Zápisnica
zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 7. apríla 2017
Prítomní:
Poslanci:

Slavomír Korčuška - starosta obce
JUDr. Ľubomír Kuboš, Pavol Loffaj, Ing. Adam M ikulášik,, Michal Sitek,
Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár, Ing. Ján Sitek, Rastislav Malatinka hlavný kontrolór obce
Ospravedlnený: Peter Smolár

Ďalší prítomní:

podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce Slavomír Korčuška privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a prítomných
občanov. Skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci, jeden poslanec Peter Smolár sa ospravedlnil.
Poslanci Pavol Loffaj a JUDr. Ľubomír Kuboš prídu neskôr. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo
je uznášaniaschopné. Začalo sa rokovanie obecného zastupiteľstva.

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta prečítal body programu. Ing. Ján Sitek navrhol doplniť program za bod č. 3 o nový bod č.4
„Informácia o stave inžinierskych sietí a ČOV, týkajúci sa cesty v lokalite Krivý kút. Následne
budú body prečíslované.
N a zasadnutie OZ prišiel Pavol Loffaj.
Za program s pozmeňujúcimi návrhmi od Ing. Jána Siteka hlasovali piati poslanci: Ing. Ján Sitek,
Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj a Ing. Adam Mikulášik.

K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol starosta Bc. Pavla Kudzbela a Pavla Loffaja
Hlasovaním „za“ Bc. Pavla Kudzbela hlasovali štyria poslanci: Ing. Adam Mikulášik, Michal
Sitek, Ing. Ján Sitek a Pavol Loffaj. Bc. Pavol Kudzbel sa hlasovania zdržal.
Hlasovaním „za“ Pavla Loffaja hlasovali štyria poslanci: Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek, Bc.
Pavol Kudzbel a Ing. Ján Sitek. Pavol Loffaj sa hlasovania zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Ing. Adama Mikulášika a Michala Siteka. Za
zapisovateľku určil pani Vieru Ursínyovú.
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K bodu číslo 4:
Informácia o stave inžinierskych sietí a COV, týkajúci sa cesty v
lokalite Krivý kút
Ing. Ján Sitek prítomných informoval, že na základe požiadavky obyvateľov lokality Krivý kút sa
zúčastnil stretnutia s obyvateľmi Krivého kúta a spolu so stavebným dozorom a došli k záveru, že

plánovaná cesta, ktorá mala mať šírku 5 metrov by sa mala rozšíriť, nakoľko obyvatelia preferujú
radšej širšiu cestu ako cestu a chodník. Ďalej požadujú urobiť obrubník po celej dĺžke cesty až ku
hrisku - aby im pozemky nezaplavovala voda z dažd’ov, prítomní diskutovali o možnosti riešenia
tohto problému s možnosťou vybudovať zbernú šachtu. Ďalej potrebu riešiť situáciu pri dome p.
Chajdiaka, ktorému hrozí v prípade dažďov zaplavenie pozemku. Prítomní diskutovali aj o výške
cesty vzhľadom na poklopy, ktoré sa zdajú príliš nízko. P. Konfala upozornil na to, že obrubníky by
mali byť položené na ležato.
Poslanec Michal Sitek s týmto návrhom rozšírenia cesty aj doplnenia obrubníkov tiež súhlasil
a navrhol, aby boli doplnené vpusty. Prítomní sa dohodli, že nasledujúci pondelok sa uskutoční
stretnutie obyvateľov tejto lokality, stavebného dozoru, stavbyvedúceho a starostu, kde túto
problematiku podrobne prediskutujú. Ing. Ján Sitek navrhol, aby bol z tohto stretnutia urobený zápis
a obyvatelia písomne potvrdili, že namiesto chodníka chcú širšiu cestu.
O 18:22 prišiel JUDr. Ľubomír Kuboš.
Hlasovanie za doplnenie projektovej dokumentácie inž. Sietí v lokalite Zámostie, vo vetve B a C
o rozšírenie cesty na 6 metrov v celej časti projektu aj položenie obrubníkov, doriešenie v projekte
2 až 3 dažďových vpustov pri p. Sitekovi, zrealizovanie prípojky pre p. Bebeja a p . Ježka
v dostatočnom predstihu pred položením asfaltového koberca a doriešenia odvodnenia pri
trafostanici hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci: Ing. Ján Sitek, Michal Sitek, Bc. Pavol
Kudzbel, Pavol Loffaj, JUDr. Ľubomír Kuboš a Ing. Adam Mikulášik.

