Zápisnica
verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 20. júna 2014
Prítomní:
Poslanci:
N eprítom ný:,
Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítomní:

Slavomír Korčuška - starosta obce
Dušan Dvorský, Ján Poštek, R udolf Veselý, Pavol L o ffaj, Bc. Pavol
K u d zb el, Ľubomír Franko
Ing. Iveta Kanderková
Rastislav Malatinka
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce Slavomír Korčuška privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a prítomných
občanov. Skonštatoval, že sú prítomní 6 poslanci, jeden poslanec sa ospravelnil, obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Začalo sa rokovanie obecného zastupiteľstva.
K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom a opýtal sa na doplňujúce návrhy.
Nikto sa neprihlásil, tak starosta navrhol v bode číslo 11 vypustiť žiadosť pod písm. b) Jozef Serek,
Uzlovská 1/15, M artin 8 - o prevod majetku z dôvodu, že k žiadosti neboli doručené prehlásenia
dotknutých oprávnených nástupcov a teda žiadosť je neúplná. Namiesto nej navrhol zaradiť pod
písm.b) žiadosť Farského úradu v Podbieli o poskytnutie finančného príspevku na letný tábor.
Ďalej navrhol vypustiť z rokovania žiadosť Miroslavy Sitekovej, Podbiel č.351 o poskytnutie
finančného príspevku - teda písm.c) a doterajšie písmeno d) sa označí ako c).
Tak nasledovali žiadosti Anna Janíková , Farský úrad v Podbieli a Ľuboš Turčák ,
hlasovaním„za“, boli všetci prítomní 6 poslanci. Dušan Dvorský, Ján Poštek, R udolf Veselý,
Pavol Loffaj , Bc. Pavol K u d zb el, Ľubomír Franko
Obecné zastupiteľstvo sa riadilo novým navrhnutým schváleným programom. Začalo
sa prerokovávanie jednotlivých bodov programu.
K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie navrhli: Pavla Loffaja a Ľubomíra Franku. Hlasovaním „za“ Pavla Loffaja
h laso v ali: Dušan Dvorský, Ján Poštek, Bc. Pavol Kudzbel, Ľubomír Franko, R udolf Veselý. Zdržal
sa hlasovania Pavol Loffaj.
Hlasovaním „za“ Ľubomíra Franka hlasovali : Dušan Dvorský, Bc. Pavol Kudzbel, R udolf Veselý,
Pavol Loffaj, Ján Poštek, zdržal sa Ľubomír Franko.
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: Dušana Dvorského a Jána Pošteka. Za
zapisovateľku Alenu Mišunovú.
K bodu číslo 4: Schválenie Záverečného účtu Obce Podbiel za rok 2013
Starosta obce oboznámil prítomných, že správu záverečného účtu dostali poslanci v materáloch na
rokovanie. Skonštatoval, že záverečný účet bol vystavený v stanovenej lehote na vývesnej tabuli
obecného úradu. Starosta obce uviedol, že po skončení rozpočtového roka obec údaje
o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách do
záverečného účtu obce. Jeho návrh prerokuje a schvaľuje obecné zastupiteľstvo najneskôr do 6
mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Zároveň bol záverečný účet - teda ročná závierka obce overená nezávislým audítorom, čo dokladuje správa pani Ing.Emílie Franekovej. V jej závere je

vyslovené konštatovanie, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Podbiel k 31.decembru 2013 a výsledky jej
hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom
o účtovníctve. A ďalej nezistila vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by
spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia, Preto navrhol, aby záverečný účet
obce Podbiel bol schválený s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ .
Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti, teda prebytok hospodárenia vo výške 22 385,70€ bol
zúčtovaný ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov o tom informovala pani
Dvorská. Tvori prílohu zápisnice.
K záverečnému účtu predložil správu aj hlavný kontrolór obce. Stanovisko hlavného kontrolóra
znel, odporúčam podľa zákona o rozpočtových pravidlách schváliť bez výhrad. Tvori prílohu
zápisnice.
Záverečným účtom sa zaoberala aj finančná komisia. Stanovisko predniesol starosta obce.
Finančná komisia navrhla poslancom schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad. Zápisnica tvori
prílohu zápisnice. V diskusii sa Bc. Pavol Kudzbel sa spýtal na pokuty a penále. Pani Dvorská
vysvetlila, že je to preto, lebo nezamestnávame pracovníkov ZŤP , ale už od. 1.1.2014 škola šla na
právnu subjektivitu, zmenšili sa stavy pracovníkov, to tento rok nebude.
Starosta obce dal hlasovať o schválení záverečného účtu obce Podbiel za rok 2013 a celoročné
hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad.
„za“ boli Dušan Dvorský, Ján Poštek, Ľubomír Franko, Rudolf Veselý, Pavol Loffaj. zdržal sa Bc.
Pavol Kudzbel.
Starosta obce skonštatoval, že záverečný účet bol schválený bez výhrad.
Keďže sa záverečný účet bol schválený a prebytok hospodárenia za rok 2013 vo výške 22.385,70 eur
navrhol presunúť do rezervného fondu obce.
Hlasovaním o prevode „za“ hlasovali: Bc. Pavol Kudzbel, R udolf Veselý, Ján Poštek. Dušan
Dvorský, Ľubomír Franko, Pavol Loffaj.

