Zápisnica

zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 20.11.2015
Prítomní:
Poslanci:
Hl. kontrolór obce:
Ď alší prítom ní:

Slavom ír K orčuška - starosta obce
JUDr. Ľubom ír Kuboš, Peter Sm olár, Ing. A dam M ikulášik, Ing. Ján Sitek,
M ichal Sitek, Bc. Pavol K udzbel, Pavol Loffaj
R astislav M alatinka
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce Slavom ír K orčuška privítal prítom ných členov obecného zastupiteľstva, a občanov a
konštatoval, že je prítom ných 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. N ásledne
sa začalo sa rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva.

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta obce prečítal program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Poslanec M ichal Sitek navrhol zm enu program u kvôli prítom ným občanom tak, aby pôvodné body
8. 9. 10. boli presunuté pred bod 8. A následne budú body prečíslované.
Bc. Pavol Kudzbel navrhol aby sa najprv prerokoval bod „Schválenie udelenia odm ien pre
poslancov a k o m is ie .....“ a potom nasledoval bod „Ú prava rozpočtu Obce Podbiel na rok 2015“
JUDr. Ľubom ír Kuboš navrhol doplniť ďalší bod rokovania - „Schválenie ďalších členov finančnej
kom isie“
„Za“ nové znenie program u hlasovalo všetkých 7 poslancov (Bc. Pavol Kudzbel, Peter Sm olár,
Ing. Ján Sitek, M ichal Sitek, JU D r. Ľubom ír Kuboš, Pavol Loffaj a Ing. A dam M ikulášik)
Program bol jednohlasne schválený.

K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej kom isie starosta navrhol: JU D r. Ľuboša K uboša a Petra Sm olár
H lasovaním „za“ JU D r. Ľubm ír K uboša hlasovalo 6 poslancov (Peter Sm olár, Ing. Adam
M ikulášik, M ichal Sitek, Pavol Loffaj, Ing. Ján Sitek a Bc. Pavol K udzbel). Zdržal sa jeden
poslanec - JUD r. Ľubom ír Kuboš.
„Za“ Petra Sm olára hlasovalo 6 poslancov (Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek, Ing.
A dam M ikulášik, Pavol Loffaj a JU D r. Ľubom ír K uboš), Peter Sm olár sa hlasovania zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Pavla Loffaja a M ichala Siteka. Za zapisovateľku
určil p. Vieru U rsínyovú.

K bodu č. 4: Schválenie návrhu zmluvy o partnerstve medzi gminou Szaflary a obcou Podbiel
Starosta inform oval prítom ných poslancov o vývoji rokovaní so zástupcam i gm iny Szaflary,
z ktorých vyplynul súhlas, aby bol podpísaný návrh zm luvy, odporúča návrh zm luvy schváliť, aby
sm e do konca roka m ohli podpísať zm luvu o partnerstve
Ing. Ján Sitek sa opýtal, či je m ožné zm eniť zm luvu, či to bude ovplyvňovať rozpočet na rok 2016.
Starosta mu odpovedal, že je to m ožné, a z hľadiska financií - nevie aké budú projekty ale na
stretnutí 26.11.2015 v gm ine Szaflary kde pôjde pracovná skupina z našej obce, m ôžu byť tieto
otázky riešené.
„Z a“ schválenie návrhu zm luvy o partnerstve hlasovalo všetkých 7 poslancov (Bc. Pavol
Kudzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek, M ichal Sitek, JUD r. Ľubom ír K uboš, Pavol Loffaj a Ing.
Adam M ikulášik). N ávrh zm luvy bol schválený

K bodu č. 5: Informácie o plnení uznesení.
JUDr. Ľubom ír Kuboš prečítal odpoveď okresného riaditeľstva policajného zboru - okresný
dopravný inšpektorát - Dolný K ubín ohľadom vytvorenia priechodu pre chodcov. M ichal Sitek
navrhol, aby bol vypracovaný projekt na realizovanie priechodu pre chodcov a zapracovať to do
rozpočtu na r. 2016. Ing. Ján Sitek poznam enal, že toto vyjadrenie m alo to byť priložené v
rokovacích m ateriáloch na O Z.
M ichal Sitek pripom enul, že nebolo splnené uznesenie o vypracovaní podrobného zoznam u
nevysporiadaných vlastníkov v lokalite Pod Pálenicou.

