Zápisnica

zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 17. apríla 2015
Prítomní:
Poslanci:
Hl. kontrolór obce:
Ď alší prítomní:

Slavom ír K orčuška - starosta obce
JU D r. Ľubom ír Kuboš, Peter Sm olár, Bc. A dam M ikulášik, Ing. Ján Sitek,
M ichal Sitek, Bc. Pavol K udzbel, Pavol Loffaj
R astislav M alatinka
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce Slavom ír K orčuška privítal prítom ných členov obecného zastupiteľstva a prítom ných
občanov. Skonštatoval, že sú prítom ní siedm i poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Začalo sa rokovanie obecného zastupiteľstva.

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta obce prečítal program zasadnutia rokovania obecného zastupiteľstva, nik z prítom ných
nem al doplňujúce návrhy. Doplňujúci návrh predniesol starosta obce a tento bol schválený.
H lasovanie o bodoch program u: „Z a“ hlasovali všetci siedm i prítom ní poslanci: M ichal Sitek, Bc.
Pavol Kudzbel, Peter Sm olár, Pavol Loffaj, Ing. Ján Sitek, JU D r. Ľubom ír Kuboš a Bc. Adam
M ikulášik.
Z ačalo sa prerokovávanie jednotlivých bodov program u.

K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej kom isie starosta navrhol Ing. Jána Siteka a JU D r. Ľubom íra K uboša
H lasovaním „za“ Ing. Jána Siteka hlasovalo 6 poslancov (M ichal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Peter
Sm olár, Pavol Loffaj, JU D r. Ľubom ír K uboš a Bc. A dam M ikulášik). Zdržal sa jeden poslanec Ing. Ján Sitek.
Za JUD r. Ľ ubom íra K uboša hlasovalo 6 poslancov (M ichal Sitek, Bc. Pavol K udzbel, Peter Smolár,
Pavol Loffaj, Ing. Ján Sitek a Bc. A dam M ikulášik). JU D r. Ľubom ír K uboš sa hlasovania zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Bc. A dam a M ikulášika a Petra Sm olára. Za
zapisovateľku určil V ieru U rsínyovú.

K bodu číslo 4: Úprava rozpočtu Obce Podbiel na rok 2015
JU D r. Ľ ubom ír K uboš predniesol stanovisko finančnej kom isie, v ktorej odporúča schváliť 500 € na
nákup krytiny na požiarnu zbrojnicu. N eodporúča ale schváliť novú položku 2902 € súvisiace
s prácam i naviac na plynovú kotolňu. Finančná kom isia odporúča, aby zhotoviteľ stavby vyvodil
zodpovednosť za vzniknuté navýšenie.
Bc. Pavol Kudzbel sa opýtal, ktoré práce sa urobili naviac, či boli v projektovej dokum entácii a či
boli konzultované so stavebným dozorom a projektantom .