K bodu číslo 5 : Úprava rozpočtu Obce Podbiel na rok 2014
Starosta obce oboznámil prítomných, že navrhované úpravy obdržali poslanci v materáloch na
rokovanie. Bolo vystavené v stanovenej lehote na vývesnej tabuli obecného úradu. Dotýka sa
predovšetkým úpravy niektorých rozpočtových položiek rozpočtovej organizácie obce, teda
základnej školy s materskou školou a vzhľadom k tomu v konečnom dôsledku je navrhnutá úprava
rozpočtu obce. Na obecný úrad boli doručené žiadosti o navýšenie úväzku pre vedúcu jedálne
a o vytvorenie nového úväzku pre pomocnú silu v jedálni. Tieto obdržali poslanci spolu s
navrhovanou úpravou rozpočtu. Úpravou rozpočtu sa zaoberala finančná komisia odporučili
nasledovné zmeny v predloženom návrhu:
Kapitálové výdavky
- vytvoriť novú položku 410620717 - Vybudovanie Osvetlenia na Bobrovej rali vo výške 1700 Eur
/spoluúčasť Obce na investičnej akcii financovanej dotáciou z Environmentálneho fondu.
Príjmové finančné operácie
- položku 46 454 001-Prevod z rezervy zvýšiť z pôvodného návrhu predloženého poslancom vo
výške 1500 Eur /projekty zateplenia/ o 1 700 Eur /spoluúčasť Obce na Vybudovaní Osvetlenia na
Bobrovej rali/ celkové navýšenie položky tak bude v sume 3 200 Eur.
Základná škola
Bežné výdavky
N a základe stanoviska účtovníčky Júlie Dvorskej, stanoviska starostu Slavomíra Korčušku,
stanoviska hlavného kontrolóra Rastislava Malatinku, po zohľadnení percenta nárastu vydaných
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stravných jednotiek
v rokoch 2012, 2013, 2014, Finančná komisia
odporúča Obecnému
Zastupiteľstvu schváliť zvýšenie položky 4109601 614 - Odmeny ZŠS o sumu 600 Eur (pôvodný
návrh vedúcej Aleny Žuffovej zvýšenie o 1994 Eur.) s tým, že úväzky budú prepočítané v závislosti
od počtu stravníkov v školskom roku 2014-2015.
Celkové zvýšenie odmien v roku 2014 k dátumu 30.06.2014 oproti čerpaniu v roku 2013 (odmeny
vo výške 732 Eur) tak činí 728 Eur /rok 2014 odmeny vo výške 1460 Eur (860+600) mínus 732 Eur
(rok 2013) = 728 Eur navýšenie k 30.06.2014) /
V závislosti o vyššie uvedených zmien vyplýva zmena v položke BEŽNE PRÍJMY
Bežné príjmy
41111003 001 - Výnos dane z príjmov zvýšiť o 7 840 Eur (9234-1994+600)
Zo strany poslancov, Poslanec Dušan Dvorský hovoril o ankete k plynofikácii na zámostí Krivý kút.
15 stavebníci sa vyjadrili, že nemajú záujem o prípojku na plyn. Takže môžeme realizovať cestu
a odvodňovací kanál. Prípojku na plyn k žiadosti manželov Bullovcov na projektovú dokumentáciu
1000,-eur a práce asi 4000,-eur, podľa skutočných nákladov presunúť z rezervného fondu. Starosta
obce dal hlasovať o doplňujúcom návrhu poslanca Dušana Dvorského povýšiť výdaj o 5000,-eur za
hlasovalo všetkých 6 prítomných poslancov. Dušan Dvorský, Ján Poštek, Pavol Loffaj, R udolf
Veselý, Bc. Pavol Kudzbel, Ľubomír Franko. Hlasovaním „za“ úpravu rozpočtu bolo 6 všetkých
prítomných poslancov. Dušan Dvorský, Ján Poštek, Pavol Loffaj, R udolf Veselý, Bc. Pavol
Kudzbel, Ľubomír Franko. Tvori prílohu zápisnice.

