Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 13. júna 2019
Prítom ní:
Poslanci:

Hl. kontrolór obce:
Ď alší prítom ní:

Slavom ír K orčuška - starosta obce
M ichal Sitek, Jo z ef Krúpa, JUD r. Ľubom ír Kuboš, Rastislav M alatinka a
Jo zef K orčuška
O spravedlnený: Bc. Pavol Kudzbel, M gr. Dávid K anderka
Ing. M iroslav Bulla
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otv orenie
Starosta obce Slavom ír K orčuška privítal členov obecného zastupiteľstva a prítom ných občanov.
Skonštatoval, že sú prítom ní piati poslanci a OZ je uznášaniaschopné.

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta prečítal body program u rokovania OZ. Poslanec Jo zef Krúpa navrhol doplniť rokovanie
OZ o nasledovné body: Správa stavebnej kom isie, Sťažnosť na porušovanie správneho a stavebného
poriadku, Prejednanie oneskoreného podania žiadosti o dotáciu k územ ném u plánu a Prejednanie
problem atiky ohľadom nového m osta cez rieku Oravu. Poslanec Rastislav M alatinka navrhol
doplniť program o bod Zm ena plánu zasadnutí OZ. Starosta Slavom ír K orčuška navrhol doplniť
rokovanie o bod: N ávrh plánu činnosti HK. M ichal Sitek navrhol, aby bol program doplnený
o body: N ávrh plánu činnosti HK, Správa stavebnej kom isie a Zm ena plánu zasadnutí OZ.
H lasovanie o pôvodnom návrhu rokovania OZ: za Jo z ef Korčuška, proti - Rastislav M alatinka
Zdržali sa 3 poslanci: JUDr. Ľubom ír Kuboš, M ichal Sitek a Jo zef Krúpa.
H lasovanie o návrhu Rastislava M alatinku za hlasovali: dvaja poslanci - Rastislav M alatinka a Jo z ef
Krúpa. Zdržali sa traja poslanci: Jo z ef Korčuška, JUDr. Ľubom ír Kuboš a M ichal Sitek.
H lasovanie o návrhu Jozefa Krupu: Za hlasovali Jo z ef Krúpa a Rastislav M alanka, proti JUDr.
Ľubom ír Kuboš, zdržali sa Jo z ef K orčuška a M ichal Sitek.
H lasovanie o návrhu M ichala Siteka: Za hlasovali 3 poslanci: Jo z ef Krúpa, M ichal Sitek a
Rastislav M alatinka. Zdržali sa Jo z ef K orčuška a JUD r. Ľ ubom ír Kuboš.

K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej kom isie starosta navrhol Jozefa Krupu a Rastislava M alatinku. Z a Jozefa Krupu
hlasovali štyria poslanci: M ichal Sitek, JUDr. Ľubom ír Kuboš, Jo z ef K orčuška a Rastislav
M alatinka. Jo zef K rúpa sa hlasovania zdržal. Za R astislava M alatinku hlasovali štyria poslanci:
M ichal Sitek, Jo z ef Krúpa, Jo z ef K orčuška a JUD r. Ľubom ír Kuboš. R astislav M alatinka sa
hlasovania zdržal.

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice JUD r. Ľubom íra K uboša a M ichala Siteka. Za
zapisovateľku určil pani Vieru Ursínyovú.