Starosta mu odpovedal, že práce naviac si vyžiadala situácia, m ateriál, ktorý bol dodatočne dodaný
bol v projekte nakreslený, ale nebol zapracovaný do rozpočtu, bez neho by ale stavba nefungovala.
Deň pred zasadnutím tohto obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo stretnutie, na ktorom bol
prítom ný aj stavebný dozor, ktorý obšírne vysvetlil túto situáciu. U skutočnili sa už dve sedenia
ohľadom tejto situácie: prvé bolo iniciované v januári - s dodávateľom sa prešli spoločne všetky
jeh o záznamy. Ďalšie stretnutie bolo s projektantom .
Bc. Pavol Kudzbel sa ďalej zaujím al, či m ám e písom né stanovisko projektanta. Opýtal sa, prečo to
m á znášať obec, veď predsa projektové kancelárie m ajú poistenie, keď nastane podobná situácia.
O bec takto prišla o peniaze, ktoré, ktoré by nám štát preplatil. Kedže je to vysoká položka,
odporúča poslancom tento návrh neschváliť. Do uznesenia ukladá starostovi iniciovať stretnutie
s projektantom a so zhotoviteľom , aby sa zistilo, kto je zodpovedný za tento stav.
Starosta mu odpovedal, že písom né stanovisko od projektanta nie je , ale pri spoločnom rokovaní si
priznal chyby, ktoré boli v projekte.
Pavol Loffaj sa opýtal, či bola na tieto práce urobená kolaudácia a či by nebolo lepšie počkať na ňu.
Potom by sa navýšenie rozpočtu m alo schváliť a m edzitým by prebehli spom ínané rokovania.
Starosta uviedol, že projekt ktorý šiel do súťaže bol vypracovaný už v roku 2011. Ďalej povedal, že
už prebehlo rokovanie s projektantom a zhotoviteľom . Projektant, je zaradený do Slovenskej
kom ory projektantov a teda je poistený. Projektant je ochotný urobiť pre obec projekt za
zvýhodnenú cenu na „kotolňu na štiepkové palivo“ O bvykle sa m usí najprv udalosť sa zaplatiť
a následne sa škoda vym áha.
JU D r. Ľubom ír Kuboš upozornil poslancov, že zhotoviteľovi, ktorým je firm a C alorim s.k., sa m usí
sum a zaplatiť, a až v druhom kroku sa m ôžem e dom áhať náhrady škody od projektanta. Skutočná
výška škody zo strany projektanta nie je 2900 € (bol to m ateriál, ale vyskytli sa aj práce n a v y š e .....)
Ing. Ján Sitek povedal, že objednávka obce bola vypracovaná nedostatočne pred 3-4 rokmi.
Rozpočet bol zlý, súťažilo sedem firiem a nikto z nich neprišiel na chybu, že v projekte sú čerpadlá
a v rozpočte nie sú. Za projekt sm e zaplatili pred 4 rokm i, keby sm e to dali súd, tak ho prehrám e.
N avrhol, aby sa v budúcnosti nedával rozpočet vypracovať spolu s projektom . N ezávisle sa m á dať
urobiť vým er na základe projektu inej firme. Bolo by to o 250 € naviac ale vyhli by sm e sa takejto
chybe.
p. Edita K lim eková - členka finančnej kom isie sa vyjadrila, že práce naviac by stavebný dozor
nemal neschváliť bez písom ného stanoviska projektanta. Súčasťou projektovej dokum entácie býva
výkaz - vým er, ktorý predkladá projektant, on je zaň zodpovedný a nás nem á zaujím ať, či je
poistený alebo nie.
Bc. Pavol Kudzbel aj p. M ichal Sitek navrhli aby sa touto tém ou zaoberalo nasledujúce m im oriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva po konzultácii s projektantom a jeh o písom nom
stanovisku. S uvedeným súhlasil aj p. Peter Smolár.
„Za“ prvý návrh úpravy rozpočtu, ktorý bol predložený v m ateriáloch na obecné zastupiteľstvo týkajúci sa plynovej kotolne nehlasoval nik z prítom ných poslancov. Zdržali sa traja: Ing. Ján Sitek,
Pavol Loffaj a JU D r. Ľ ubom ír Kuboš. Proti boli štyria poslanci: Bc. A dam M ikulášik, Bc. Pavol
K udzbel, Peter Sm olár a M ichal Sitek.
Druhé hlasovanie - navýšenie rozpočtu v príjm ovej a výdavkovej časti o položku 500 € na
strechu požiarnej zbrojnice. O becný úrad iniciuje stretnutie za účelom zdôvodnenia práce navyše vo
výške 2900 €, zároveň získa písom né stanovisko projektanta, stavebného dozoru a zhotoviteľa
stavby plynovej kotolne.
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Za takéto uznesenie hlasovali všetci siedm i poslanci: M ichal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Peter
Smolár, Pavol Loffaj, Ing. Ján Sitek, JU D r. Ľubom ír Kuboš a Bc. Adam M ikulášik.

K bodu č. 5. Schválenie VZN Obce Podbiel o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území obce Podbiel

JU D r. Ľubom ír Kuboš za finančnú kom isiu odporúča schváliť takto predložený návrh. Rovnako aj
hlavný kontrolór obce - R astislav M alatinka - tiež odporúča toto VZN schváliť.
Hlasovaním „za“ hlasovali šiesti poslanci: Bc. Adam M ikulášik, M ichal Sitek, Peter Sm olár, Ing.
Ján Sitek, Pavol Loffaj a JU D r. Ľubom ír Kuboš. Zdržal sa jed en poslanec: Bc. Pavol Kudzbel.
VZN Obce Podbiel o výške dotácie na m zdy a prevádzku škôl a školských zariadení na územ í obce
Podbiel bolo schválené.

