Zápisnica

zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 21. októbra 2016
Prítomní:
Poslanci:

Slavomír Korčuška - starosta obce
JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Ján Sitek, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel,
Pavol Loffaj, Peter Smolár a Ing. Adam Mikulášik

Hl. kontrolór obce:

Rastislav Malatinka

Ďalší prítomní:

podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: Otv orenie
Starosta obce Slavomír Korčuška privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a prítomných
občanov. Skonštatoval, že sú prítomní 7 poslanci a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Začalo sa
rokovanie obecného zastupiteľstva.

K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta prečítal body programu a navrhol odstrániť bod č. 10 „Schválenie VZN obce Podbiel
o podrobnejších podmienkach výrubu drevín“, následne ďalšie body budú prečíslované.
V pôvodnom bode 12 „Žiadosti navrhol vyradiť žiadosť Ľubice Kudynovej a nahradiť ho žiadosťou
TJ ŠK Podbiel. Nik z prítomných nemal ďalšie pozmeňujúce návrhy.
Za navrhnutý program s pozmeňujúcimi návrhmi starostu hlasovali všetci siedmi prítomní
poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Ján Sitek, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj,
Peter Smolár a Ing. Adam Mikulášik.
Začalo sa prerokovávanie jednotlivých bodov programu.

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

K bodu č. 4: Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
JUDr. Miroslav Bachynec sa opýtal na jeho žiadosť o zámenu pozemkov pod miestnou
komunikáciou. Starosta mu odpovedal, že o tomto rokovali poslanci na stretnutí pred obecným
zastupiteľstvom na a došli k záveru, že pod cestu budú vykupovať ale pod staré cesty nebudú
zamieňať pozemky. Ďalšia jeho otázka smerovala k dôvodu stiahnutia VZN o výrube drevín.
Starosta vysvetlil, že k návrhu boli závažné pripomienky a je to potrebné prepracovať. JUDr.
Miroslav Bachynec upozornil, že mu v návrhu VZN chýba klauzula o postupe členov komisie, aby
vyšli občanom v ústrety. Tiež mu prekáža suma 6,5 € za strom, zdá sa mu neprimerane vysoká,
keďže sa jedná o súkromné vlastníctvo občana, aj keď uznal, že nejaká suma musí byť, aby sa
parcely vyčistili. Položil otázku Bc. Pavlovi Kudzbelovi, prečo pri ROEPKE si dal osvedčiť
pozemky pod miestnu komunikáciu nielen pri svojom dvore, ale aj dvore Júliusa Turčáka, ako je
možné, že pozemok na cintoríne, ktorý je momentálne problémom, mu ušiel ako členovi komisie
ROEP , ako poslancovi aj ako predsedovi urbáru. Požaduje verejné ospravedlnenie, za to, že ho
verejne krivo obvinil, že odcudzil 3,9 m3 dreva.
Starosta odpovedal, že cena 6,5 € za strom je síce dosť vysoká, ale inak obec nevie donútiť
občanov parcely povýrube dať do poriadku. Obec je síce len správnym orgánom, ale na žiadosti
občanov sa zaangažovala, aby bolo v lese poriadok. Ďalej uviedol, že mali obsiahlu debatu na tému
zasahovania komisie do tejto činnosti, prišli k záveru, že niektoré úkony by mohol robiť lesný
hospodár alebo zástupca geodetickej kancelárie. S týmto súhlasil aj íng. Ján Sitek.
Ďalej sa do diskusie zapojil Ľubomír Záň, prítomných podrobne oboznámil s
činnosťou stolnotenisového klubu, ktorý vedie. V minulosti dostali aj finančné prostriedky na
projekt „Chcem športovať, nie drogovať“, ktoré minuli na vybavenie (stoly, tričká, podávačku,
loptičky, rakety). Venujú sa mládeži a sú tiež úspešní v súťažiach, preto chce OZ požiadať
o dotáciu na činnosť klubu. Starosta mu odpovedal, že rozpočet na rok 2016 je už schválený, ale na
budúcom rokovaní OZ sa bude schvaľovať návrh rozpočtu obce na rok 2017 N a toto rokovanie má
predložiť žiadosť o dotáciu, kde presne rozpíše položky, na ktoré financie požaduje. Musí sa
rozhodnúť, či žiadosť predloží sám, alebo prostredníctvom TJ ŠK Podbiel, ktorej je predsedom Ing.
Ján Sitek - ten poďakoval p. Frankoví, za to, že stolnotenisový klub založil a Ľubomírovi Žáňovi
za to, že v tom pokračuje.
p. Ľubica Kudynová prítomných informovala, že žiada o zámenu pozemku z dôvodu, že bolo bez
vedomia majiteľa na jej parcele zrealizovaná kanalizácia a tým jej znehodnotili celú zem. Starosta
jej odpovedal, že žiadosť bola odložená, pretože na posúdenie nemajú presné zameranie tejto
parcely. P. Kudynová bude vyzvaná na doplnenie žiadosti a potom sa bude týmto zaoberať stavebná
komisia aj OZ. Ing. Ján Sitek uviedol, že bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, aj zameranie
stavby, ktorý vydal Okresný úrad životného prostredia a majitelia pozemku mali byť účastníkmi
konania.
Bc. Pavol Kudzbel v krátkosti reagoval na interpeláciu JUDr. Miroslava Bachynca, uviedol, že
nechápe, prečo sa ho na to opýtal, keďže on sám bol členom komisie ROEP a to isté platí aj čo sa
týka cintorína. JUDr. Miroslav Bachynec odpovedal, že ani raz sa komisie nezúčastnil. Bc. Kudzbel
ďalej uviedol, že k ďalšiemu sa nemá zmysel vyjadrovať.

