Zápisnica
zo zasadnutia mimoriadneho obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 17. februára 2020
Prítomní:
Poslanci:
Ospravedlnení:
Hl. kontrolór obce:
Ďalší prítomní:

Slavomír Korčuška - starosta obce
Michal Sitek, Jozef Krúpa, Bc. Pavol Kudzbel, Rastislav Malatinka a Mgr.
Dávid Kanderka
JUDr. Ľubomír Kuboš a Jozef Korčuška
Ing. Miroslav Bulla
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, dvaja sa ospravedlnili a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta prečítal body programu rokovania Michal Sitek navrhol doplniť bod 5 interpelácie občanov
a poslancov OZ. Za doplňujúci návrh hlasovali štyria poslanci: Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel,
Rastislav Malatinka a Mgr. Dávid Kanderka. Jeden poslanec sa zdržal - Jozef Krúpa. Návrh bol
schválený.
Hlasovanie o programe rokovania: za hlasovali všetci piati prítomní poslanci: Bc. Pavol Kudzbel,
Mgr. Dávid Kanderka, Michal Sitek, Jozef Krúpa a Rastislav Malatinka.
Starosta skonštatoval, že program bol schválený.
K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej komisie starosta navrhol Michala Siteka a Bc. Pavla Kudzbela. Za Michala Siteka
hlasovali štyria poslanci: Jozef Krúpa, Mgr. Dávid Kanderka Bc. Pavol Kudzbel a Rastislav
Malatinka. Michal Sitek sa hlasovania zdržal. Za Bc. Pavla Kudzbela hlasovali štyria poslanci:
Michal Sitek, Mgr. Dávid Kanderka, Rastislav Malatinka a Jozef Krúpa. Bc. Pavol Kudzbel sa
hlasovania zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Mgr. Dávida Kanderku a Jozefa Krupu. Za
zapisovateľku určil pani Vieru Ursínyovú.

K bodu číslo 4: Schválenie uznesenia obecného zastupiteľstva k Zmenám a doplnkom č. 2
k Územnému plánu obce Podbiel
Starosta obce prítomných informoval, že OZ sa rozhodlo pristúpiť k schváleniu uznesení
potrebných pre obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov č. 1 a zmien a doplnkov č. 2. Územný
plán nebol menený ani dopĺňaný od r. 2008 a preto je potreba doplnenia zmien a doplnkov
k schválenému územnému plánu obce Podbiel. Doplnok č. 1 a č. 2 sú rozdelené, aby doplnok č. 1

t.j. Zámer pre lom Prašivica neovplyvňoval doplnok č. 2 s ostatnými požiadavkami pre ďalší rozvoj
obce. Doplnok č. 1 si podnikateľský subjekt bude financovať z vlastných finančných prostriedkov
a doplnok č. 2 bude financovaný - 80 % refundáciou od štátu a 20 % spoluúčasťou obce.
K doplnku č. 2 je potrebné schváliť uznesenie o zmenách a doplnkoch č. 2, že proces obstarávania
a schvaľovania potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Uznesenie
20/2019 z 27. februára 2019 je platné, ale uznesenie, ktoré bude povinnou prílohou žiadosti musí
byť schválené do 3 mesiacov pred podaním žiadosti, preto je potrebné zrušiť identické uznesenie č.
20/2019
Za zrušenie uznesenia č. 20/2019 zo dňa 27. februára 2019, že proces obstarávania a schvaľovania
Územného plánu obce Podbiel - Zmeny a doplnky č. 2 potrvá najviac tri roky od uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí dotácie hlasovali všetci piati prítomní poslanci, uznesenie bolo prijaté.
Hlasovanie za uznesenie v ktorom poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú a súhlasia, že proces
obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce Podbiel - Zmeny a doplnky č. 2 potrvá najviac
tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie hlasovali všetci piati prítomní poslanci,
uznesenie bolo prijaté.