K bodu číslo 6:
uznesení

Správa hlavného kontrolóra Obce Podbiel o výsledku kontroly plnenia

H lavný kontrolór obce prečítal „Správu hlavného kontrolóra O bce Podbiel o výsledku kontroly
plnenia uznesení od 1.4.2014 do 28.2.2015“ v ktorej konštatoval aj to, že ani jed n o uznesenie
nebolo pozastavené. V šetky uznesenia splnené až na jed n o uznesenie 29/2014, čaká sa na
vyjadrenie OVS
Bc. Pavol Kudzbel poukázal na uznesenie č. 71/2014 - týkajúce sa m osta cez rieku Orava. Starosta
mi odpovedal, že poslanci V U C- ky za náš okres boli oslovení a iniciovali ohľadom tejto
problem atiky stretnutie, následne bude z neho zaslaná aj zápisnica.
Ing. Ján Sitek povedal, že telefonoval s pánom K olejákom , ktorý mu potvrdil inform áciu, že VUC
vypracuje projektovú dokum entáciu už tento rok.

K bodu číslo 7: Schválenie dodatku č. 4 k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu z r.
2003 v znení neskorších dodatkov
Starosta obce inform oval zúčastnených, že vzhľadom k vým ene prim átora m esta T rstená sa m enia
podm ienky fungovania spoločného stavebného úradu.
H lasovanie o schválení dodatku č. 4 a poverení starostu obce jeh o podpisom : „Z a“ hlasovali všetci
poslanci (M ichal Sitek, Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár, Pavol Loffaj, Ing. Ján Sitek,a JUDr.
Ľubom ír K uboš a Bc. Adam M ikulášik).

K bodu číslo 8 Zmena uznesenia č. 4/2012, písm. B, bod 7 zo dňa 27.4.2012 pre Mareka
Loffaja nar. 26.10.1979, trvalé bytom Podbiel č. 97
„Z a“ hlasovali všetci siedm i prítom ní poslanci: M ichal Sitek, Bc. Pavol K udzbel, Peter Smolár,
Pavol Loffaj, Ing. Ján Sitek a JU D r. Ľubom ír Kuboš. Bc. Adam M ikulášik.
Zm ena uznesenia bola prijatá.

K bodu číslo 9 Žiadosti
a) Oľga Dudášiková, 027 42 Podbiel č. 103 - o odkúpenie pozemkov
Ing. Ján Sitek - za stavebná kom isiu - odporučil túto žiadosť schváliť
JUDr. Ľ ubom ír K uboš sa tiež za finančnú kom isiu vyjadril, za odpredaj pozem kov - za kúpu
cenu 6,10 € za m2
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Do diskusie sa nezapojil nik z prítom ných poslancov.
„Za“ hlasovali všetci siedm i prítom ní poslanci: M ichal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Peter
Smolár, Pavol Loffaj, Ing. Ján Sitek, JU D r. Ľ ubom ír K uboš a Bc. A dam M ikulášik.

b) Ing. Ján Sitek a manželka Viera Siteková - o odkúpenie pozemkov + návrh kúpnej
zmluvy na predaj pozemkov pod cestou v Krivom Kúte a Pod Pálenicou
Stanovisko stavebnej kom isie je , že odporúča túto žiadosť podporiť, tak ako je predložená.
Finančná kom isia odporúča obci odpredať pozem ok za kúpnu cenu 6,1 za m 2.
Prvá časť: odkúpenie pozem kov vo vlastníctve obce, ktoré sú súčasťou spoločného dvora pri
drevenici súp.č. 102 vo vým ere 218 m2 za sum u 6,1 € za lm 2
Za“ hlasovali všetci siedm i prítom ní poslanci: M ichal Sitek, Bc. Pavol K udzbel, Peter
Smolár, Pavol Loffaj, Ing. Ján Sitek, JU D r. Ľubom ír Kuboš a Bc. A dam M ikulášik.
Druhá časť: kúpna zm luva - podiely v ceste Pod Pálenicou a rigole v K rivom Kúte
Stavebná kom isia odporúča kúpu schváliť
Finančná kom isia neodporúča schváliť - vzhľadom na nepísané kúpne ceny za pozem ky za