K bodu číslo 6: Informácia starostu obce Podbiel
Starosta inform oval prítom ných poslancov, že s niektorým i členm i D obrovoľného hasičského zboru
v Podbieli vym enil krytinu na požiarnej zbrojnici. Poslanec Peter Sm olár a Ing. A dam M ikulášik
zorganizovali brigádu na opiľovanie strom ov na cintoríne a firm a Drevodom , za prítom nosti Ing.
Jána Siteka, bola rozm erať a aj vyhotoví návrh projektu prestrešenia vstupného schodiska do ZS.
Ďalej spom enul prípad pohryzenia občana psom , ktoré sa bude riešiť na komisii pre verejný
poriadok.

K bodu číslo 7 : Interpelácie poslancov a občanov
Poslanec M ichal Sitek sa opýtal na prebiehajúci súdny spor s Júliusom Sitekom . JU D r. Ľubom ír
K uboš inform oval poslancov, že term ín pojednávania nie je určený a čaká sa v dohľadnej dobe.
O hľadom žaloby dcéry p. Júliusa Siteka - pani Sirotovej skonštatoval, že v tom to prípade bol
podaný návrh na prerušenie konania, vzhľadom na skutočnosť, že na okresnom súde sa v súčasnosti
prejednáva či ten pozem ok patrí, alebo nepatrí p. Sirotovej.
Ďalej sa M ichal Sitek opýtal na stav vyplatenia odm eny pre Júliusa Loffaja. Starosta odpovedal, že
p. účtovníčka mu neodporučila uzatvoriť s p. Loffajom zm luvu o vykonaní práce ale uzatvorí sa
zm luva o dielo podľa občianskeho zákonníka.
M ichal Sitek navrhuje zm eniť V ZN č. 3/2014, ktorým sa upravujú niektoré podm ienky držania
psov na územ í obce Podbiel tak, aby sa vytvorila elektronická evidencia psov s určením rasy psa,
súčasťou ktorej bude aj fotodokum entácia. Ďalej navrhuje určiť osobu oprávnenú na odchyt psov,
poprípade uzatvoriť zm luvu s niektorou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá odchytom a taktiež
zapracovať do tohto VZN, aby obec bola oprávnená uložiť držiteľovi psa pokutu za každé porušenie
povinností ustanovených tým to VZN. JU D r. Ľubom ír Kuboš vyslovil názor, že pokuta m ôže byť
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neefektívna vzhľadom k tom u, že keď bude niekom u udelená pokuta, obec by ju m ala od neho
vym áhať, ale je tu otázka či m á m ajetok, alebo nem á. U prednostňuje cestu prerokovania sťažnosti
na úrovni kom isie a pri následnom porušení bude riešený veterinárnou správou, ktorá už m á páky
ako vym áhať od takéhoto občana pokutu. Ď alšou m ožnosťou je verejné pokarhanie - buď
v obecných novinách, na intem etovej stránke alebo v rozhlase. Toto by podľa jeh o názoru zlepšilo
prevenciu.
Ing. Ján Sitek požiadal starostu obce, aby opätovne upozornil m ajiteľku rodinného dom u č. 252 p.
Brigitu M išinskú na jeh o nevyhovujúci stav, ktorý ohrozuje zdravie občanov a taktiež vytvára
podm ienky na páchanie trestnej činnosti, predovšetkým u m ládeže. Ďalej chce, aby boli m ajitelia
kultúrnej pam iatky č. 133 upozornení na havarijný stav tejto pam iatky, ktorá svojim stavom
ohrozuje vedľajšie kultúrne pam iatky a taktiež ohrozuje bezpečnosť ľudí, ktorí sa pohybujú v jej
blízkosti.
Ing. Ján Sitek taktiež upozornil na zlú situáciu na hlavnej ceste a čo ešte bude diať keď bude
um ožnený prejazd kam iónovej dopravy cez m ost, žiada, aby opätovne tlačilo na dokončenie
výstavby rýchlostného obchvatu, aby bol napísaný list v tejto veci na národnú diaľničnú spoločnosť.
Poslanec Peter Sm olár navrhol, aby obecný úrad oslovil Slovenskú správu ciest so žiadosťou
o zvýšenú intenzitu údržby v zim ných m esiacoch na kom unikácii 1/59, m edzi obcam i Podbiel
a Krivá.
JU D r. Ľubom ír K uboš navrhol, aby bol pri vykupovaní pozem kov v lokalite Pod pálenicou
oslovený Slovenský pozem kový fond - ohľadne odkúpenia podielov od neznám ych vlastníkov. Je
na obci, aby sa čo najskôr dopytovala, aby sa m edzičasom neobjavili potencionálni dedičia.
Ing. Ján Sitek sa opýtal na stav riešenia elektriny v lokalite Pod Pálenicou. Starosta uviedol, že
jed en stavebník - p. M olitoris si rieši pripojenie na vlastné náklady. O bjednávku na projekt
m ôžem e navrhnúť do rozpočtu 2016. JUDr. Ľubom ír Kuboš upozornil, že sa uskutočnilo stretnutie