K bodu číslo 4: Informácie starostu obce Podbiel
Starosta prítom ných inform oval, že dňa 24.4.2019 bolo na obecnom úrade pracovné stretnutie
ohľadom zaťaženia m ostného objektu. R okovanie otvoril poslanec N R SR Igor Jackulík.
Inform oval o dvoch m ožnostiach riešenia: buď rekonštrukcia starého m osta, alebo výstavba nového.
Počas výstavby nového by sa starý m ost využíval ako dočasné prem ostenie na Zám ostie.
Zástupcovia ŽSK navrhli, aby sa na OZ prejednala m ožnosť prevodu starého m osta do správy obce,
nový' bol v správe ŽSK .
Rastislav M alatinka vyslovil názor, že výstavba nového m osta je najdrahší a časovo najdlhší
variant. Starosta mu na to odpovedal, že podľa zástupcov z VUC a ich výpočtov by to nem alo byť
drahšie a je tu m ožnosť použiť náhradný plechový m ost z N ižnej, zatiaľ ale čakám e na odpoveď od
V áhostavu. P. Jo z ef K rúpa upozornil, že v súvislosti s výstavbou nového m osta bude problém
vysúťažiť projektovú dokum entáciu a osloviť m ajiteľov pozem kov a predpokladá, že tí nebudú
súhlasiť. Preto je treba kvôli vyvlastneniu pozem kov urobiť zm enu územ ného plánu.
Starosta zúčastnených oboznám il, že na obec bola doručená sťažnosť predsedu stavebnej kom isie
p. Jozefa Krupu na činnosť stavebného úradu, preto prizval na rokovanie OZ Ing. Katarínu
Gossányiovú, ktorá v súčasnosti zabezpečuje obci činnosť stavebného úradu. Prítom ných okrem
iného inform ovala, že obec je zo zákona stavebným úradom a spolu so starostom vysvetlila ako bol
zrušený spoločný stavebný úrad v Trstenej, ona zabezpečuje túto činnosť pre našu obec od
1.10.2019. p. Jozef K rúpa sa sťažoval postup vybavovania jeho žiadosti Ing. G ossányiovou , preto
si následne v dlhšej diskusii vysvetľovali postupy ako riešili predm etnú žiadosť. Rastislav
M alatinka sa vyjadril, že táto diskusia nepatrí na rokovanie OZ a keďže sa OZ v roku 2007
uznieslo, že sa obec pripája k spoločném u stavebném u úradu v Trstenej, je treba ho tiež uznesením
aj zrušiť. M ichal Sitek tiež súhlasil s vyjadrením p. M alatinku s tý m , že OZ by malo byť
inform ované už len o záveroch tohto sporu, tiež uviedol, že na p. G ossányiovú sa bol osobne pýtať
občanov obce aj jej bývalého zam estnávateľa - prim átorku m esta Trstená. K uvedeném u sa tiež
vyjadril aj hlavný kontrolór Ing. M iroslav Bulla s tým , že ak p. G ossányiová začala pre obec
pracovať až v desiatom m esiaci, na žiadosť p. Krupu mal odpovedať obecný úrad.

K bodu č. 5 - Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
p. Rastislav M alatinka podal návrh rozšíriť cestu m edzi kostolom a m úzeom , vytvoriť
kom postovisko na novom cintoríne a upozornil na skutočnosť, že na list: O bčania proti M arasovi doteraz nedostali odpoveď. Ďalej sa opýtal
na stav vykupovania pozem kov pod m iestnou
kom unikáciu v časti Pleso, Pod Pálenicou, na cintoríne a ako pokračuje proces elektrifikácie v časti
Pod Pálenicou. Starosta mu oznám il, že mu odpovie písom ne. P. Sitek požiadal, aby odpovede
zaslal aj ostatným poslancom .
JUDr. M iroslav B achynec prítom ných inform oval, že z rozhovoru so župankou Erikou Jurinovou
vyplynulo, že m ost cez rieku Oravu bude VÚ C stavať až keď získa 2,5 mil. eur. U viedol tiež, že p.
Krupovi nezáleží na jeh o technickom stave, keďže ešte zintenzívnil prevoz kam eňa po moste.
A požiadal stanovisko k tom u, aké kroky zo strany obce boli urobené k tom u aby m ost nebol
zničený, v akom štádiu konania sa nachádza tzv. m alá kom asácia a tiež požaduje potvrdenie, či
zem né výkopové práce, ktoré vykonáva Jo z ef Krúpa na pozem koch k.ú. Podbiel sa realizujú na
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základe stavebného povolenia. Ďalej oboznám il poslancov o ponuke dvoch občanov predať svoje
podiely po 50 € za m2.
V ystúpila aj p. Jozefína K rupovaná, podala podnet na Jozefa Krupu, ktorý na pozem koch, ktorých
je spoluvlastníckou kope a bagruje, požaduje tiež od obce písom nú odpoveď,
p. A nton Janík sa sťažoval na prašnosť na Zám ostí, ktorého príčinou sú nákladné autá
z kam eňolom u, a tiež uviedol, že prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť polievanie cesty. Tiež
požadoval, by sa na O Z predstavil Pavol M aras a aby prezentoval čím sa ako predseda kom isie
životného prostredia bude zaoberať. K onštatoval, že p. Krúpa zneužíva postavenie poslanca vo svoj
prospech a preto by mal zvážiť aj svoje odstúpenie. Krúpa sa k uvedeném u vyjadril, že ak bude
treba kropiť cestu, tak to urobí a k prašnosti prispievajú aj ďalší podnikatelia na Zám ostí - p.
Zem ančík a p. Kolenčík.
Starosta uviedol, že na polievanie je k dispozícii obecné požiarne vozidlo, na m ost bola
nam ontovaná kam era a VÚC m onitoruje prem ávku áut, ktoré po ňom prechádzajú,
p. Patrik V ysloužil
mal otázku
ohľadom vývozu kom unálneho odpadu, keďže separuje
nevyprodukuje dosť odpadu a pýtal sa na m ožnosť zníženia poplatkov. Starosta mu odpovedal, že
na jeseň bude nové VZN o poplatkoch aj vývoze kom unálneho odpadu a ďalej vysvetlil, že
poplatky zahŕňajú nielen vývozy kom unálneho odpadu z dom ácností, ale aj zo zberného dvora,
separovaný zber z dom ácností, z kontajnerov a podobne.
p. Karisný sa opýtal, či bude obec stavať lavičku cez rieku, aby deti m ohli chodiť sam é do školy.
Starosta mu na to odpovedal, že bude vypracovaná štúdia o lavičke cez Studený potok a po
spracovaní ju predloží na OZ.