6,1
Ing. Ján Sitek v diskusii uviedol, že v m inulosti sa predávali a kupovali pozem ky za 20
korún. Zám enné zm luvy sú podľa jeh o názoru zlé riešenie. V prípade ak mu neprejde cena
1,40 € za m 2, tak sťahuje svoju ponuku na predaj pozem kov v K rivom Kúte a Pod
Pálenicou. Do budúcna chce, aby sa predaje pozem kov posudzovali jednotlivo. Ing. Ján
Sitek povedal, že nie je správne ak obec kupuje po 1.40 € a občan kupuje za 6,10 €
Pavol Loffaj sa vyjadril, že v m inulosti sa tiež takto schvaľovali aj keď boli v intraviláne.
Vyslovil názor, že ak niekto chce vysporiadať pozem ok pod dom om , treba mu vyjsť
v ústrety, aby šli dane do obce legálnou cestou.
Hlasovanie o odpredaji pozem ku za 1,40 €
„Za“ hlasovalo 6 poslancov: M ichal Sitek, Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár, Pavol Loffaj,
Ing. Ján Sitek a Bc. A dam M ikulášik. „Proti“ hlasoval jed en poslanec - JU D r. Ľubom ír
Kuboš
c) Jozef Mačňák, 02742 Podbiel č. 445 - odkúpenie pozemkov
Ing. Ján Sitek predniesol stanovisko stavebnej kom isie v ktorom podporuje odpredaj
pozem ku za sumu 1,4 m2, vzhľadom k tom u, že m usí um ožniť prístup k inžinierskym
sieťam , ktoré sú na pozem ku, teda je nutné zapísať do katastra aj vecné brem eno
JU D r. Ľubom ír K uboš za finančnú kom isiu odporúča schváliť odpredaj za cenu 6.10 € m2
Jo z ef M ačňák súhlasil so zápisom vecného brem ena, ak mu obec odpredá pozem ok za 1,40
€ m2.

H lasovanie za odpredaj pozem ku za sum u 1,40 € za m2 aj s vecným brem enom :
„Z a“ hlasovalo 6 poslancov: M ichal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Peter Sm olár, Pavol Loffaj,
Ing. Ján Sitek a Bc. A dam M ikulášik. „proti“ hlasovali JU D r. Ľubom ír K uboš

d) BOM STAL Slovakia, s.r.o., Podbiel 2 027 42 - o prenájom pozemkov
Stavebná kom isia odporúča prenájom schváliť
Finančná kom isia tiež odporúča prenájom schváliť za podm ienok za akých m á uzatvorenú
nájom nú zm luvu - 2,5 € za 1m2
„Z a“ hlasovali všetci 7 poslanci: M ichal Sitek, Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár, Pavol
Loffaj, Ing. Ján Sitek, JU D r. Ľubom ír Kuboš a Bc. Adam M ikulášik.

e) BOMSTAL Slovakia, s.r.o., Podbiel 2 027 42 a Pavol Kozáčik, Podbiel č. 406 02742 o odkúpenie pozemkov
Stavebná kom isia odporúča priloženú žiadosť schváliť, nakoľko k podnikateľským objektom
je už vytvorená panelová cesta.
Finančná kom isia žiadosť schváliť neodporúča, navrhuje aby to bolo riešené form ou
prenájmu.
V diskusii Ing. Ján Sitek navrhol, aby obec vyšla firm e BO M STA L v ústrety. Bc. Pavol
Kudzbel: vyjadril súhlas so stanoviskom finančnej kom isie, teda dať pozem ok do prenájm u,
aj predchádzajúce zastupiteľstvo zastávalo názor, že tento priestor by sa mal využiť na dom
dôchodcov, alebo obecnú bytovku. Tým to predajom , by sa ukrajovalo z tohto priestoru.
Hlavný kontrolór obce - Rastislav M alatinka tiež nie je za to aby sa pozem ok predal.
Starosta obce sa vyjadril, že táto lokalita je vhodné prostredie pre výstavbu bytoviek. Je za
to, aby prístupovú cestu nechali v nájm e. Firm a B O M STA L, ako je d in á v obci platí za
prístupovú cestu k svojej firm e, preto navrhuje nájom za sym bolické jed n o euro, ale
pozem ok by zostal v m ajetku obce.
Vystúpil p. Jo z e f K rúpa, ktorý predviedol vizualizáciu svojho plánu vybudovania dom u
dôchodcov. Tiež sa prikláňa k názoru pozem ok nepredávať, a dať ho do prenájm u pokým
nebude vybudovaný dom dôchodcov
Ing. Ján Sitek sa vyjadril, že je to pekný projekt ale nie do tejto konkrétnej lokality
Pavol Kozáčik uviedol, že m á záujem len o kúpu pozem ku, do prenájm u ho nechce.
„Za“ predaj pozem ku hlasovali dvaja poslanci: Ing. Ján Sitek a Pavol Loffaj, zdržali sa
štyria poslanci: Bc. Pavol K udzbel, M ichal Sitek, Bc. Adam M ikulášik a Peter Sm olár. Proti
hlasoval JU D r. Ľubom ír Kuboš.

