Zápisnica

z mimoriadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podbieli zo dňa

25 .04 .2014.

Prítomní: Slavomír Korčuška - starosta obce
poslanci- Dušan Dvorský, Ján Poštek, Rudolf Veselý, Ing. Iveta Kanderková, Bc. Pavol
Kudzbel, Ľubomír Franko
Hlavný kontrolór obce : Rastislav Malatínka
Ďalší prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomný: Pavol Loffaj

K bodu číslol: Otvorenie
Starosta obce Slavomír Korčuška privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva
a prítomných občanov. Skonštatoval, že sú prítomní 6 poslanci a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta obce oboznámil prítomných s programom rokovania a vyzval prítomných na
doplňujúce návrh k programu rokovania.Poslanec Bc. Pavol Kudzbel dal návrh na doplnenie
bodu č. 10 Interpelácie občanov a poslancov a bod 10 posunúť ako bod 11 za boli všetci 6
poslanci: D.Dvorský, P.Kudzbel, R.Veselý, I.Kanderková, Ľ. Franko,J.Poštek.

K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie: Bc. Pavla Kudzbela a Rudolfa Veselého
za Bc.Kudzbela hlasovali :D.Dvorský, R.Veselý, I.Kanderková, ľ. Franko,J.Poštek ,
za R.Veselého hlasovali: D.Dvorský, P.Kudzbel, R.Veselý, I.Kanderková, Ľ. Franko,J.Poštek
, za overovateľov zápisnice starosta určil Jána Pošteka a Ľubomíra Franka za zapisovateľku
určil Júliu Dvorskú.

K bodu číslo 4 : Úprava rozpočtu obce na rok 2014
Starosta obce skonštatoval, že poslanci dostali návrh úpravy rozpočtu obce Podbiel /obec aj
rozpočtová organizácia t.j. ZS s MS / v materiáloch. Návrhom úpravy sa zaoberala finančná
komisia. Ing. Iveta Kanderková prečítala návrh finančnej komisie o zmenu návrhu úpravy
rozpočtu nasledovne:
V rozpočte Obce Podbiel
vo výdakovej časti
Položku 41 01116 642001 004 -B ežný transfer Starí Slovania v sume 644 € vypustiť/dotácie
je už v rozpočte schválená/
Položku 0116633016 opraviť na 011116 633018 /chyba v texte návrhu úpravy/
v príjmovej časti
Položku 41 111 003 -V ýnosy dane z príjmov -zvýšenie o 2666 € na sumu 273242 €.
Ostatné navrhované položky finančná komisia navrhuje schváliť tak ako boh predložené
v návrhu úpravy.

V rozpočtovej organizácii Základná škola s materskou školou finančná komisia navrhuje ešte
upraviť návrh rozpočtu nasledovne:
vo výdavkovej časti:
Položka 41 09111 632003 -M aterská škola poštovné a telekom. služby upraviť sumu z 366 na
160 €.
Položka 41 09601 632003-Zariad. Školského stravovania poštovné a telekom .služby upraviť
sumu z 276 na 160 €.
Ostatné navrhované položky na úpravu finančná komisia navrhuje schváliť tak ako boli
predložené v návrhu úpravy.
Starosta ďalej informoval prítomných, že je tu žiadosť o navýšenie rozpočtu pre Zariadenie
školského stravovania, kde je potrebné na základe kontroly z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva vykonať opatrenia na odstránenie závad ďalej informoval o žiadosti na
navýšenie rozpočtu pre Zariadenie školského stravovania na pomocnú silu do ZŠS na
prípravu doplnkových jedál a upratovanie školskej jedálne navýšenie úväzku pre vedúcu ZŠS.
Keďže táto úprava nebola predmetom návrhu úpravy rozpočtu po diskusii sa poslanci dohodli,
že p. riaditeľka Mgr. Blanka Kontrová predloží návrh na úpravu rozpočtu , ktorá sa bude
týkať konkrétne úpravy na navýšenie úväzkov pre ZŠS najneskôr do augusta 2014. Starosta
ďalej informoval, že obec dala žiadosť na Ministerstvo financií na vybavenie Zariadenia
školského stravovania technológiou a inventárom.
Starosta dal hlasovať o návrhu finančnej komisie, ktorý prečítala Ing. Iveta Kanderková -z a
predložený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci -D.Dvorský, P.Kudzbel, R.Veselý,
I.Kanderková, Ľ. Franko,J.Poštek.