stavebníkov s pani zo spoločného stavebného úradu, a bolo potrebné aby sa ho Ing. Sitek zúčastnil.
Hlavný kontrolór obce - Rastislav M alatinka navrhol, aby sa získalo súhlasné stanovisko od
vlastníkov pozem kov a od neznám ych z pozem kového fondu. Ing. Ján Sitek by túto problem atiku
riešil developerským projektom .
JUDr. Ľubom ír Kuboš povedal, že jednoduché pozem kové úpravy je dobré riešenie pre lokality,
kde obec plánuje novú výstavbu. M ichal Sitek navrhol osloviť stavebníkov v lokalite
Pod
Pálenicou či chcú skutočne stavať, je m ožné že niektorí už stavať z rôznych príčin nechcú - napr.
kvôli príliš vysokej ceny za m 2, nielen pre inžinierske siete.
V interpeláciách potom vystúpili m anželia Janíkovci, uviedli, že kvôli odstrelom v lome p. Krupu,
sa im trasie dom, odstrely počujú, aj sa im trasú poháriky v sekretári. U viedli, že všetci obyvatelia
na „Zám ostí“ m ajú tento problém a túto skutočnosť potvrdil aj M ichal Sitek. Ďalej m anželia
Janíkovci uviedli, že odstrely sa uskutočňujú aj v noci, čo ich ruší.
Starosta povedal, že na p. K rúpa m á od Banského úradu povolenie len na nízky odstrel, a to by
ľudia nem ali pocítiť. Ď alší problém je, že v poslednej dobe cez m ost chodia nákladné autá so
štrkom aj s vlekom . Ing. Ján Sitek navrhol, nech policajti skontrolujú ako sa dodržiava tonáž
nákladných áut, ktoré cez tento m ost prechádzajú. Bc. Pavol K udzbel povedal, že je treba apelovať
na príslušné orgány, aby bol vypracovaný projekt na zosilnenie m ostovky - teda zvýšenie nosnosti
mosta.
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P. Janík, ďalej uviedol, že kvôli odstrelom sa začína sa zosúvať z pálenice pôda aj so strom am i., je
to od Červenej skaly až po Jasenok - odstrelm i sa to zhoršuje. V roku 1989 kolaudoval rodinný
dom a už m á na ňom prasknuté priečky, aj chodník m á už dopraskaný. Ing. Ján Sitek navrhol, aby
bola zvolané konanie za účelom zistenia, či sú banské činnosti prevádzkované v lome Podbiel - Za
Pálenicu v súlade s vydaným rozhodnutím a zákonom .
H lasovanie o jednotlivých uzneseniach:
- N ávrh M ichala Siteka o úprave VZN č. 3/2014 - podm ienky držania psov...
„Za“ hlasovalo všetkých sedem poslancov (Bc. Pavol Kudzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek,
M ichal Sitek, JU D r. Ľubom ír Kuboš, Pavol Loffaj a Ing. A dam M ikulášik)
- N ávrh Ing. Jána Siteka aby starosta obce upozornil m ajiteľku dom u č. 252 p Brigitu M išinskú na
jeh o nevyhovujúci stav...
„Za“ hlasovalo všetkých sedem poslancov (Bc. Pavol Kudzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek,
M ichal Sitek, JU D r. Ľubom ír Kuboš, Pavol Loffaj a Ing. A dam M ikulášik)
- N ávrh Ing. Jána Siteka aby starosta obce listom upozornil m ajiteľov kultúrnej pam ietky č. 133 o
jej havarijnom stave...
„Za“ hlasovalo všetkých sedem poslancov (Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek,
M ichal Sitek, JU D r. Ľubom ír Kuboš, Pavol Loffaj a Ing. A dam M ikulášik)
- N ávrh Ing. Jána Siteka aby boli vyzvané kom petentné orgány o urýchlené riešenie výstavby
obchvatu cesty m edzinárodného význam 1/59
„Z a“ hlasovalo všetkých sedem poslancov (Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek,
M ichal Sitek, JU D r. Ľubom ír Kuboš, Pavol Loffaj a Ing. A dam M ikulášik)
„Za“ prešetrenie, či všetky banské činnosti prevádzkované v lome Podbiel - Za Pálenicou sú
prevádzkované v súlade s vydaným rozhodnutím a zákonom hlasovalo všetkých sedem poslancov
(Bc. Pavol Kudzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek, M ichal Sitek, JU D r. Ľubom ír K uboš, Pavol
Loffaj a Ing. A dam M ikulášik)
- N ávrh Petra Sm olára - osloviť Slovenskú správu ciest so žiadosťou zvýšenú intenzitu údržby
v zim ných m esiacoch na kom unikácii 1/59
„Za“ hlasovalo všetkých sedem poslancov (Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek,
M ichal Sitek, JU D r. Ľubom ír K uboš, Pavol Loffaj a Ing. A dam M ikulášik)