K bodu číslo 5: Informácie starostu obce
Starosta prítomných informoval o nasledovných skutočnostiach:
- termín spevnenia mostnej konštrukcie mosta vedúceho ponad rieku Orava sa presúva na jar roka
2017, pretože investor, ktorý bol vysúťažený v druhom kole zabezpečí tento rok len prípravné
práce. V roku 2017 je naplánovaná aj hĺbková údržba cesty tretej triedy vedúcej na Zámostie
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- v stredu 19. Októbra 2016 bola za účasti starostu, víťaza súťaže zhotoviteľa stavby cesty,
chodníka a časti odvodňovacieho kanála na Zámostí, verejného obstarávateľa, stavebného dozoru
a predsedu stavebnej komisie podpísaná zmluva o dielo na túto stavbu. Práce podľa zhotoviteľa
začnú v pondelok a budú pokračovať do decembra 2016.
- bola vypracovaná projektová dokumentácia, na dopravné značenie v obci, ktorá má vyriešiť
prechody pre chodcov a vjazdy s parkovaním nákladných áut v obci.
Poslanec Michal Sitek sa starostu opýtal na stav riešenia druhej stavebnej lokality - pod Pálenicou.
Starosta mu odpovedal, že o tom bude podrobnejšie informovať na nasledujúcom obecnom
zastupiteľstve v decembri.
JUDr. Miroslav Bachynec prítomných upozornil, že p. Jozef Krúpa nemôže cez most na Zámostie
voziť od 1.11. 2016 až 30.3.2017 podľa súhlasu Životného prostredia vT vrdošíne a preto chce
upozorniť starostu, že ak tak bude robiť treba zakročiť, ďalej mu v posledných novinách chýbal
zápis z ostatného rokovania obecného zastupiteľstva. Starosta uviedol, že o rozhodnutí zo
Životného prostredia nemá žiadnu informáciu a JUDr. Miroslav Bachynec prisľúbil toto
rozhodnutie doručiť na obecný úrad.

K bodu číslo 6: Správa hlavného kontrolóra obce Podbiel č.6/2016 - o kontrole nájomných
zmlúv
Správu č 6/2016 poslanci obdržali v materiáloch pred rokovaním OZ bola zverejnená na úradnej
tabuli.
Rastislav Malatinka - hlavný kontrolór obce správu prečítal poslancom a je tiež súčasťou prílohy
tejto zápisnice.
Bc. Pavol Kudzbel navrhol, aby bolo v uznesení v časti ukladá: vykonať OU predložené návrhy
riešenie hlavného kontrolóra.
v

v

K bodu číslo 7: Určenie počtu členov a delegovanie členov do Rady školy pri ZS a MS Podbiel
za zriaďovateľa Obec Podbiel
Starosta uviedol, že každé 4 roky uskutočňujú voľby do rady školy, obec je oprávnená delegovať
štyroch zástupcov, ktorými sú: Peter Smolár, Drahomíra Moresová, Brigita Klimeková a Mgr.
Patrícia Korčusková.
„Za‘‘ navrhnutých členov rady školy hlasovali všetci siedmi poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing.
Ján Sitek, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj, Peter Smolár a Ing. Adam Mikulášik.

K bodu číslo 8: Schválenie Správy o W Č Základnej školy s materskou školou Podbiel za
školský rok 2015/2016
Správu poslanci obdržali v materiáloch na zasadnutie, Mgr. Blanka Kontrová, riaditeľka ZŠ s MŠ
Podbiel vyzvala prítomných na doplňujúce informácie. Ing. Ján Sitek vyzdvihol najmä veľmi dobré
výsledky z monitoru, Mgr. Blanka Kontrová povedala, že účasť na ňom bola dobrovoľná a dobré
výsledky sú aj zrkadlom toho, že sa učiteľky sa vzdelávajú. Ďalej apeloval na slušnosť žiakov,
riaditeľka uviedla, že v škole majú aj etickú výchovu v rámci vzdelávacieho procesu. Ing. Ján Sitek
sa poďakoval riaditeľke ZŠ s MŠ Podbiel aj jej zástupkyni. Ďalej sa diskutovalo o vybavení
detského ihriska, ktoré je veľmi staré a nevyhovujúce, je treba odstrániť nefunkčnú betónovú terasu
pri materskej škole a skrátiť stromy, ktoré ohrozujú elektrické vedenie.
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Za schválenie správy o VVČ ZŠ s MŠ Podbiel za školský rok 2016/016 hlasovali všetci siedmi
poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Ján Sitek, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj,
Peter Smolár a Ing. Adam Mikulášik.

