Zápisnica

zo mimoriadneho zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 10.9.2015
Prítomní:
Poslanci:
Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítomní:

Slavomír Korčuška - starosta obce
JUDr. Ľubomír Kuboš, Peter Smolár, Ing. Adam Mikulášik, Ing. Ján Sitek,
Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj - prišiel neskôr
Rastislav Malatinka
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce Slavomír Korčuška privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a členov
krízového štábu, ktoré sa zišlo z dôvodu mimoriadnej situácie v našej obci. Konštatoval, že je
prítomných 6 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne sa začalo sa
rokovanie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta obce prečítal program zasadnutia mimoriadneho obecného zastupiteľstva. Nikto k nim
nemal pripomienky. Program bol jednohlasne schválený.
K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie starosta navrhol Ing. Adama M ikulášika a M ichala Siteka
Hlasovaním „za“ M ichala Siteka hlasovalo 5 poslancov (Peter Smolár, Ing. Ján Sitek, JUDr.
Ľubomír Kuboš, Ing. Adam M ikulášik a Bc. Pavol Kudzbel). Zdržal sa jeden poslanec - Michal
Sitek
„Za“ Ing. Adama Mikulášika hlasovalo 5 poslancov (Bc. Pavol Kudzbel, Peter Smolár, Ing. Ján
Sitek, Michal Sitek a JUDr. Ľubomír Kuboš), jeden poslanec - Ing. Adam Mikulášik, sa hlasovania
zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice JUDr. Ľubomíra Kuboša a Ing. Jána Siteka
Za zapisovateľku určil Vieru Ursínyovú.
K bodu č. 4 Prijatie stanoviska k uzavretiu mosta na ceste 1/59 v Podbieli od 16.00 hod. dňa
9.9.2015
Starosta obce informoval, že most sa nachádza na ceste medzinárodného významu, je v správe
Slovenskej správy ciest. Statik po podrobnom posúdení určil, že most sa nedá naďalej používať. Na
základe tohto výroku správa ciest navrhla krízovému štábu uzavretie mosta a krízový štáb, ktorý sa
konal v Nižnej 9.9.2015 upovedomil všetkých zúčastnených, že most bude uzatvorený od 16:00 hod
9.9.2015. Ďalej podrobne oboznámil prítomných poslancov o záveroch zo zasadnutia Krízového
štábu, ktorý sa konal 9.9.2015 v Nižnej.