f) Pavol Kozáčik 02742 Podbiel š. 406 - o odkúpenie pozemkov
Žiadosť sa sťahuje, na základe bodu e)

g) Peter Molitoris, Jozef Lofaj, Michal Sroka, Róbert Kuboš - o realizáciu inžinierskych
sietí a o preplatenie nákladov na realizáciu dočasnej elektrickej prípojky
Ing. Ján Sitek preniesol stanovisko stavebnej kom isie, v ktorom odporúča odložiť túto
žiadosť až do vydania územ ného rozhodnutia. N akoľko táto investícia nie je zahrnutá do
plánu investícií Stredoslovenskej energetiky na tento rok, obec by sa m ohla finančne
spolupodieľať so stavebníkm i s tým , že Stredoslovenská energetika by ho na budúci rok
odkúpila. Je potrebné získať súhlas všetkých účastníkov konania.
Finančná kom isia tiež neodporúča schváliť žiadosť za súčasného stavu.
H lasovanie o odklad žiadosti - „za“ hlasovali všetci 7 prítom ní poslanci: M ichal Sitek, Bc. Pavol
K udzbel, Peter Sm olár, Pavol Loffaj, Ing. Ján Sitek, JU D r. Ľubom ír Kuboš a Bc. A dam M ikulášik.

K bodu číslo 10: Informácia o plnení uznesení
Zástupca starostu JU D r. Ľubom ír Kuboš prečítal správu o plnení uznesení, ktorá je súčasťou tejto
zápisnice.
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K bodu číslo 11 Informácie starostu Obce Podbiel
Starosta inform oval obecné zastupiteľstvo o úspešných projektoch ako napr. žiadosť o príspevok na
knihy do knižnice a folklórne slávnosti a tiež o neúspešných projektoch - zateplenie,
kom postovanie.

