Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podbieli z dňa 05. 02. 2015.

Bod č. 1 - Otvorenie. Starosta obce privítal prítomných poslancov a občanov. Skonštatoval, že sú
prítomní 7 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Bod č. 2 - Schválenie programu rokovania. Po prečítaní programu rokovania dal návrh poslanec
Adam Mikulášik, aby bola žiadosť PZ Senková Podbiel doplnená. Za doplnenie žiadosti hlasovali všetci
prítomní poslanci a začalo sa rokovanie obecného zastupiteľstva.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. Do návrhovej
komisie bol zvolený Ing. Ján Sitek a Michal Sitek. Za overovateľov zápisnice bol určený Bc. Pavol
Kudzbel a Pavol Loffaj. Za zapisovateľa Bc. Adam Mikulášik.
Bod č. 4 - PZ Senková Podbiel - žiadosť o odsúhlasenie a poverenie zástupcu obecného úradu
k zastupovaniu na všetky právne úkony súvisiace s právom poľovníctva podľa zákona 274/2009 Z.z.
o poľovníctve, v uznanom poľovnom revíri podbiel. na nedeliteľných pozemkoch obce Podbiel.
Doplnenie žiadosti - PZ Senková Podbiel žiada obec Podbiel o prenájom poľnohospodárskych
pozemkov vo vlastníctve obce Podbiel nachádzajúcich sa na LV. V katastrálnom území obce Podbiel
o výmere 27.0898 ha na poľovné účely. V súvislosti so žiadosťou PZ sa o slovo prihlásil JUDr. Miroslav
Bachynec a informoval sa kto je na žiadosti PZ Senková podpísaný a informáciu žiadal zapísať do
zápisnice z dnešného rokovania. Starosta obce odpovedal, že je tam podpis tajomníka PZ Senková p.
Milana Lofaja. Starosta obce navrhol poslancom, aby ho poverili zastupovaním obce na tomto
zhromaždení a keďže sa bude rozhodovať aj o výške nájmu na poľovných pozemkoch tak by ho mali
splnomocniť aj k podpísaniu nájomnej zmluvy s tou organizáciou, ktorá získa na zhromaždení
vlastníkov poľovných pozemkov nadpolovičnú väčšinu hlasov. Prihlásil sa o slovo p. Jozef Klimčák ml.,
kde naznačil, že novo vzniknutý poľovnícky spolok nedáva všetkým poľovníkom rovnaké možnosti na
poľovanie a taktiež nesúhlasia s jeho Stanovami. Vystúpil aj p. Miroslav Bachynec a povedal, že
v spolku môže poľovať každý, kto má záujem a je majiteľom poľovných pozemkov. Do debaty sa
prihlásil aj Milan Lofaj st. a povedal, že také stanový ako má poľovnícky spolok Senková sú zlé a pri
schvaľovaní na spoločnej schôdzi neboli schválené. O slovo sa prihlásil aj poslanec Ján Sitek a požiadal
prítomných predstaviteľov jednotlivých poľovníckych organizácií o vysvetlenie, prečo takáto situácia
nastala. Po búrlivej debate navrhol poslanec Pavol Kudzbel, aby sme sa vrátili k prerokovaniu žiadosti
PZ Senková a navrhli uznesenie pre tento prejednávaný bod. Začalo sa hlasovanie o návrhu starostu
obce, ktoré bolo zamietnuté prijalo sa uznesenie, ktoré navrhla návrhová komisia. Uznesenie
návrhovej komisie bolo prijaté hlasovaním za všetkých 7 poslancov.
Bod č. 5 - Záver: Starosta sa poďakoval všetkým prítomným a ukončil rokovanie,
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