K bodu číslo 6: Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na zateplenie budovy MŠ
aO cÚ
Starosta obce oboznámil prítomných že aktuálne v týchto dňoch bola vyhlásená výzva
z Environmentálneho fondu v oblasti Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania. Účelom podpory zatepľovania má byť zvýšenie energetickej
efektívnosti verejných budov, čím sa má znížiť ich spotreba energie. Žiadosť o dotáciu môže obec
predkladať na Environmentálny fond do 31. júla 2014. Povedal, že potenciál na to, aby sme to
stihli, máme, čo ale nemáme, je projektová dokumentácia. Už oslovil niekoľkých projektantov
a v takomto šibeničnom termíne nám prisľúbil jeho vypracovanie Ing.Didek. Predbežná suma za
projekt by bola do 1.500,- €, náklady na ňu si však v rámci žiadosti o dotáciu nemôžeme uplatniť.
Podstatné však je, že financie štát na tento účel má a bola by škoda nevyužiť túto výzvu a nezapojiť
sa do nej. V diskusii navrhli posalnci k zatepleniu aj výmenu strešnej krytiny a dažďové zvody.
Hasovaním „za“ vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie budovy MŠ a OcÚ
a vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie plynovodu Zámostie-Krivý Kút
hlasovalo 6 prítomných poslancov. Dušan Dvorský, Ján Poštek, Ľubomír Franko, Pavol Loffaj,
R udolf Veselý, Bc. Pavol Kudzbel.
K bodu číslo 7 : Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie
II. štvrťroka . Správu predniesol Rastislav M alatinka . Správa bola v súlade s plánom kontrol
a boli kontrolované nájomné zmluvy, ktoré boli podpísané v minulosti platných v roku 2014
vrátame ich dodatkov a doplnkov. Správa tvori prílohu zápisnice. Poslanci berú Správu hlavného
kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie II.štvrťroka 2014 na vedomie. Tvori
prílohu zápisnice .
K bodu číslo 8: Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra obce na obdobie Il.polroka 2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra bola zverejnená na vývesnej tabuli v zákonom
stanovenej lehote. Poslanci ho obdržali v materiáoch na rokovanie. Rastislav Malatinka prečítal
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návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2014. Hlasovnaím „za“ predložený návrh hlasovali všetci
prítomní poslanci. Dušan Dvorský, Ján Poštek, Ľubomír Franko , Pavol Loffaj, R udolf Veselý, Bc.
Pavol Kudzbel. Starosta obce skonštatoval, že plán bol schválený. Tvori prílohu zápisnice.