K bodu č. 6 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na II. polrok
2019
Starosta skonštatoval, že návrh bol zverejnený v stanovenom term íne na úradnej tabuli a neboli
k nem u doručené žiadne nám ietky. Ing. M iroslav Bulla - hlavný kontrolór obce prečítal návrh
pravidelných, tem atických aj ostatných kontrol, nik z prítom ných nemal doplňujúce otázky.
H lasovanie za schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na II. polrok za hlasovali všetci piati poslanci: Jo zef Krúpa, M ichal Sitek, Rastislav M alatinka, Jo z ef K orčuška
a JUDr. Ľ ubom ír Kuboš.

K bodu č. 7 - Schválenie Záverečného účtu Obce Podbiel za rok 2018
Starosta skonštatoval, že návrh bol zverejnený v stanovenom term íne na úradnej tabuli a neboli
k nemu doručené žiadne nám ietky.
JUDr. Ľubom ír K uboš predniesol stanovisko finančnej kom isie, ktorá ho odporúča schváliť bez
výhrad.
Ing. M iroslav Bulla - hlavný kontrolór obce uviedol, že boli dodržané zákonné podm ienky, ale mal
by byť podľa jeh o názoru obšírnejší - viac inform ácií pre občanov a tiež je treba doriešiť časť o
dotáciách.
H lasovanie za schválenie záverečného účtu Obce Podbiel za rok 2018 a celoročné hospodárenie
bez výhrad a tiež použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
Za hlasovali všetci piati poslanci: Jo zef Krúpa, M ichal Sitek, Rastislav M alatinka, Jo z ef K orčuška
a JUDr. Ľubom ír Kuboš.
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K bodu č. 8 - Prerokovanie protestu prokurátora proti časti uznesenia č. 21/2019
Starosta prítom ných inform oval, že prokurátor vzniesol protest proti časti uznesenia č. 21/2019,
ktoré bolo prijaté na zasadnutí OZ Obce Podbiel 27.0.2019 v časti, ktorým OZ poverilo starostu
Obce Podbiel k podpísaním zm lúv k Zm enám a doplnkom č. 1 a Zm enám a doplnkom č. 2
k Územ ném u plánu obce Podbiel. Starosta navrhol, nakoľko sa jed n á o chybu form álnu, vyhovieť
prokurátorovi.
Hlasovanie o tom , že OZ vyhovuje protestu prokurátora za hlasovali všetci piati poslanci: Jo zef
Krúpa, M ichal Sitek, R astislav M alatinka, Jo z ef K orčuška a JUDr. Ľubom ír Kuboš.
H lasovanie o tom , že OZ ruší časť uznesenia podľa protestu prokurátora: za hlasovali všetci piati
poslanci: Jo zef Krúpa, M ichal Sitek, Rastislav M alatinka, Jo zef K orčuška a JUDr. Ľubom ír
Kuboš.

