Zápisnica
zo zasadnutia m im oriadneho obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 25. júna 2020

Prítomní:
Poslanci:
Ospravedlnení:
Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítomní:

Slavomír Korčuška - starosta obce
Michal Sitek, Jozef Krúpa, Bc. Pavol Kudzbel, Rastislav M alatinka a Mgr.
Dávid K anderka a Jo ze f Korčuška
JUDr. Ľubom ír Kuboš
Ing. Miroslav Bulla
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: O tvorenie
Starosta obce Slavom ír Korčuška privítal členov obecného zastupiteľstva a prítomných občanov
a Ing. Vlastu Cukorovú, ktorá je zhotoviteľka Zm ien a Doplnkov č. 2 k územ ném u plánu obce
Podbiel.
K bodu číslo 2: S chválenie program u rokovania
Starosta prečítal body programu rokovania. Nik z prítomných k nemu nepodal pozmeňujúci návrh.
Hlasovanie o programe rokovania: za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci: Bc. Pavol Kudzbel,
Mgr. Dávid Kanderka, Michal Sitek, Jo zef Krúpa, Jozef Korčuška a Rastislav Malatinka.
K bodu číslo 3: V oľba návrhovej kom isie, určenie overovateľov záp isnice a zap isovateľa
Do návrhovej komisie starosta navrhol Michala Siteka a Jo ze f Korčušku. Za Michala Siteka
hlasovali piati poslanci: Jo ze f Korčuška, Jo ze f Krúpa, Mgr. Dávid K anderka Bc. Pavol Kudzbel a
Rastislav Malatinka. Michal Sitek sa hlasovania zdržal. Za Jozefa Korčušku
hlasovali piati
poslanci: Michal Sitek, Mgr. Dávid Kanderka, Rastislav Malatinka, Jo ze f Krúpa a Bc. Pavol
Kudzbel. Jo z e f K orčuška sa hlasovania zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Mgr. Dávida Kanderku a Rastislava Malatinku. Za
zapisovateľku určil pani Vieru Ursínyovú.
K bodu číslo 4: P rerok ovanie návrhu Z m ien a D oplnkov č. 2 k územ ném u plánu obce Podbiel
Návrh spolu s jeho grafickým znázornením obdržali poslanci v materiáloch na rokovanie a je
prílohou zápisnice. Starosta ho prečítal.
Ing. arch. Vlasta C ukorová sa stručne ku návrhu vyjadrila. Spolu so starostom všetky body zámeru
prešli fyzicky v teréne.
Jozef Krúpa upozornil, že lavička cez rieku Orava v navrhovanej podobe n em á význam, a navrhol,
aby smerovala ku náučném u chodníku ku Červenej skale. Ing. C ukorová sa vyjadrila, že v tomto
prípade by chodník križoval železnicu, čo je nebezpečné a ŽS R sa tom u budú brániť.
Ďalej navrhol, aby bola kom unikácia okolo Brigity Klimekovej potiahnutá ďalej a tiež aby bola
záplavová zóna zm enená na IBV. Opýtal sa na zmenšenie časti - Pam iatková rezervácia, starosta
mu odpovedal, že návrh schválený obecným zastupiteľstvom sme poslali na ministerstvo kultúry

a to ho posunulo k pam iatkárom na vyjadrenie. Ing. arch.- Cukorová sa povedala, že do návrhu
zapracuje ich stanovisko, ak sa v termíne nevyjadria, zapracuje ho podľa návrhu obce.
Ing. Miroslav Bulla sa opýtal, či je stanovené koľko metrov od cintorína môže byť agroturistika, na
čo mu Ing. arch. C ukorová odpovedala, že v minulosti bolo zo zákona 50 m, ale momentálne je to
ponechané na obce, v tomto návrhu je ale 50m odstup zachovaný.
Ďalšia otázka Ing. Bullu smerovala ku bodu č.23 Protipožiarna nádrž pod Kráľovou, Starosta mu
odpovedal, že je ju potrebné postaviť z dôvodu hasenia lesných požiarov
JUDr. Miroslav Bachynec sa opýtal, prečo je plánovaná strelnica v oblasti kameňolomu. Starosta
mu povedal, že je tam zastavaná časť, ktorá nepodlieha rekultivácii, teda - nemusí byť zalesnená.
JUDr. Bachynec vyslovil názor, že je v preloženom návrhu málo verejnej zelene a šírka cesty 10,5m
na komunikáciu sa m u zdá priveľká vzhľadom k tomu, že na jej úkor prídu občania o pozemky. Ing.
arch. Cukorová odpovedala, že v tejto šírke je miesto na cestu, chodník a zelený pás tak, aby tento
verejný priestor fungoval pre občanov ako má.
Antonovi Janíkovi sa nepáči, že
záhradkárska osada bude rozdelená cestou.
Starosta mu
odpovedal, že to bude len účelová komunikácia. Vzniknúť by tam mal aj odvodový kanál na odvod
dažďovej vody sm erom ku Orave.
Hlasovanie za schválenie bodu č. 21- Účelová kom unikácia vedúca ponad družstvo a Pivovar
a účelová kom unikácia spájajúca IBV Lány vedúca popod masív Bielej skaly a napájajúc sa na
poľnú cestu vedúcu k rezerváru a na Polianky hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci.
Hlasovanie za schválenie bodu č. 22 - Prepojenie účelových komunikácií v lokalite Mlynisko a
lokalita IBV sa rozšíri na časti územno-stavebného bloku A. 16 až po jestvujúci rekreačnonemotoristický koridor za hlasovali piati poslanci (Bc. Pavol Kudzbel, Michal Sitek, Jozef Krúpa,
Jozef Korčuška a Rastislav Malatinka) jeden poslanec - Mgr. Dávid Kanderka sa hlasovania zdržal.
Hlasovanie za schválenie bodu č. 23 - Protipožiarna nádrž pod Kráľovou hlasovali všetci šiesti
prítomní poslanci.
K bodu č. 14 - Z áver
Starosta Slavomír Korčuška sa poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil
rokovanie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:

Rastislav Malatin
Mgr. Dávid Kand

Prílohy :
- uznesenie číslo 33/2020-35/2020
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- Zám er obce pre spracovanie Zm ien a doplnkov č. 2 U P N - 0 Podbiel