K bodu číslo 5: Schválenie podpisu Zmluvy o poskytnutí audítorských služieb
Starosta obce oboznámil prítomných , že vzhľadom na to, že máme dobré referencie oslovili
sme Ing. Emíliu Franekovú na vykonanie auditu účtovnej závierky Obce Podbiel za rok
2013/audit nám vykonala aj v roku 2012/. Poprosil prítomných o vyjadrenie k zmluve.
Poslanec Bc.Pavol Kudzbel sa vyjadril, že pre neho nespĺňa z ľudského vzťahu kritéria,
dôvodom bolo nevyjadrenie sa k bližšie nemenovanej problematike. Ten istý názor mala Ing.
Iveta Kanderková, že jej nedala odpoveď taktiež na bližšie nemenovanú vec. Keďže nemal
nikto iný žiadne návrhy a pripomienky starosta dal hlasovať o uzatvorení zmluvy o poskytnutí
audítorských služieb s Ing. Emíliou Franekovou. Za uzatvorenie zmluvy boli poslanci:
D.Dvorský, , R.Veselý, Ľ. Franko, J.Poštek, proti bol Bc.P. Kudzbel a zdržala sa Ing. Iveta
Kanderková.
K bodu číslo 6: Poverenie starostu obce o podpísaní plnej moci pre Orava PPD Nižná
Starosta obce informoval o tom, že mu bolo doručená plná moc pre Orava PPD Nižná, ktorá
sa týka právnych úkonov na poľovníckych pozemkoch.. Keďže v predmetných veciach sú
nezrovnalosti starosta dal návrh na odloženie schválenia poverenia, do tej doby, pokiaľ
nebudú všetky veci okolo poverenia jasné. Za odloženie tohoto bodu boli všetci prítomní
poslanci: D.Dvorský, P.Kudzbel, R.Veselý, I.Kanderková, Ľ. Franko,J.Poštek.

K bodu číslo 7: Poverenie starostu obce k vykonaniu zákonných postupov súvisiacich
s výberom dodávateľa stavby „Chodník pre chodcov -P odbiel - Ulica“.
Starosta informoval, že na predmetnú stavbu je potrebné vybrať dodávateľa. Finančné
prostriedky v rozpočte sú schválené a stavebné povolenie je platné .Je potrebné poverenie

starostu obce k vykonaniu zákonných postupov súvisiacich s výberom dodávateľ. Za
poverenie starostu boli všetci prítomný poslanci: D.Dvorský, P.Kudzbel, R.Veselý,
I.Kanderková, Ľ. Franko,J.Poštek.
K bodu číslo 8: Poverenie starostu obce k vykonaniu zákonných postupov súvisiacich
s výberom dodávateľa stavby „Ochrana ovzdušia v obci Podbiel - Zmena palivovej
základne v kultúrno-športovej hale.“.
Starosta informoval, že mám bola z environmentálneho fondu schválená dotácia na
predmetnú stavbu v sume 88.998 € . Ing. Kanderková sa pýtala, že či nie je v podmienkach
výstavby zlikvidovanie kotolne na pevné palivo. Starosta informoval ,že nevie o žiadnej takej
podmienke. V súvislosti z pridelením dotácie starosta dal návrh , aby ho poslanci poverili
k vykonaniu zákonných postupov súvisiacich s výberom dodávateľa stavby „Ochrana
ovzdušia v obci Podbiel - Zmena palivovej základne v kultúrno-športovej hale.“. Za boli
všetci prítomní poslanci: D.Dvorský, P.Kudzbel, R.Veselý, I.Kanderková, Ľ. Franko,J.Poštek.