K bodu číslo 12 Interpelácie poslancov a občanov
Ing. Ján Sitek upozornil na stav m ostu, ktorý je v katastrofálnom stave, ďalej upozornil na dom č.
252 - p. M išinskej, ktorý je v takom zlom stave, že ohrozuje zdravie občanov a m á neupravené
okolie. Požiadal, aby bol v nasledovnom vydaní obecných novín publikovaný článok o Doc.
M UD r. Ladislavovi Bárdošovi, ktorý bol význam ným rodákom a v tom to roku oslavuje 100 ročné
výročie narodenia. N avrhol tiež, aby boli oslovení pracovníci M atice slovenskej a prišli urobiť
prednášku.
Poslanec Michal Sitek navrhol aby sa do 17.5.2015, uskutočnilo stretnutie m ajiteľov pozem kov pod
m iestnou kom unikáciou v lokalite Pod Pálenicou a na prípadní odkúpenie kúpno-predajné zm luvy.
JU D r. Ľubomír K udzbel upozornil, že je nie je m ožné pripraviť kúpne zm luvy, pretože obec nem á
všetky aktuálne údaje ako sú rodné čísla a číslo občianskych preukazov.
M ichal Sitek navrhol, aby sa na každom obecnom zastupiteľstve inform ovalo o plnení uznesení od
nového volebného obdobia.
Ďalej upozornil na psov, ktorí znečisťujú obec. Starosta uviedol, že najvyššia bloková pokuta je 33
€. V obci nem ám e oprávnenú osobu na odchyt psov.
Poslanec Peter Sm olár navrhol aby obec upozornila občanov, ktorí uskutočnili výrub strom ov
v extraviláne na ich povinnosť dať do poriadku vyrúbané parcely, ak ich nem ajú záujem ich upratať
aby dali písom ný súhlas, aby to spravila obec.
Bc. Adam M ikulášik predniesol návrh, aby sa zrušilo zverejňovanie nahrávania zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Svoj návrh zdôvodnil tým , že zverejňovanie m ôže odrádzať ľudí, aby prejavili svoj
názor, počúva ich celé Slovensko a m ôžu byť aj zneužité. Bc. Pavol Kudzbel s tým ale nesúhlasil
a chce, aby si občan vedel niektoré veci overiť a v m inulosti nastali rozpory súvisiace so znením
uznesenia schváleného a zverejneného. Starosta mu odpovedal, že si poslanci m ôžu znenie
uznesenia overiť na úradnej tabuli. M ichal Sitek sa vyjadril, že mu zverejňovanie zasadnutí nevadí.
Bc. Pavol Kudzbel upozornil v súvislosti s výrubom strom ov aj na problém následného znečistenia
kom unikácií, ďalej chce, aby sa stavebný odpad nevyvážal ku O rave pri dom e p. Pazúrika, aby sa
našla iná lokalita. Starosta mu odpovedal, že v práve v tejto lokalite je ja m a vhodná na stavebný
odpad. Bc. Adam M ikulášik inform oval, že on spolu s členm i kom isie na ochranu životného
prostredia budú m apovať lokality, kde by sa dal tento odpad vyvážať.
N ásledne sa pristúpilo k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch uznesení:
H lasovanie za stretnutie vlastníkov pozem kov pod kom unikáciou v lokalite pod Pálenicou hlasovali „za“ všetci 7 prítom ní poslanci: M ichal Sitek, Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár, Pavol
Loffaj, Ing. Ján Sitek, JU D r. Ľ ubom ír Kuboš a Bc. A dam M ikulášik.
H lasovanie o povinnosti inform ovať na každom obecnom zastupiteľstve o plnení uznesení hlasovali
„za“ všetci 7 prítom ní poslanci: M ichal Sitek, Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár, Pavol Loffaj, Ing.
Ján Sitek, JU D r. Ľ ubom ír K uboš a Bc. Adam M ikulášik.
H lasovanie týkajúce sa upozornenia listom - dom č. 252 - M išinská - úprava rodinného dom u hlasovali „za“ všetci 7 prítom ní poslanci: M ichal Sitek, Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár, Pavol
Loffaj, Ing. Ján Sitek, JU D r. Ľubom ír K uboš a Bc. Adam M ikulášik.
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Hlasovanie týkajúce upozornenia občanov ohľadom výrubu strom ov - hlasovali „za“ všetci 7
prítom ní poslanci: M ichal Sitek, Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár, Pavol Loffaj, Ing. Ján Sitek,
JU D r. Ľubom ír Kuboš a Bc. A dam M ikulášik.
Hlasovanie za zrušenie nahrávania zasadnutí obecného zastupiteľstva „za“ 4 poslanci: Peter
Sm olár, Ing. Ján Sitek a JU D r. Ľ ubom ír Kuboš. Bc. A dam M ikulášik. Zdržali sa 3 poslanci Michal
Sitek, Bc. Pavol Kudzbel a Pavol Loffaj.

K bodu číslo 13 Záver
Starosta obce poďakoval prítom ným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

O verovatelia zápisnice:

Bc. A dam M ikulášik
Peter Sm olár

/ jh c i\ m ^ .....
..........

Slavom ír K orčuška
starosta obce

Prílohy :
-u z n e se n ie číslo 16/2015, 17/2015, 18/2015, 1 9 /2 0 1 5 ,2 0 /2 0 1 5 ,2 1 /2 0 1 5 ,2 2 /2 0 1 5 ,2 3 /2 0 1 5 ,
24/2015, 25/2015, 26/2015, 27/2015, 28/2015, 29/2015, 30/2015, 31/2015, 32/2015, 33/2015,
34/2015, 35/2015, 36/2015, 37/2015, 38/2015
- pozvánka 1 ks
-Správa o plnení uznesení
- prezenčné listiny 2 ks
- N ávrh všeobecne záväzného nariadenia O bce Podbiel č. 3/2015 zo dňa 1.5.2015 o výške dotácie
na m zdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na územ í obce Podbiel
- Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly č. 1/2015 K ontrola plnenia uznesení od
1.4.2014 do 28.2.2015
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