Následne informoval o stretnutí , ktoré sa uskutočnilo dňa 10.09.2015 na Obecnom úrade
v Podbieli za účelom stanovenia ďalšieho postupu pri riešení situácie ohľadom uzatvorenia mosta
na ceste 1/59 v Podbieli, ktoré sa zúčastnili: JUDr. Jozef Domiňák- prednosta OU Tvrdošín, Andrea
Koleková a Ing. Miloš Šrabák zo Slovenskej správy ciest ŽSK, Ing. Jaroslav Rosina - starosta obce
Nižná, Slavomír Korčuška - starosta obce Podbiel, Plk.Mgr. Jozef Púčik, Ing. Npr. Zdeno Drbiak
a Major Ing. Marek Vrobel z OR HaZZ Dolný Kubín, Plk. Ing. Štefan Dlugoš - ODI ORPZ Dolný
Kubín, Ing. Marián Vranka - OÚ Žilina, OCDPK, Marián Pikuliak zo slovenskej správy ciest Žilina
Podrobne informoval zúčastnených o záveroch z tohto stretnutia, ktorými sú nasledovné:
- Starostovia obcí Nižná a Podbiel vyhlásia mimoriadnu situáciu
- Slovenská správa ciest uskutoční vysprávku náhradnej trasy pre záchranné vozidlá
- JUDr. Jozef Domiňák sa pokúsi vyžiadať si stretnutie náčelníkom generálneho štábu SR
Ing. Jaroslav Rosina sa porozpráva s vlastníkmi cesty určenej na náhradnú trasu a upozorní
ich na mimoriadnu situáciu
Ďalej informoval, že o 14:00 hod. 10.9.2015 sa uskutočnilo ďalšie rokovanie aj so zástupcami
správy hmotných rezerv. Z tohto stretnutia vyplynulo, že správa hmotných rezerv je ochotná
poskytnúť ťažkú mostovú súpravu. Prvou podmienkou je vyhlásenie mimoriadnej situácie
v obciach Podbiel a Nižná, následne projektant posúdi, aký druh mostu sa postaví. Slovenská správa
ciest komponenty na most dopraví a bude hradiť aj montáž a tiež demontáž do pôvodného stavu na
vlastné náklady. Ďalej poslancov oboznámil aj s druhou variantou riešenia - požiadať o pomoc
armádu SR.
Starosta uviedol, že sa spojil sa s riaditeľom ZŠ s MS v Nižnej, aby mali deti plynuté spojenie na
vlak, riaditeľ hneď upravil rozvrh hodín. Ďalej požiadal železnice SR o posilnenie vozňov a snaží sa
vybaviť aj vlakovú kyvadlovú dopravu v čase dopravnej špičky.
Ďalej informoval o provizórnej ceste cez Malú Oravu, ktorá nie je oficiálna, je určená len pre
záchranku a požiarnikov, ostatní ju používajú len na vlastné riziko. Slovenská správa ciest ju dá na
vlastné náklady vyspraviť. Starosta zvolal členov krízového štábu, ktorí musia vyhlásiť mimoriadnu
situáciu.
Následne dal starosta obce slovo poslancom:
Ing. Ján Sitek si všimol, že policajti stoja v Hornej Lehote a vracajú autá, čo je neefektívne. Mali
by stáť už pred Oravským podzámkom. Spýtal sa či niekto rokoval o využití kyvadlovej dopravy autobus by prišiel ku mostu, ľudia následne prejdú peši na druhú stranu mostu a tam ich vyzdvihne
druhý autobus, na to mu starosta odpovedal, že statik označil nosnosť mosta ako nulovú, preto táto
možnosť neprichádza do úvahy. N a moste má byť v najbližšom čase dopravná značka - zákaz
prechodu pre chodcov.
Poslancov zaujímalo dokedy sa pôvodný most opraví, na čo im starosta odpovedal, že to
v súčasnosti nie je možné presne určiť. Slovenská správa ciest sa vyjadrila, že demolačné práce
môžu začať hneď, ale s výstavbou sa môže začať až v marci 2016
Poslanci sa zhodli, že táto situácia sa musí využiť na to, aby sa tlačilo na dobudovanie obchvatu rýchlostnej cesty R3
Poslanci chceli vedieť termín postavenia náhradného mostu - ťažkej mostnej konštrukcie, na čo im
starosta odpovedal, že všetci zúčastnení robia čo môžu, a na druhej strane je to legislatívny proces,
ktorý musí byť dodržaný. Všetko toto rieši Slovenská správa ciest a obec môže tento proces
urýchliť okamžitým prijatím mimoriadnej situácie.
Hlavný kontrolór obce p. Rastislav M alatinka pochválil aktivitu obecného úradu v tejto situácii
a opýtal sa na nosnosť náhradného mosta, starosta mu odpovedal, že to v súčasnosti nevieme
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povedať a musíme čakať na vyjadrenie projektanta. Ďalej uviedol, že výstavba samostatnej lavice
pre chodcov a cyklistov neprichádza do úvahy, pretože lavica je súčasťou mosta, ktorý bude
postavený od Správy štátnych hmotných rezerv. P. M alatinka povedal, aby starosta predniesol
Slovenskej správe ciest požiadavku, aby súčasťou nového mosta bola aj lavička pre cyklistov.
Ing. Ján Sitek upozornil na situáciu mosta cez rieku Orava, ktorý vedie na Zámostie, kde tiež chodia
nadrozmerné náklady, čo môže poškodiť most. Požaduje tiež aby sa v uznesení spomenulo, že
Slovenská správa ciest dlhodobo neriešila zlý technický stav mosta a k havárii mosta prispelo aj to,
že dodnes nie vybudovaná rýchlostná cesta R3
p. Michal Sitek za návrhovú komisia prečítal znenie uznesenia, ktoré je nasledovné:
„Obecné zastupiteľstvo v Podbieli konštatuje, že uzatvorenie mosta na štátnej ceste 1/59 medzi
obcami Nižná a Podbiel pre všetku dopravu, ku ktorému došlo 9.9.2015 o 16.00 hod. z dôvodu
havárie mosta je mimoriadnou udalosťou z dôvodu pôsobenia jej následkov na život a zdravie
obyvateľov obce Podbiel a odporúča starostovi obce z uvedeného dôvodu vyhlásiť mimoriadnu
situáciu. K danej situácii došlo pre neriešenie zlého technického stavu mosta aj napriek viacerým
písomným upozorneniam Slovenskej správy ciest zo strany obce. K havárii mosta prispelo
dlhoročné odkladanie výstavby rýchlostnej cesty R3 v úseku obce Podbiel.
Za uvedené znenie uznesenia hlasovali všetci 7 prítomní poslanci: Bc. Pavol Kudzbel, Peter
Smolár, Ing. Ján Sitek, Michal Sitek, Pavol Loffaj, JUDr. Ľubomír Kuboš a Ing. Adam Mikulášik

K bodu číslo 5 Záver
Starosta obce
zastupiteľstva.
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3

//

,
Slavomír
Korčuška
starosta obce

obecného