K bodu číslo 8: Schválenie udelenia odmien pre poslancov a komisie obecného zastupiteľstva
JUDr. Ľubom ír Kuboš ako predseda finančnej kom isie odporučil tento návrh schváliť.
Hlavný kontrolór obce - Rastislav M alatinka uviedol, že nem á výhrady ale rozdelenie odm ien by
podľa jeho názoru m alo byť podľa nejakého kľúča, kom u sa dá viacej a kom u sa dá m enej.
Starosta odpovedal, že odm eňovanie sa riadi vnútorným predpisom pre odm eňovanie poslancov
OZ, predsedov a členov kom isií OZ. O dm enu má poslanec m á za každé sedenie OZ, toto je
m im oriadna odm ena vyplatená raz za rok a poslanci m ajú sami posúdiť jej rozdelenie a výšku.
Bc. Pavol Kudzbel uviedol, že, sociálna kom isia m á na odm enu oproti m inulém u roku navýšenie
len o 20 €, pripom enul, že m ajú 61 návštev u starých občanov a preto navrhuje sociálnej kom isii
navýšiť odm enu o 100 €, pretože jej členovia sa zapájajú aktívne a pracujú počas celého roka.
H lasovanie za pôvodný návrh:
„Za“ nehlasoval nik z prítom ných poslancov, zdržal sa JUDr. Ľubom ír K uboš, Proti boli šiesti
poslanci: Bc. Pavol K udzbel, Peter Smolár, Ing. Ján Sitek, M ichal Sitek, Pavol Loffaj a Ing. Adam
M ikulášik
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H lasovanie o druhom návrhu, v ktorom sa sociálnej kom isii navýši odm ena o 100 € :
„Za“ hlasovalo všetkých sedem poslancov (Bc. Pavol Kudzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek,
M ichal Sitek, JU D r. Ľubom ír Kuboš, Pavol Loffaj a Ing. A dam M ikulášik)