K bodu číslo 9: Prerokovanie platu starostu obce
Starosta obce pripomenul, že povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 253/2004 Z.z. o platových
pomeroch starostov jedenkrát ročne prerokovať plat starostu obce. Jeho výška sa upravuje
každoročne zo zákona a je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny
rok a násobku koeficientom 1,98 podľa počtu obyvateľov našej obce. (suma 824,- € x koeficient
1,98 = spolu 1.632,- € v hrubom.) Otvoril k tomuto bodu diskusiu. Poslanec Bc. Pavol Kudzbel sa
spýtal či je to len do volieb. Hlasovaním za Obecné zastupiteľstvo v Podbieli Nemení
po prerokovaní podľa ustanovenia § 2 ods.4 zákona č. 253/1994 Z.z. plat starostu obce a ponecháva ho
bez zmien vo výške, ktorá je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a
násobku koeficientom 1,98 podľa počtu obyvateľov boli všetci prítomný poslanci. Dušan Dvorský,
Ján Poštek, Ľubomír Franko , Pavol Loffaj, R udolf Veselý, Bc. Pavol Kudzbel.
K bodu číslo 10: Schválenie uzatvorenia zámennej zmluvy za účelom vysporiadania cesty
v Krivom Kúte. Starosta obce informoval, že sme sa pustili do do vysporiadania cesty v Krivom
Kúte na základe žiadosti obyvateľov tejto časti obce. Vypracovali sme zámennú zmluvu, ktorú
poslanci obdržali v materiáloch na rokovanie. Všetkými účastníkmi je už podpísaná, obecné
zastupiteľstvo ju musí schváliť v predloženom znení. Zaoberala sa ňou finančná komisia, preto
predniesol stanovisko. Stavebná komisia odporúča schváliť predložený návrh. Hlavný kontrolór
súhlasí.
V diskusii sa poslanec Ľubomír Franko spýtal, ktorí ešte nepodpísali výmenu. Odpovedal starosta
obce že máme prisľúbené podpisy už len od štyroch občanov a pracuje sa na tom. Hlasovaním za
predloženú zmluvu hlasovalo 6 prítomných poslancov. Dušan Dvorský, Ján Poštek, Ľubomír
Franko , Pavol Loffaj, R udolf Veselý, Bc. Pavol Kudzbel.
Skonštatoval, že zámenná zm luva bola schválená.
K bodu číslo 11: Žiadosti:
a) o vrátenie pozemkov Anna Janíková, Podbiel č.381 Žiadosťou sa zaoberala finančná kom isia aj
stavebná komisia, preto poprosil o stanovisko. N a základe stavebnej komisie aj finančná komisia
odporúča žiadosti vyhovieť. Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. K tomuto sa prihlásil Ing. Ján
Sitek a podotkol, že vie o jednom dedičovi a to bratovi Anny Janíkovej Milanovi Švábovi. Bc.
Pavol Kudzbel nevedel o tejto skutočnosti, tak starosta dal hlasovať, kto je za to, aby žiadosť Anny
Janíkovej o vrátenie pozemku bola schválená. Za hlasoval Bc. Pavol Kudzbel. Zdržali sa Dušan
Dvorský, Ľubomír Franko, Ján Poštek, Pavol Loffaj, Proti bol R udolf Veselý. Poslanci uložili
Obecnému úradu v Podbieli vyžiadať si doplňujúce informácie o prípadných iných oprávnených
dedičov. K žiadosti Anny Janíkovej rod. Švábová o vrátenie majetku. Za takéto znenie hlasovali 5
poslanci: Dušan Dvorský, Ľubomír Franko, Ján Poštek, Pavol Loffaj, Rudolf Veselý. Zdržal sa Bc.
Pavol Kudzbel.
b) Farský úrad Podbiel , žiadosť o finančný príspevok na letný tábor detí. Nakoľko žiadosť bola
doručená neskôr za pôvodnú žiadosť Miroslavy Sitekovej, nemáme k nej stanovisko finančnej
komisie. Ale máme stanovisko ku pôvodnej žiadosti a to Ing. Miroslavy S itekovej, v zmysle

platného VZN č 2/2012 z 13.1.2012, podľa ktorého môže požiadať o dotáciu právnická osoba, tak
preto požiadal o dotáciu farský úrad v Podbiel. Otvoril preto k tom uto bodu diskusiu. Ľubomír
Franko n av rh o l, že keď ide o naše deti, výšku fin. žiadosti navrhol na 3 00,-eur. Hlasovaním za
žiadosť pre farský úrad v Podbieli, 027 42 Podbiel č. 181, IČ 0 3 1925821 o poskytnutie finančného
príspevku vo výške 300,- € na letný tábor d e tí, hlasovali všetci 6 poslanci, Dušan Dvorský, Ján
Poštek, Ľubom ír Franko , Pavol Loffaj, R udolf Veselý, Bc. Pavol Kudzbel.
c) Ľuboš Turčák, Podbiel č.264 žiada o predbežné stanovisko k zámene pozemkov, ktorú navrhol
v grafike, ktorá je súčasťou žiadosti. Ide o pozemok v Sihle pri jeho novostavbe. Žiadosťou sa
zaoberala stavebná a fínaňčná komisia, preto poprosil o stanoviská. Stavebná komisia navrhuje
uvedenú žiadosť odložiť, lebo Slovenská energetika žiadala tiež odkúpenie tohto pozemku . Chcel
by vidieť GP plán a osadenie trafostanice, lebo je len 1 m od domu. Navrhol žiadosť odložiť
a predložiť GP plán, ktorý bol pri kolaudácii. Finančná komisia navrhla žiadosť odložiť. Hlavný
kontrolór sa k tomu nevyjadril. Bc. Kudzbel Pavol sa spýtal, prečo je na inej parcele. Poslanci
žiadosť Ľuboša Turčáka, Podbiel č.264 - o predbežné stanovisko z dôvodu preverenia skutkového stavu
osadenia trafostanice pri dodržaní ochranných pásiem odložili. Za takýto návrh hlasovalo 6
prítomných poslancov. Dušan Dvorský, Ján Poštek, Ľubomír Franko, Pavol Loffaj, R udolf Veselý,
Bc. Pavol Kudzbel.