K bodu číslo 9: Informácie starostu obce
o doručenom liste Ing. Ladislava Krupu Podbiel č.p.74
a/Starosta obce informoval prítomných poslancov o zámere Ing. Ladislava Krupu, Podbiel
č.p. 74, ktorý sa na obec obracia so žiadosťou o zachovanie mlynského kolesa a teda žiada do
projektu zakomponovať plastové kanalizačné potrubie o vnútornom priemere 150 mm
a celkovej dĺžke 150m. Názory boli rôzne, ale poslanci sa zhodli na tom, že Ing. Krúpa by si
mal vo vlastnej réžii začať vybavovať svoje stavebné povolenie na stavbu /oslovenie susedov
a p o d ./.
o vykonaní štátneho zdravotného dozoru v ZŠ s MŠ Podbiel.
b/Starosta informoval o tom, že kapacita MŠ je na 45 detí do MŠ chodí 48 deti. Keďže
v zápise o nedostatkoch sú vypísané všetky nedostatky, ktoré sa týkajú materskej školy
a taktiež aj zariadenia školského stravovania starosta. Informoval, že obec z ministerstva
financií požiadala na tieto všetky nedostatky finančnú dotáciu v sume cca 14.000 €.
V mesiaci jún 2014 už budeme vedieť ,či nám boli pridelené finančné prostriedky na túto
akciu a obec sa bude po pridelení dotácie zaoberať úpravou rozpočtu. V prípade, že dotáciu
obec nedostane budú sa tieto otázky riešiť priebežne podľa nutnosti viď zápis o vykonaní
štát. zdravotného dozoru.
K bodu číslo 10 : Interpelácie poslancov a občanov
Poslanec J.Poštek poďakoval všetkým, ktorý prispeli k tomu, aby nám bola obci pridelená
dotácia na zmenu palivovej základne v športovej hale. Ďalej sa pýtal na výjazd na hlavnú
cestu zo Zámostia a od Lentilkovej ulice. Starosta informoval, že po rozhovore s p. Kahanom
zo Slovenskej správy ciest sú pre nich prioritou cesty I. a II. triedy a až potom ostatné.
Poslanec Bc. P. Kudzbel dal návrh na zmenu obecných zastupiteľstiev na 17.00 hod. Poslanci
sa zhodli na tom, že zastupiteľstvá od júna 2014 budú bývať so začiatkom o 17.00 hod.
Július Loffaj mal požiadavku, aby sa na časť cesty na Bobrovej rali /od p. Júliusa Loffaja až
po hlavnú cestu smerom ku kostolu/ nanovo vyštrkovala. Ďalej mal požiadavku, že nepočuje
verejný rozhlas a je potrebné to riešiť.
Poslanec Ľubomír Franko pochválil ako sú vyčistené vyrúbané lúky, ktoré vyrubujú
súkromné osoby na základe rozhodnutí obce.

K bodu číslo 11 : Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie
obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice

Ján Poštek
Ľubomír Franko

Prílohy: -

-uznesenie
-pozvánka
-prezenčné listiny 2 ks
-zmluva o poskytnutí audítorských služieb
-žiadosť ZS s MS o navýšenie rozpočtu
-žiadosť o úpravu rozpočtu ZS s MS
-zápisnica z výkonu štátneho zdravotného dozoru
-plná moc
-rozhodnutie MZPSR o poskytnutí dotácie na zmenu palivovaj základe
v športovej hale z 2.4.2014 číslo 100947/A1-42/14
-List Ladislava Krupu ,Podbiel č.74 z 10.03.2014
-návrh úpravy rozpočtu 2 ks