K bodu číslo 9. Úprava rozpočtu obce Podbiel

JUDr. Ľubom ír K uboš za finančná kom isia odporúča schváliť návrh k 20.11.2015.
Rastislav M alatinka, hlavný kontrolór nem al nám ietky.
Bc. Pavol K udzbel navrhuje zvýšiť rozpočet vo výdavkovej časti +100 €
H lasovanie o úprave rozpočtu doplnenom o návrhu:
„Z a“ hlasovalo všetkých sedem poslancov (Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár,
M ichal Sitek, JU D r. Ľubom ír K uboš, Pavol Loffaj a Ing. Adam M ikulášik)

Ing. Ján Sitek,

K bodu č. 10:
Žiadosti: a) Pavol Chajdiak a Antónia Chajdiaková, Podbiel č. 140 - o predbežné stanovisko
JUDr. Ľubom ír Kuboš za finančnú kom isiu odporúča schváliť predbežný súhlas za podm ienky, že
starosta bude prítom ný pri vym eriavaní geodetom a a odkupná cena obecných pozem kov bude 6,10
€ za m2. Poznam enal tiež, že im chýbalo stanovisko stavebnej kom isie.
Rastislav M alatinka - hlavný kontrolór tiež odporúča schváliť, ale odporúča nechať priestor na
m anipuláciu, keď sa bude kanál čistiť.
Ing. Ján Sitek navrhol, aby obec dala urobiť geom etrický plán celého odvodňovacieho kanála
a s ním súvisiacich pozem kov v lokalite Krivý Kút. Geodet zam eria kanál a obec určí aký pracovný
priestor si chce nechať od kanála, čo ostane m ôžu si občania odkúpiť.
Ing. Ján Sitek podal návrh na uznesenie: OZ žiada starostu obce o vypracovanie geom etrického
plánu celého odvodňovacieho kanálu a s ním súvisiacich pozem kov v lokalite Krivý kút s term ínom
do 31.12.2015
„Z a“ hlasovalo všetkých sedem poslancov (Bc. Pavol Kudzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek,
M ichal Sitek, JU D r. Ľubom ír K uboš, Pavol Loffaj a Ing. Adam M ikulášik)
H lasovanie o opakovanej žiadosti Pavla a A ntónie Chajdiakovej o predbežné stanovisko:
„Za“ nehlasoval nik z prítom ných poslancov, zdržal sa: JUDr. Ľubom ír Kuboš, proti hlasovalo 6
poslancov: Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek, M ichal Sitek, Pavol Loffaj a Ing.
Adam M ikulášik

K bodu č. 11. Schválenie ďalších členov finančnej komisie
JUDr. Ľubom ír K uboš navrhol schváliť nových členov finančnej kom isie a to: Evu Turčákovú
a R astislava M alatinku, uviedol, že R astislav M alatinka je síce hlavným kontrolórom obce, ale
zákon o obecnom zriadení ani iné právne predpisy nezakazujú zúčastňovať sa, hlasovať ani byť
členom príslušných kom isií. Z tohto dôvodu je vhodným kandidátom na člena finančnej kom isie.
„Z a“ nových členov finančnej kom isie hlasovalo všetkých 7 poslancov (Bc. Pavol K udzbel, Peter
Sm olár, Ing. Ján Sitek, M ichal Sitek, JUD r. Ľubom ír Kuboš, Pavol Loffaj a Ing. Adam M ikulášik)
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K bodu č. 12. Záver

Starosta obce poďakoval prítom ným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

v//

O verovatelia zápisnice:

Pavol Loffaj

M ichal Sitek

Slavom ŕr K orčuška
starosta obce

Prílohy :
- pozvánka
- prezenčné listiny - 2 ks
- uznesenie číslo: 92/2015, 93/2015, 94/2015, 95/2015, 96/2015, 97/2015, 98/2015. 99/2015,
100/2015, 101/2015, 102/2015, 103/2015
- N ávrh zm luvy o partnerstve m edzi gm inou Szaflary a obcov Podbiel
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