K bodu číslo 9: Schválenie VZN obce Podbiel o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania
pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok
Starosta obce skonštatoval, že návrh VZN obce Podbiel o dočasnom obmedzení alebo zákaze
užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok mali poslanci v materiáloch na zastupiteľstvo a boli vyvesené úradnej tabuli, neboli
k nemu doručené pripomienky. Starosta navrhol, aby sa do článku 5 vložilo spojenie „z verejnej
kanalizácie“ článok by znel: „O spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd z verejnej
kanalizácie bude verejnosť informovaná prostredníctvom úradnej tabule obce, webového sídla obce,
obecného rozhlasu, prípadne iným spôsobom.“ Nik z prítomných nemal ďalší návrh.
„Za“ schválenie VZN s pripomienkou hlasovali všetci siedmi poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing.
Ján Sitek, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj, Peter Smolár a Ing. Adam Mikulášik.

K bodu číslo 10: Schválenie udelenie odmien pre poslancov a komisie OZ
JUDr. Ľubomír Kuboš ako predseda finančnej komisie odporúča OZ predložený návrh odmien
schváliť. Starosta prítomných upozornil, na jednu zmenu a to v odmene pre finančnú komisiu,
ktorá je ponížená o 100 €. Hlavný kontrolór nemal voči návrhu žiadne námietky.
Ing. Ján Sitek za návrhovú komisiu prečítal návrh odmien poslancom a komisiám. Za hlasovali
JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Ján Sitek, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj, Peter Smolár
a Ing. Adam Mikulášik.

K bodu číslo 11 Žiadosti:
a) Stanislav Šprlák, Podbiel 265 - o vydanie súhlasu spoluvlastníka s výrubom drevín
rastúcich mimo les
Starosta odporučil žiadosť schváliť, Ing. Adam Mikulášik uviedol, že p. Stanislav Šprlák
má predbežný súhlas všetkých vlastníkov okrem obce.
JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú komisiu vyslovil súhlas k výrubu drevín na predmetných
pozemkoch
„Za“ hlasovali všetci siedmi poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Ján Sitek, Michal Sitek,
Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj, Peter Smolár a Ing. Adam Mikulášik.
b) Žiadosť TJ ŠK Podbiel o navýšenie dotácie
Ing. Ján Sitek požiadal navýšenie dotácie na rok 2016 pre TJŠK Podbiel na opravu kosačky.
„Za“ uvedený návrh hlasovali všetci siedmi poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Ján Sitek,
Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj, Peter Smolár a Ing. Adam Mikulášik.
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c) Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 02801 Trstená - o poskytnutie dotácie na záujmovú
činnosť detí s trvalým pobytom v obci Podbiel
JUDr. Ľubomír Kuboš za finančnú komisiu odporučil schváli žiadosť len vo výške 45,9 €
vzhľadom na to, že niektoré deti nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie (sú to deti
nad 15 rokov).
Za schválenie dotácie pre Mesto Trstená hlasovali všetci siedmi poslanci: JUDr. Ľubomír
Kuboš, Ing. Ján Sitek, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj, Peter Smolár a Ing.
Adam Mikulášik.

K bodu číslo 12: Úprava rozpočtu obce Podbiel na rok 2016
Starosta uviedol, že návrhom úpravy rozpočtu sa poslanci zaoberali na stretnutí pred
zastupiteľstvom, do návrhu bola zapracovaná aj úprava pre TJ SK Podbiel.
Za predložený návrh hlasovali všetci siedmi poslanci: JUDr. Ľubomír Kuboš, Ing. Ján Sitek, Michal
Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Pavol Loffaj, Peter Smolár a Ing. Adam Mikulášik.

K bodu číslo 13 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva a zároveň ich pozval na nasledujúce rokovanie OZ v december 2016 bude sa riešiť
návrh rozpočtu

Overovatelia zápisnice:

Peter Smolár
JUDr. Ľubomír Kuboš

,í/'~

Slavómír Korčuška
starosta obce

Prílohy :
- uznesenie číslo 55/2016 až 68/2016
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
- Správa hlavného kontrolóra obce Podbiel č. 6/2016 Kontrola nájomných zmlúv
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Podbiel za školský
rok 2015/2016
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