K bodu č. 9 - Správa hlavného kontrolóra obce Podbiel č. 1/2019 o plnení uznesení
Ing. M iroslav Bulla - hlavný kontrolór obce - prečítal správu, ktorú poslanci obdržali v m ateriáloch
pred zastupiteľstvom .
Okrem iného upozornil aj na zm luvu s Ivanou Juriňákovou, ktorá nie je 2 roky riešená, na
dlhoročné nevysporiadanie pozem kov pod cestou Pod Pálenicou a tiež na to, že sú stále
neprepracované pracovné zm luvy tak, aby boli v súde s organizačným poriadkom , navrhuje aby
boli riešené doplnkom . Starosta sa k uvedeném u vyjadril, že čo sa týka nepodpísaných zm lúv
niektorí občania sú v zlej finančnej situácii a uznesenia, ktoré majú odkladný charakter sa budú
riešiť na najbližšom OZ. K VZN o psoch uviedol, že obec je podľa nového zákona o povinná
zabezpečiť odchyt túlavých zvierat a zatiaľ ani jed n a obec v Tvrdošínskom okrese nem á zm luvu
s oprávnenou osobou na odchyt psov. N aša obec má na zbernom dvore koterec, m ám e prísľub od
veterinárov, že v prípade potreby nám prídu poradiť ako ďalej postupovať.
H lavný kontrolór tiež navrhol aby bolo upravené VZN o podm ienkach držania psov v súlade so
zákonom a bezodkladne um iestniť spom aľovací prah na Zám ostí.
H lasovanie za uznesenie, v ktorom OZ obecném u úradu ukladá upraviť návrh VZN č.3/2014
o podm ienkach držania psov v súlade so zákonom 184/2018, ktorým sa m ení a dopĺňa zákon č.
39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa m enia a dopĺňajú
niektoré zákony do 09/2019 o podm ienkach držania psov: za hlasovali traja poslanci: Jo zef Krúpa,
M ichal Sitek a Rastislav M alatinka, zdržali sa dvaja poslanci: JUD r. Ľubom ír Kuboš a Jo z ef
K orčuška.

