kanderka, Slavom ír Korčuška
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otv orenie
Zástupca starostu obce JUDr. Ľubom ír Kuboš privítal všetkých prítom ných a ospravedlnil
neprítom ných poslancov, starostu obce a hlavného kontrolóra.
K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Zástupca starostu obce prečítal body program u rokovania OZ. Jo zef Krúpa sa prihlásil
a žiadal zm eniť, doplniť program rokovania nasledovne.
Ako bod č. 6 prekonzultovanie m osta cez rieku Oravu na Zám ostie,
bod č. 7. situácia na stavebnom úrade,
bod č. 8. nespokojnosť s prácou stavebného úradu
bod č. 9. situácia výkupu cintorína a pozem kov pod cestami
bod č. 10. situácia starej materskej školy
bod č. 11. situácia oneskoreného podania žiadosti o dotáciu na doplnky k územ ném u plánu
bod č. 12. schválenie zámeru predaja podielu pozem ku Obce Podbiel Petrovi H u rá k o v i.....
bod č. 13. záver
Zástupca starostu dal hlasovať o pôvodnom program e rokovania. Za pôvodne navrhnutý
program rokovania hlasovali štyria prítom ní poslanci (Michal Sitek, JUDr. Ľubom ír Kuboš.
Jozef K orčuška a Rastislav M alatinka). Jo zef Krúpa sa hlasovania zdržal.
Pokračovalo sa teda podľa pôvodného program u rokovania.
K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej kom isie zástupca starostu navrhol Jozefa Krupu a M ichala Siteka. Za Jozefa
K rupu hlasovali štyria poslanci: (M ichal Sitek, JUDr. Ľubom ír Kuboš, Jo zef Korčuška a
Rastislav M alatinka). Jo zef K rúpa sa hlasovania zdržal.
Za M ichala Siteka hlasovali štyria poslanci (JUDr. Ľubom ír Kuboš, Jo zef Korčuška, Jozef
K rúpa a Rastislav M alatinka). M ichal Sitek sa hlasovania zdržal.
Zástupca starostu obce určil za overovateľov zápisnice JUD r Ľubom íra K uboša a Jozefa
Korčušku. Za zapisovateľa určil Rastislava M alatinku.
K bodu číslo 4: Schválenie návrhu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce
Podbiel na 1. polrok 2019
Zástupca starostu otvoril k tom uto bodu diskusiu. Jo zef K rúpa dal návrh aby sa hlavný
kontrolór skontroloval od A po Z celú akciu zateplenia materskej školy a obecného úradu
s doplnením obavy aby sa nem useli vracať peniaze kôli neukončeniu a nedodržaniu term ínu
kolaudácie. M ichal Sitek poznam enal, že je zbytočné dávať do uznesenia dôvod aby sa
nem useli vracať peniaze. Jo zef Krúpa trval na svojom návrhu. Zástupca starostu dal hlasovať
o pôvodnom návrhu kontrolnej činnosti HK. Za boli dvaja poslanci (JUDr. Ľubom ír Kuboš
a Jo zef Korčuška), proti bol Jo zef Krúpa a Rastislav M alatinka s M ichalom Sitekom sa
hlasovania zdržali. Zástupca starostu skonštatoval, že návr nebol schválený. Dal teda hlasovať
o doplnenom návrhu Jozefa Krupu. Za hlasovali dvaja poslanci (Jozef K rúpa a Rastislav
M alatinka), proti boli dvaja poslanci (JUDr. Ľubom ír Kuboš a Jo zef Korčuška) a M ichal Sitek

sa hlasovania zdržal. Zástupca starostu skonštatoval, že neprešiel ani druhý návrh. N ásledne
dal M ichal Sitek tretí návrh na doplnenie kontrolnej činnosti HK. aby hlavný kontrolór
skontroloval projektovú dokum entáciu zateplenia materskej školy a obecného úradu. Za
hlasovali štyria poslanci (M ichal Sitek, Jo zef Krúpa. Rastislav M alatinka a JUDr. Ľubom ír
Kuboš.) Jozef Korčuška sa hlasovania zdržal.
K bodu č. 5 - Splnomocnenie starostu obce zastupovaním Obce Podbiel na zhromaždení
vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom revíri Podbiel
Zástupca starostu obce poprosil M ichala Siteka aby prečítal uznesenie. Za splnom ocnenie
starostu zastupovaním Obce Podbiel na zhrom aždení vlastníkov poľovných pozem kov
hlasovalo všetkých 5 poslancov (JUDr. Ľubom ír Kuboš, M alatinka Rastislav, Jo zef Korčuška,
Jozef Krúpa a Michal Sitek)
K bodu č. 6 - Schválenie zámeru predaja podielu pozemku Obce Podbiel Petrovi
Hurákovi a manželke
Zástupca starostu obce oznám il, že táto žiadosť bola prerokovaná aj na finančnej kom isii,
ktorá odporučila schváliť predaj podielu pozem ku za cenu 6,1 € / lm 2. Za predaj hlasovali
všetci 5 poslanci (JUDr. Ľubom ír Kuboš, M alatinka Rastislav, Jozef Korčuška, Jozef Krúpa
a Michal Sitek)
K bodu č. 7 - Záver
Zástupca starostu obce poďakoval prítom ným poslancom a občanom za účasť a ukončil
rokovanie mimoriadneho obecného zastúpi
O verovatelia zápisnice: Jozef Korčuška ...:.
JUDr. Ľubom ír Kuboš Z

Lorčuška
obce
Prílohy :
- uznesenie č ís lo _/2 0 19 a ž __/2 0 19
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks

