Zápisnica
Z mimoriadneho zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 9. augusta 2018
Prítomní:
Poslanci:

Ďalší prítomní:

Slavomír Korčuška - starosta obce
JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek, Bc. Pavol
Kudzbel, Peter Smolár, Rastislav M alatinka - hlavný kontrolór obce
Ospravedlnený:
Pavol Loffaj
Ing. Ján Sitek
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce Slavomír Korčuška privítal členov obecného zastupiteľstva a prítomných občanov.
Skonštatoval, že sú prítomní piati poslanci. Poslanci
Pavol Loffaj a Ing. Ján Sitek sú
ospravedlnení. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Začalo sa rokovanie
obecného zastupiteľstva.

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta prečítal body programu. Michal Sitek navrhol doplniť program rokovania o nový bod č. 6
Žiadosť o odstránenie spomaľovacieho prahu v časti obce Zámostie.
Starosta navrhol v bode 5 vyškrtnúť výraz „a okrsku“ stý m , že názov bodu bude: Schválenie
volebného obvodu v obci Podbiel pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.
Za program rokovania s navrhnutými zmenami hlasovali všetci piati poslanci: Michal Sitek, Bc.
Pavol Kudzbel, JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Adam Mikulášik a Peter Smolár.

K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol starosta Ing. Adama M ikulášika a Petra Smolára.
Hlasovaním „za“ Ing. Adama Mikulášika hlasovali štyria poslanci: Michal Sitek, JUDr. Ľubomír
Kuboš, Peter Smolár a Bc. Pavol Kudzbel. Ing. Adam Mikulášik sa hlasovania zdržal.
Hlasovaním „za“ Petra Smolára hlasovali štyria poslanci: Ing. Adam Mikulášik, Michal Sitek,
Bc. Pavol Kudzbel a JUDr. Ľubomír Kuboš. Peter Smolár sa hlasovania zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Bc. Pavla Kudzbela a Michala Siteka. Za
zapisovateľku určil pani Vieru Ursínyovú.

K bodu číslo 4: Úprava rozpočtu obce Podbiel
Návrh úpravy rozpočtu obdržali poslanci v materiáloch pred rokovaním OZ
JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú komisiu odporučil návrh schváliť.

y

Bc. Pavol Kudzbel sa mal uvedenému otázky týkajúce sa položky odmeny na dohody vo výške
2500 €, prečo znižujeme položku na JPÚ o 7544 € a navýšenie dotácie pre TJ ŠK Podbiel 1600 €.
Slavomír Korčuška, starosta obce zdôvodnil zvýšenie dohôd tým, že sa uzatvorili dohody s
dôchodcami, ktorý osádzali dopravné značenie, na dohodu bol zamestnaný aj Jozef Pazdúr, ktorý
chodil s traktorom, ďalej Tomáš Kanderka a Marika Grúňová, prečerpala sa pôvodne plánovaná
suma, preto je potrebné túto položku navýšiť.
Navýšenie pre TJ ŠK Podbiel a týka osláv 90 výročia vzniku TJ ŠK, bolo pozvané mužstvo Galisa
a bývalých reprezentantov. Bc. Pavol Kudzbel a opýtal, či bola podaná aj písomná žiadosť, keďže
nebola, pripadá mu to voči ostatným organizáciám nespravodlivé. K uvedenému sa vyjadril aj Peter
Smolár, ktorý 1600 € pokladá za príliš veľa za nedeľňajší futbal.
Michal Sitek povedal, že Ing. Ján Sitek sa vyjadril, že bol za starostom on si to zobral na vlastné
triko, a tiež že ostatných poslancov obvolá. Starosta mu odpovedal, že to tak nebolo. Do diskusie
k uvedenému sa zapojil aj Ing. Adam Mikulášik, ktorý zastáva názor, že a toto navýšenie malo byť
predjednané s poslancami a tiež, že navýšenie dotácie pre TJ ŠK Podbiel z dôvodu 90-výročia bolo
už zohľadnené pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2018. Ing. Adam Mikulášik navrhol, aby toto
navýšenie bolo presunuté na obecné zastupiteľstvo v septembri a aby v návrhu navýšenia boli
presne rozpísané položky, načo boli financie použité. S týmto návrhom súhlasili aj ostatní poslanci.
Starosta poslancov informoval, že položku JPÚ ponížili z dôvodu, že suma 12500 €, ktorá zostala
v rozpočte je suma, ktorú je možné reálne prečerpať do konca roka. Neminuté finančné prostriedky
by prešli do rezervného fondu.
Poslanec Michal Sitek si všimol, že bol zakúpený iný plot (okolo materskej školy), o akom rokovali
poslanci. Starosta mu odpovedal, že pri nákupe plota zavážila suma, nový je lacnejší. Bc. Pavol
Kudzbel poznamenal, že z princípu mal byť tento nákup s poslancami prekonzultovaný, keďže
o ňom spolu rokovali a očakával, že to bolo pre starostu aspoň sčasti záväzné. Michal Sitek zastáva
názor, že tento plot bude vibrovať a mládež bude do neho kopať, tento názor zastáva aj p. Rastislav
Malatinka - hlavný kontrolór obce. Predtým vybrali mocný trvácny plot, ktorý vydrží 20 rokov
a má obavy, že tento nevydrží a bude ho potrebné opravovať.
Hlasovanie o zvýšení položky 41 08 100 640 Rekreačné a športové služby a transféry - dotácia pre
TJ ŠK Podbiel. Za nehlasoval nik, Zdržali sa štyria poslanci (Ing. Adam Mikulášik, JUDr. Ľubomír
Kuboš, Michal Sitek a Bc. Pavol Kudzbel). Proti hlasoval jeden poslanec - Peter Smolár, Starosta
konštatoval, že tento bod nebol prijatý a uvedená položka sa bude prejednávať na najbližšom OZ.
Hlasovanie o celkovej úprave rozpočtu - podľa návrhu rozpočtového opatrenia č. 3 okrem položky
41 08 100 640: „Za“ hlasovalo všetkých päť poslancov (Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, JUDr.
Ľubomír Kuboš, Ing. Adam Mikulášik a Peter Smolár).

K bodu č. 5: Schválenie volebného obvodu v obci Podbiel pre voľby do orgánov samosprávy
obcí v roku 2018
Starosta konštatoval, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia 10 novembra 2018 a do
17 augusta 2018 je potrebné schváliť volebný obvod.
Za schválenie volebného obvod č. 1, ktorým je obec Podbiel hlasovali všetci piati poslanci (Michal
Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Adam Mikulášik a Peter Smolár).
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K bodu číslo 6 Žiadosť o odstránenie spomaľovacieho prahu v časti obce Zámostie
Michal Sitek predložil petíciu - žiadosť o zrušenie spomaľovacieho prahu v časti Zámostie pred
domom p. Vrláka , ktoré je podľa ich názoru zbytočné a neopodstatnené, pretože v danom úseku
nebola zaznamenaná dopravná nehoda a je obmedzujúca pre cyklistov, korčuliarov aj matky
s kočíkmi. Petíciu podpísalo 36 ľudí, ktorých sa spomaľovací prah dotýka. Poslanec Michal Sitek
po konzultácii s obyvateľmi Zámostia zistil, že spomaľovací pruh je potrebné na záhradkách pri
rodinnom dome p. Hubu. S týmto návrhom súhlasí p. Huba, Bulla, p. Karisná a p. Branická. V tejto
časti jazdia rýchlo štvorkolky z Červenej skaly a na ceste ešte pridajú, je tam zlý výhľad kvôli
borovici a v tejto časti býva veľa malých detí. Takto umiestnený spomaľovací pruh by neprekážal
ani poslancovi Petrovi Smolárovi . Bc. Pavol Kudzbel sa vyjadril, že zdravie detí je prednejšie, ako
záhradkári a tiež upozornil, na zlý vplyv zrušenia spomaľovacieho prvku pred mostom . Starosta
Slavomír Korčuška prítomným povedal, že p. Pacura s umiestnením spomaľovača na tomto mieste
nesúhlasí, pretože je v tejto časti obmedzenie rýchlosti jazdy na 40 km/h, čo by malo postačovať.
Hlasovanie za zrušenie spomaľovacieho pruhu v časti obce Zámostie - pred domom p. Vrláka
a jeho presunutie ku domu p. Hubu - v termíne do 20 augusta 2018 „Za“ hlasovalo všetkých päť
poslancov (Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Adam Mikulášik a Peter
Smolár).

K bodu číslo 7 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:

Bc. Pavol Kudzbel

....¿a

Michal Sitek

^uška
S lavo
starosta obce

Prílohy :
- uznesenie číslo 40/2018 až 45/2018
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- návrh rozpočtového opatrenia č. 3 k 9.8.2018
- petícia - Žiadosť o odstránenie spomaľovacieho prahu

3