K bodu č. 10 - Schválenie zámennej zmluvy za účelom vysporiadania cesty Pod Pálenicou
Starosta skonštatoval, že návrh bol zverejnený v stanovenom term íne na úradnej tabuli a neboli
k nem u doručené žiadne nám ietky
Za schválenie zám ennej zm luvy hlasovali všetci piati poslanci: Jo zef Krúpa, M ichal Sitek,
R astislav M alatinka, Jo z ef K orčuška a JUD r. Ľubom ír Kuboš.
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K bodu č. 11 Správa stavebnej komisie
Predseda stavebnej kom isie - p. Jo zef K rúpa prítom ných inform oval, že sa dňa 11.6.2019 konalo
stretnutie stavebnej kom isie za účasti Jozefa Krupu, Ing. Jána Siteka" a R astislava M alatinku, na
ktorom sa riešili nasledovné okruhy:
- stavebná kom isia nedostala žiadne m ateriály na prerokovanie
- starosta ich neinform oval o členoch do kom isie na JPU
- neplnia sa uznesenia o vysporiadaní pozem kov pod m iestne kom unikácie a cintorín
- nebola včas podaná žiadosť o dotáciu na spracovanie územ no-plánovacej dokum entácie
- líniová stavba optického kábla Orange prechádzala cez obecné pozem ky a pozem ky občanov obce
Podbiel, vzniklo tak ochranné pásm o a pozem ky neboli uvedené do pôvodného stavu
- časť objektu starej MŠ je nevyutižá a navrhujem e ho dať do prenájm u
- doposiaľ nebol zrušený stavebný úrad v Trstenej a nebol zriadený na obci
- stavebný úrad na obci je nečinný a nefunkčný a pracovníčka nevykonáva funkciu so stavebným
poriadkom
- nie sú odstránené výtlky na m iestnych kom unikáciách
- neurobila sa zábrana zvretralých skál ku cintorínu
- zvetralé ihrisko m edzi radovkam i
- cesta Pod Pálenicou a inžinierske siete
Starosta sa uvedeném u vyjadril, že ani raz nebol prizvaný na sedenie stavebnej kom isie. Líniová
stavba O range bola zverejnená na úradnej tabuli, občania mali m ožnosť sa k nej vyjadriť.
K škôlke uviedol, že keďže je to m ajetok obce je potrebné, aby OZ najprv schválilo zám er o jeho
prenájm e.
Schvaľovanie návrhov uznesení, ktoré predniesol p. Jo z ef Krúpa:
Hlasovanie o uznesení, v ktorom obecné zastupiteľstvo ukladá obecném u úradu, aby do 15.7.2019
predložil poslancom písom nú inform áciu koľko bolo stavebných konaní v obci Podbiel:
Za hlasovali dvaja poslanci: Rastislav M alatinka, Jo z ef Krúpa. Jeden poslanec - M ichal Sitek sa
zdržal. Proti hlasovali dvaja poslanci: Jo z ef Korčuška, JUDr. Ľubom ír Kuboš
Hlasovanie o uznesení v ktorom obecné zastupiteľstvo ukladá obecném u úradu, aby bol na každom
OZ sam ostatný bod o JPÚ, veľkej kom asácii a vysporiadaní m iestnej kom unikácii v časti Pleso a
na cintoríne:
Za hlasovali traja poslanci: Jo z ef Krúpa, Rastislav M alatinka a M ichal Sitek. Zdržali sa 2 Jo zef
K orčuška, JUDr. Ľubom ír Kuboš
H lasovanie o uznesení, v ktorom obecné zastupiteľstvo ukladá obecném u úradu predložiť písom nú
inform áciu o vzniknutých škodách, ktorá spôsobila líniová stavba opto kábel O range a spôsoby jej
odstránenia:
Za hlasovali dvaja poslanci: Jo z ef K rúpa a R astislav M alatinka, zdržali sa traja poslanci: M ichal
Sitek, Jo z ef K orčuška a JUD r. Ľ ubom ír Kuboš.
Hlasovanie o uznesení, v ktorom obecné zastupiteľstvo ukladá obecném u úradu, aby v term íne do
30.6. 2019 na intem etovej stránke obce a tiež do najbližšieho vydania v obecných novín uverejnil
zoznam vlastníkov pozem kov pod m iestnou kom unikáciou v časti Pleso a cintorín:
Z a hlasovali všetci piati prítom ní poslanci (Jozef Krúpa, Rastislav M alatinka, M ichal Sitek, Jo zef
Korčuška a JUDr. Ľubom ír Kuboš)
Hlasovanie o uznesení, v ktorom obecné zastupiteľstvo schvaľuje zám er obce ponúknuť voľný
priestor starej MS na prenájom :
Za hlasovali všetci piati prítom ní poslanci (Jozef Krúpa, R astislav M alatinka, M ichal Sitek, Jo zef
K orčuška a JUDr. Ľ ubom ír K uboš)
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H lasovanie o uznesení, v ktorom obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie o pristúpení Obce Podbiel
k spoločném u stavebném u úradu v Trstenej č. 10/2007:
Za hlasovali štyria poslanci (Jozef Krúpa, Rastislav M alatinka, M ichal Sitek, Jo zef K orčuška)
zdržal sa JUDr. Ľubom ír Kuboš.
H lasovanie o uznesení, v ktorom obecné zastupiteľstvo schvaľuje pristúpenie ku novozriadeném u
spoločném u stavebném u úradu v Trstenej
Z a hlasoval Jo z ef Krúpa, proti hlasovali Jo z ef Korčuška a JUDr. Ľubom ír Kuboš. Zdržali sa
Rastislav M alatinka a M ichal Sitek.
H lasovanie o uznesení, v ktorom obecné zastupiteľstvo ukladá obecném u úradu odstrániť výtlky na
kom unikáciách do 30.6.2019.
Za hlasovali traja poslanci: Jo zef Krúpa, Rastislav M alatinka a M ichal Sitek. Zdržali sa dvaja
poslanci: Jo z ef Korčuška, JUDr. Ľubom ír Kuboš
H lasovanie o uznesení, v ktorom obecné zastupiteľstvo ukladá obecném u úradu, aby zaslal list na
VÚC, či pri výstavbe nového m osta je potrebný doplnok k územ ném u plánu Obce Podbiel:
Za hlasovali traja poslanci: Jo z ef Krúpa, R astislav M alatinka a M ichal Sitek. Zdržali sa 2 Jo zef
Korčuška, JUDr. Ľubom ír Kuboš
H lasovanie o uznesení, v ktorom obecné zastupiteľstvo ukladá obecném u úradu, aby do 30.9. 2019
zabránil padaniu skál na ceste na cintorín: Za hlasovali štyria poslanci: Jo zef Krúpa, Rastislav
M alatinka, Jo zef Korčuška a M ichal Sitek. Zdržal sa JU D r. Ľ ubom ír Kuboš
H lasovanie o uznesení, v ktorom obecné zastupiteľstvo ukladá obecném u úradu, aby do 15.7.2019
spracoval návrh rozsahu prác a finančných nákladov na rekonštrukciu detského ihriska na
radovkách, aby neohrozovalo zdravie detí.
Z a hlasoval Jo zef Krúpa, proti hlasovali dvaja poslanci: M ichal Sitek, Jo z ef K orčuška, zdržali sa
dvaja JUDr. Ľubom ír Kuboš a Rastislav M alatinka. Starosta prisľúbil, že sa aj napriek neprijatém u
uzneseniu tejto problem atike bude venovať a zistí čo sa dá robiť ďalej s ihriskom medzi radovkam i.