K bodu číslo 12: Informácie starostu obce
a) o poskytnutých dotáciách pre Obec Podbiel na rok 2014 - Starosta informoval, že Obci
Podbiel boli na základe žiadosti podanej na Žilinský samosprávny kraj pridelené finančné
prostriedky pre ženskú spevácku skupinu Senková, aj keď len vo výške 100,- eur, predsa je to
dobré. M inisterstvo kultúry nám aj tento rok vyhovelo a na základe našej žiadosti o dotáciu na
folklórne slávnosti nám bola pridelená suma 1.500,- eur. Opäť sme reagovali na výzvy
Environmentálneho fondu o dotáciu na rok 2014 a Vám môžem oznámiť, že na kotolňu v KŠH
sme na základe stavebného povolenia na jej plynofikáciu rozhodnutím ministra ŽP dostali
dotáciu vo výške 88.998,- eur. Ďalšou investičnou akciou, ktorú vďaka podpore z programu
obnovy dediny tento rok zrealizujeme, je verejné osvetlenie na Bobrovej rale. Tam sme dostali
4.750,- eur. Takže po predchádzajúcich neúspešnejších rokoch je tento rok naozaj na dotácie
štedrý a na stavby ktoré budeme realizovať. V súčasnosti prebiehajú verejné súťaže na
dodávateľov stavebných prác.
b) o stave príprav Podbielanských folklórnych slávností - N a Oó.júla máme naplánované ďalšie
naše folklórne slávnosti. Chcem poprosiť predsedu kultúrnej komisie, aby zvolal na budúci
týždeň svojich členov, dohodneme potrebné organizačné veci. Hlavný program bude prebiehať
od 14.00 hod. pri kultúmo-športovej hale, v prípade nepriaznivého počasia sa presunie dovnútra
do haly. Obecný úrad oslovil viacerých účinkujúcich, z ktorých potvrdilo účasť osem
účinkujúcich súborov. V spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom sme pripravili plagát.
Zároveň ich na tieto slávnosti pozval.
c) výsledkoch prijímacieho konania detí do materskej školy - Podľa informácií, ktoré mi poskytla
zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pani Bc.Lukáčiková na predprimáme vzdelávanie sa do MŠ
prednostne prijímali deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a deti
s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. K 01.04.2013 bolo odovzdaných 42 prihlášok.
Od septembra je teda predpoklad, že bude fungovať v MŠ v takom režime ako v tomto školskom
roku. Poslanci berú bod na vedomie.
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K bodu číslo 13 : Interpelácie poslancov a občanov. Poslanec Ján Poštek hovoril, že po 16 rokoch
sa futbalisti dostali do vyššej súťaže a poprosil o finančnú podporu, aby Obecný úrad zakúpil
oblečenie vetrovky a šušťáky s logom obce Podbiel. Ing. Ján Sitek sa priklonil k návrhu pána
Pošteka a sa spýtal, prečo sa neotepluje škola a pri vypracovaní projektovej dokumentácii nech sa
naplánujú podkrovné priestory, môžu byť byty, alebo iné a v projekte, aby boli zateplené strechy, to
isté aj nad obecným úradom. Potom mal pripomienku či obec neschváli VZN o pripojení sa na
verejnú kanalizáciu, starosta odpovedal, že na inžinierske siete, ktoré vedú popred domy, sú
občania povinný sa napojiť zo zákona. Hovoril o rekonštrukcii rod. domu č. 63 a spor so susedmi
ohľadne okien. Ďalej sa diskutovalo o pripojení občanov na ČOV. Rastislav M alatinka žiadal aj na
intrenete zverejňovať pozvánku na zastupiteľstvo, nie len miestnym rozhlasom a verenou výveskou.
Poslanec Bc., Pavol Kudzbel sa spýtal ohľadom vyúčtovania plesu v sezóne 2014. Starosta
odpovedal, že výťažok z plesu šiel na detské lôžkové oddelenie do nemocnice v Trstenej.
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice

Dušan Dvorský
Ján Poštek

Slavomír Korčuška
starosta obce
Prílohy :

- uznesenie číslo
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2
- závrečný účet obce
- upravený rozpočet
- správ fin. komise
. správa hlavného kontrolóra
- plán kontrolnej činnosti
- prejednané žiadosti
- anketa plynofikácia Zámostia
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