K bodu číslo 5: Interpelácia občanov a poslancov OZ
Poslanec Michal Sitek sa opýtal starostu, či je pravda, že povedal jednej občianke, že zrušil
organizáciu obeceného plesu, pretože poslanci do neho „rýpu“. Požiadal ho o verejné vyjadrenie,
pretože poslanci s plesom súhlasili a požadovali jedine jeho vyúčtovanie, ktoré aj za rok 2015
a 2016 dostali. Starosta odpovedal, že sa vyjadril skôr k zúčtovaniu plesu. Na obci sa nevie
zúčtovať ples tak, aká je predstava - teda aby to bolo prefinancované z obecného rozpočtu, čo by
bolo moc drahé a by to bolo na hrane zákona. Mnoho obcí už odskočilo od organizovania obecného
plesu a dávajú ho robiť iným organizáciám, pretože sú s tým problémy.
Hlavný kontrolór Ing. Miroslav Bulla, ktorý jediný oficiálne požiadal o vyúčtovanie plesu, chcel
vedieť aké konkrétne výhrady majú občania proti plesu. Starosta mu odpovedal, že jednoducho
nedokáže zorganizovať a vyúčtovať ples tak, aká je predstava. Citoval odpoveď, ktorú dostal z OÚ,
že všetky financie, ktoré zostali z predchádzajúcich ročníkov budú odovzdané do pokladnice obce
a budú príjmom tohtoročného rozpočtu. Opýtal sa preto, kedy a v akej výške boli vložené do
pokladne a či sa pripravuje zmena rozpočtu pretože takáto položka nebola v príjmovej časti
rozpočtu na rok 2020. Starosta odpovedal, že p. Dvorská mala pokyn na zaúčtovanie a povie kedy
tak urobila.
Michal Sitek tiež upozornil na skutočnosť že z posledného decembrového zastupiteľstva nie je
zverejnená nahrávka na internete. Hlavný kontrolór Ing. Miroslav Bulla sa opýtal prečo nie je
zverejnený informatívny komentár k rozpočtu pre občanov, kedže sa na tom na poslednom
zastupiteľstve sa dohodli. Starosta mu odpovedal, že ho nezverejnil, pretože si myslel, že to platí až
pre budúci rozpočet, ale prisľúbil, že informatívny komentár k rozpočtu 2020 zverejní. Ďalej Ing.
Bulla upozornil, že na stránke obce chýbajú termíny zasadnutí OZ na rok 2020 a tiež, že na
decembrovom OZ sa menil Štatút obce a na internetovej stránke nie je upravený od roku 2007
a pritom boli zmeny v roku 2010 aj 2019, nie sú tam ani doplnky. Ing. Miroslav Bulla tiež chcel
vedieť informácie ohľadom verejného obstarávania - traktor, na kúpu ktorého už 13.6.2019 bola
schválená úprava rozpočtu a až 11.12.2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie. Opýtal sa prečo to
trvalo pol roka, aký je výsledok verejného obstarávania a či bola podaná žiadosť o dotáciu zo
štátnych zdrojov. Tiež upozornil, že na výveske je stále ponuka na predaj hnuteľného majetku vozidla.
Starosta sa vyjadril ku kúpe traktora - reagovali na ňu dvaja záujemcovia - PPD Nižná (tí boli dosť
drahí), ďalší záujemca by sa aj zmestil do schválenej sumy, ale obec neoboznámil s tým, že je
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fyzická osoba a nie právnická, a preto nemôže predávať obci traktor. Túto skutočnosť sme sa
dozvedeli až z verejného obstarávania. Kúpa traktora sa preto neuskutočnila Žiadosť na novú
techniku traktora bola podaná na environmentálny fond v mesiaci október. Čo sa týka vozidla na
odpredaj - v prvom kole sa nikto neprihlásil, budeme robiť druhé kolo s vyhotoveným znaleckým
posudkom.
JUDr. Miroslav Bachynec sa opýtal poslanca Jozefa Krupu, či mu nevadilo, keď 4.1.2020
v nočných hodinách jazdil tankom cez rieku Orava, tým porušuje štvrtý stupeň ochrany. Druhú
otázku položil starostovi - ako skončila kontrola, ktorú vzniesla p. Jozefína Krúpová - Ničenie
a likvicácia prírody v oblasti elektrárne poslancom Jozefom Krupom, ktorý zastáva funkciu
predsedu stavebnej komisie. Doporučil polancom, aby urobili kontrolu porušovania stavebného
zákona, pretože v mesiacoch august, september a október 2019 „zripsoval“ pol kopca pri elektrárni,
urobil tam kaskády a zablatil ich preto aby mohol tvrdiť, že boli postavené dávno predtým. Starosta
mu odpovedal, že tento spis sme odstúpili a p. Krúpovej sme poslali vyrozumenie.
Jozef Krúpa sa k uvedenému vyjadril len s poznámkou, že JUDr. Bachynec klame.
K plesu sa Jozef Krúpa sa vyjadril, že je dobrý a správne by bolo, keby si niekto objednal sálu
(hasiči, športovci), podľa VZN ju zaplatil a ples urobil. Finančné prostriedky z minulých ročníkov
treba dať do rozpočtu, aby sa začalo s čistým štítom.
Ďalej sa vrátil k nepodpísanému uzneseniu, v ktorom mala obec prostredníctvom stavebného úradu
vyrozumieť majiteľov zanedbaných dreveníc, aby sa o ne postarali. Starosta mu odpovedal, že
pamiatkový úrad im už vyrúbil pokuty, na jednej drevenici už začali na jej základe konať.

K bodu č. 14 - Záver
Starosta Slavomír Korčuška sa poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil
rokovanie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:

Jozef Krúpa
Mgr. Dávid Kanderka

Sláva
-orčuška
sUhosta obce

P rílo h y :
- uznesenie číslo 01/2020-04/2020
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks
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