K bodu č. 12 Zmena plánu zasadnutí OZ
R astislav M alatinka navrhol zm enu term ínov plánu zasadnutí OZ po diskusii s poslancam i
nasledovne: 5. august 2019, 16. septem ber 2019, 28. október 2019 a 16. decem ber 2019 na základe
prijatého uznesenia starosta inform oval, že na rokovanie OZ nepríde, ale bude prítom ní v novem bri
a decem bri, kedy sa bude prerokovávať rozpočet obce Podbiel.
Za hlasovali traja poslanci: Jo z ef Krúpa, M ichal Sitek a R astislav M alatinka, proti hlasoval Jo zef
Korčuška, zdržal sa JUD r. Ľubom ír Kuboš.

K bodu č. 13 - Schválenie predaja podielu Obce Podbiel na pozemku v zastavanom území
obce Petrovi Hurákovi a manž. Pulíne Hurákovej, bytom Podbiel č. 14
JUDr. Ľubom ír Kuboš za finančnú kom isiu odporúča predaj schváliť za 6,1 € za m2.
H lasovanie za predaj podielu Obce Podbiel Petrovi Hurákovi a m anželke Pulíne Hurákovej
hlasovali všetci piati poslanci: Jo z ef Krúpa, M ichal Sitek, Rastislav M alatinka, Jo z ef K orčuška a
JUDr. Ľ ubom ír Kuboš.

K bodu č. 14 - Schválenie úpravy rozpočtu Obce Podbiel na rok 2019

6

JUDr. Ľubom ír Kuboš za finančnú kom isiu odporúča návrh schváliť k 13.6.2019, s tým to súhlasil aj
Ing. M iroslav Bulla - hlavný kontrolór obce.
Rastislav M alatinka navrhol vzhľadom k tom u, že sa nerešpektujú zo strany obce žiadosti OZ a je
celkovo nespokojný s prácou obecného úradu znížiť vo výdavkovej časti položky 612 a 614
(osobný príplatok a odm eny) o polovicu. S tým to súhlasil aj M ichal Sitek, ktorý spom enul aj
nekvalitné pokosenie trávy v obci a ďalšie sťažnosti občanov obce na OÚ. S N ávrhom Rastislava
M alatinku ale nesúhlasil starosta obce ani poslanci Jo z ef K orčuška a JUDr. Ľubom ír Kuboš.
Ďalej poslanci diskutovali o konkrétnej značke traktora, ktorý obec plánuje zakúpiť.
Za úpravu rozpočtu, tak ako bol pôvodne predložený všetci piati poslanci: Jo zef Krúpa, M ichal
Sitek, Rastislav M alatinka, Jo zef K orčuška a JUDr. Ľubom ír Kuboš.

K bodu č. 15 - Záver
Starosta obce poďakoval prítom ným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

O verovatelia zápisnice:

JUD r. Ľubom ír Kuboš

/IC.l lo\0]

M ichal Sitek

Prílohy :
- uznesenie číslo 36/2019 až 52/2019
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- Protest prokurátora
- N ávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na II. Polrok 2019
- Správa o výsledku kontroly č. 1/2019
- Stanovisko HKO k návrhu záverečného účtu obce Podbiel za rok 2018
- správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a OZ Obce Podbiel
- Záverečný účet Obce Podbiel a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
- Interpelácie JUD r. M iroslava B achynca
- žiadosť Petra H uráka a Paulíny Hurákovej
- zám enná zm luva s Mgr. M iroslava Beňušíkom
7

- návrh rozpočtového opatrenia obce č. 3 k 13.6.2019
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