Zápisnica

zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 27. apríla 2017

Prítomní:
Poslanci:

Slavomír Korčuška - starosta obce
JUDr. Ľubomír Kuboš, Pavol Loffaj, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Peter
Smolár, Rastislav Malatinka - hlavný kontrolór obce
Ospravedlnený: Ing. Adam Mikulášik a 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, dvaja poslanci: Ing. Adam M ikulášik a Ing.
Ján Sitek sa ospravedlnili a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Začalo sa rokovanie
obecného zastupiteľstva.

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta prečítal body programu. Uviedol, že rokovania sa zúčastní aj projektant Patrik Bukna,
ktorý vypracoval - projekt s názvom Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - Materská
Škola a Obecný úrad v obci Podbiel a preto navrhol, aby sa bod č. 5 „Schválenie uznesenia pre
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného
prostredia“ presunul pred bod č. 4.
Za uvedený program hlasovali všetci piati poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Pavol Loffaj, Michal
Sitek, Bc. Pavol Kudzbel a Peter Smolár.

K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol starosta JUDr. Ľubomíra Kuboša a Michala Siteka
„Za“ JUDr. Ľubomíra Kuboša hlasovali štyria poslanci: Peter Smolár, Michal Sitek, Bc. Pavol
Kudzbel a Pavol Loffaj. JUDr. Ľubomír Kuboš sa hlasovania zdržal.
„Za“ Michala Siteka hlasovali štyria poslanci: Peter Smolár, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj
a JUDr. Ľubomír Kuboš. Michal Sitek sa hlasovania zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Bc. Pavla Kudzbela a Petra Smolára. Za
zapisovateľku určil pani Vieru Ursínyovú.

K bodu číslo 4: Schválenie uznesenia pre predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Operačného Programu Kvalita životného prostredia
Starosta obce prítomným zdôraznil, že pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je
potrebné, aby obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti. V uznesení by malo byť
zakomponované spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu
projektu, čo predstavuje 22650,13 €. Bolo potrebné prepracovať pôvodný projekt z roka 2014, aby
vyhovoval aktuálnej výzve.
JUDr. Ľubomír Kuboš sa vyjadril za finančnú komisiu, že odporúča obecnému zastupiteľstvu
schváliť spolufinancovanie do výšky 25000 €.
Projektant Patrik Bukna, ktorý vypracoval projekt s názvom Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov - Materská Škola a Obecný úrad v obci Podbiel stručne poslancov informoval
o jeho obsahu.
Bc. Pavol Kudzbel sa opýtal na konkrétne kroky, ktoré bude riešiť projekt, p. Bukna mu odpovedal,
že je to komplexné riešenie znižovania energetickej náročností budov: zníženie nákladov na
vykurovanie, energie, čo zahŕňa aj obkopanie celej stavby, realizáciu hydroizolácie sokla,
zateplenie stien a stropov, vymenenie sa dvier na kuchyni, bleskozvod, rekuperácia, solárne panely,
výmena svietidiel, výmena strešnej krytiny, realizácia dažďovej kanalizáciie a tiež obnova
chodníkov okolo stavby.
Pavol Loffaj sa opýtal, či by sa v rámci tohto projektu nemohla uskutočniť aj nadstavba budovy p.
Bukna mu odpovedal, že výzva je zameraná na znižovanie energetickej náročnosti nie na
nadstavbu, mohol by to byť neoprávnený výdavok.
Hlavného kontrolóra obce Rastislava Malatinku tiež zaujímalo nadstavenie budovy a zaujímala ho
možnosť urobiť rekuperáciu aj v škôlke, nielen v kuchyni. P. Bukna odporučil, aby sa počkalo na
verejné obstarávanie a riešiť túto problematiku s firmou, ktorá bude projekt realizovať.
Hlasovanie za predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov - Materská škola a a Obecný úrad v obci Podbiel a za
schválenie maximálnej výšky celkového spolufinancovania projektu zo strany obce vo výške
22650,13 € z celkových oprávnených výdavkov:
„Za“ hlasovali všetci piati poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Pavol Loffaj, Michal Sitek, Bc. Pavol
Kudzbel a Peter Smolár.

K bodu číslo 5: Schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podbiel na roky
2017 až 2026
Starosta uviedol, že plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podbiel bol doručený
poslancom v materiáloch na rokovanie, poslanci k nemu nepredložili žiadne doplňujúce návrhy
a tak ho odporúča schváliť.
Za uvedený plán rozvoja obce Podbiel hlasovali všetci piati poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Pavol
Loffaj, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel a Peter Smolár.
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K bodu číslo 6. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:

Bc. Pavol Kudzbel

Slavoi.
-vorčuška
starosta obce

Prílohy :
- uznesenie číslo 22/2017 až 25/2017
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
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