K bodu číslo 5: Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Ing. Ján Sitek ako obec poukázal na to, že dop. zebra pri reštaurácii Pod lipou nekončí na chodníku
ale v skalách, ktoré má p. Kočálka okolo parkoviska a tiež na dieru v ceste, ktorá je smerom od
hlavnej cesty na Podčervenie a tiež, že treba osloviť Slovenskú správu ciest, pretože most na
Zámostie začína hrdzavieť. Starosta mu odpovedal, že situácia so zebrou sa v krátkom čase má
vyriešiť a osloví VÚC Žilina, ktorej most patrí o vzniknutej situácii.
Bc Pavol Kudzbel sa opýtal či už je vysúťažený dodávateľ opravy mosta na Zámostie, na čo mu
starosta odpovedal, že o tom bude informovať na ďalšom zastupiteľstve.
p. Milan Murina poukázal na skutočnosť, že už v roku 2015 bola podpísaná zámenná zmluva
pozemku pod cestu, doteraz však nie je zavkladovaná, obec stavia cestu a p. Murina ju preto
považuje za čiernu stavbu. Starosta mu odpovedal, že všetky náležitosti odovzdali katastru, kde
momentálne nemajú dostatok pracovníkov. Ing. Sitek navrhol, aby starosta napísal v tejto veci na
kataster sťažnosť. Ďalej p. Murina povedal, aby sa riešila situácia pri pohostinstve Meszároš - kde
sa chodia na farskom pozemku otáčať autá. Poslanci sa zhodli, že je tam treba dať zábranu, alebo
nasadiť stromčeky. Starosta upozornil tiež Rastislava Malatinku, ktorý je vo farskej rade, že na
tomto pozemku boli garáže a zostal tam veľký neporiadok.
p. Jozef Juriňák upozornil prítomným, vzhľadom ku pripravovanej oprave mosta na Zámostie, na
potrebu vybudovania lavičky cez rieku Orava.

K bodu č. 6. Informácie starostu obce
Starosta prítomných oboznámil, že sa zrušil predmet zákazy verejného obstarávania Vypracovanie
projektov pozemkových úprav vo vybraných katastrálnych územiach samosprávnych krajov SR komasácia, zverejnená vo vestníku. Verejný obstarávate!’ ruší použitý postup zadávania zákazky,
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nakoľko sa v priebehu zákazky vyskytli dôvody, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa
požadovať, aby v obstarávaní pokračoval.
Obec požiadala ministerstvo vnútra o nové vozidlo IVECO TURBO Daily, toto by malo nahradiť
vozidlo Avia, ktoré je nevyhovujúcom stave, ďalej o protipovodňový vozík a tiež sme reagovali
sme na výzvu na rozšírenie požiarnych zbrojníc - na pristavenie garáže pre vozidlo Tatra 815. Pri
spracovaní projektu boli prítomní aj zástupcovia DHZ p. Peter Smolár a Ján Mačňák.
Obec reagovala aj na výzvu na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kde sa
prispôsobuje vypracovaný projekt aktuálnej výzve, budova spĺňa kritériá, aby bola zaradená do
žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EU. Obec tiež reagovala na výzvu z úradu vlády
na výstavbu detských ihrísk. Ďalej prítomných informoval, že sme boli úspešný v projekte
Slovensko-Poľská spolupráca v projekte Kultúrne a prírodné atrakcie na ceste okolo Tatier
v obciach Szaflary aPodbiel vo výške 12500 €, z čoho bude vybudované oddychové miesto pri
dome s výhľadom na Červenú skalu a informačné tabule o jednotlivých pamiatkach obce.
Ing. Ján Sitek upozornil na výzvu pre športové vybavenie pre školu a výzvu v rámci Euroregión
Tatry týkajúcej sa financií na kultúru. Ďalej navrhol, aby sa zvýšila výška budovy obecného úradu,
kde by vznikli nové kancelárske priestory.

K bodu číslo 7: Správa hlavného kontrolóra obce Podbiel o výsledku kontroly odmeňovania
zamestnancov
Rastislav Malatinka - hlavný kontrolór prečítal správu, ktorá je súčasťou prílohy tejto zápisnice.
Za to, aby obecný úrad prepracoval organizačný poriadok v súlade s návrhom hlavného kontrolóra
obce a tiež aby pracovné zmluvy v súlade s organizačným poriadkom boli prepracované do
31.8.2017 hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci: Ing. Ján Sitek, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel,
Pavol Loffaj, JUDr. Ľubomír Kuboš a Ing. Adam Mikulášik.

K bodu číslo 8: Schválenia VZN č. 2/2017 obce Podbiel, ktorým sa mení VZN obce Podbiel č.
3/2016
Starosta uviedol, že VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodu a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok - sa mení na
základe protestu prokurátora, vypúšťa sa v ňom duplicitné ustanovenie.
Hlasovanie „za“ schválenie VZN č. 2/2017 hlasovali všetci šiesti poslanci: Ing. Ján Sitek, Michal
Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj, JUDr. Ľubomír Kuboš a Ing. Adam Mikulášik.

K bodu číslo 9 Úprava rozpočtu obce Podbiel
JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú komisiu odporučil úpravu schváliť.
Poslanec Michal Sitek navrhol, aby sa prerobili toalety v kultúrno-športovej hale. Starosta obce
Slavomír Korčuška mu odpovedal, že to má obec v pláne, nasledujúci týždeň príde p. Ján Murcin
a urobí na túto prácu rozpočet, starosta odhadol, že toalety v kultúrno-športovej hale môžu byť do
mája hotové
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Za predloženú úpravu rozpočtu hlasovalo všetkých šesť poslancov: Ing. Ján Sitek, Michal Sitek, Bc.
Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj, JUDr. Ľubomír Kuboš a Ing. Adam Mikulášik.

K bodu číslo 10 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Adam Mikulášik
Michal Sitek
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Slavonjír Korčuška
starosta obce

Prílohy :
- uznesenie číslo 13/2017 až 21/2017
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly odmeňovania zamestnancov
- Rozpočtové opatrenie č. 2 Obce Podbiel ku 8.4.2017
-N ávrh VZN obce Podbiel č.2/2017
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