Zápisnica
z verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 14. decembra 2007
Prítomní: JUDr. Jozef Domiňák – starosta obce
Poslanci: Bc. Pavol Kudzbel, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj, Peter Kontra, Ján Poštek,
Daniel Bebej, Jozef Domiňák
Hl. kontrolór: Viera Bebejová
Ďalší prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu číslo 1: Otvorenie
Starosta obce JUDr. Jozef Domiňák privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a občanov
obce. Konštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
K bodu číslo 2: Schválenie programu rokovania
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým návrhom programu a opýtal sa na doplňujúce
návrhy. Poslanci nepredložili žiadne návrhy. Za predložený návrh hlasovali šiesti prítomní poslanci.
Začalo sa prerokovávanie jednotlivých bodov programu.
K bodu číslo 3: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov Ing. Ivetu Kanderkovú a Jozefa Domiňáka.
Hlasovaním „za“ Ing. Ivetu Kanderkovú boli 5 poslanci, 1 sa zdržal hlasovania. Hlasovaním „za“
Jozefa Domiňáka boli 5 poslanci, 1 sa zdržal hlasovania.
Starosta obce JUDr. Jozef Domiňák určil za overovateľov zápisnice poslancov Daniela Bebeja
a Bc.Pavla Kudzbela. Za zapisovateľa zápisnice určil Alenu Mišunovú.
K bodu číslo 4: Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Správu o plnení uznesení predniesol zástupca starostu Bc. Pavol Kudzbel. K tomuto bodu sa
otvorila diskusia. Poslanci upozornili na nesplnenie povinnosti organizácií, ktorým boli vyplatené
transfery z rozpočtu obce, predložiť obecnému úradu finančnú analýzu hospodárenia organizácie.
Ak túto nepredložia, tak v budúcom roku im nebudú transfery obecným úradom vyplatené. Správu
o plnení uznesení berú poslanci na vedomie. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu číslo 5: Schválenie VZN obce Podbiel č.11/2007 o dani z nehnuteľností
a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Podbiel
Starosta obce informoval poslancov, že návrh VZN obce Podbiel č.11/2007 o dani z nehnuteľností
a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Podbiel bol vystavený
na verejnej výveske od 22. novembra 2007 v zákonom stanovenej lehote a bol doručený každému
poslancovi OZ. Pripomenul, že daň z nehnuteľností zostáva na úrovni roku 2007. Spýtal sa
poslancov na doplňujúce pripomienky k tomuto návrhu VZN. Nikto z poslancov nemal
pripomienky. Hlasovaním „za“ predložené VZN o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania
a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Podbiel bolo všetkých 7 prítomných poslancov.
Uvedený dokument je súčasťou zápisnice.

K bodu číslo 6: Schválenie VZN Obce Podbiel č. 12/2007 o ostatných miestnych daniach na
území obce Podbiel
Starosta obce oboznámil poslancov, že návrh VZN bol vystavený na verejnej výveske od 22.
novembra 2007 v zákonom stanovenej lehote. Ani hlavný kontrolór, ani finančná komisia nemali
námietky. Hlasovaním „za“ predložené VZN o ostatných miestnych daniach na území obce Podbiel
bolo všetkých 7 prítomných poslancov. Uvedený dokument je súčasťou zápisnice.
K bodu číslo 7: Schválenie VZN Obce Podbiel č. 13/2007 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce oboznámil poslancov, že návrh VZN bol vystavený na verejnej výveske od 22.
novembra 2007 v zákonom stanovenej lehote. V tomto návrhu je zmena oproti roku 2007, a to
v poplatku za vývoz domového odpadu, ktorý je navrhnutý vyšší pri 1 a 2-člennej domácnosti, t.j.
na 600,-Sk a pri 2 a 3-člennej a viacčlennej domácnosti na 1200,- Sk. Je tu doplnené aj oslobodenie
od poplatku a zníženie poplatku po uplatnení písomnej žiadosti. Ani poslanci, ani hlavný kontrolór
a ani finančná komisia nemali námietky. Hlasovaním „za“ predložené VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo všetkých 7 prítomných poslancov. Uvedený
dokument je súčasťou zápisnice.
K bodu číslo 8: Schválenie VZN Obec Podbiel č. 14/2007, ktorým sa vydáva štatút Obce
Podbiel
Starosta obce oboznámil poslancov, že Štatút Obce Podbiel, aby bol v súlade zo zákonom, musí byť
ustanovený cez VZN a má zohľadňovať momentálny stav v obci. Návrh VZN bol vystavený na
verejnej výveske od 22. novembra 2007 v zákonom stanovenej lehote. Ani poslanci, ani hlavný
kontrolór a ani finančná komisia nemali námietky. Hlasovaním „za“ predložené VZN boli všetci 7
prítomní poslanci.
K bodu číslo 9: Schválenie VZN Obce Podbiel č. 15/2007 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
Starosta obce oboznámil poslancov, že návrh VZN bol vystavený na verejnej výveske od 22.
novembra 2007 v zákonom stanovenej lehote. Uviedol, že dôvodom na prijatie VZN je skutočnosť,
že obec do súčasnej doby, od roku 2003, nemala prijaté žiadne VZN, ktoré by upravovalo túto
problematiku. Ani poslanci, ani hlavný kontrolór a ani finančná komisia nemali námietky.
Hlasovaním „za“ predložené VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia boli všetci 7 prítomní poslanci. Uvedený dokument je súčasťou zápisnice.
K bodu číslo 10: Schválenie rozpočtu Obce Podbiel na rok 2008 s výhľadom na roky 20092010
Starosta obce oboznámil poslancov, že návrh rozpočtu bol vystavený na verejnej výveske od 22.
novembra 2007 v zákonom stanovenej lehote. Poslanci už predbežne prerokovali návrh rozpočtu,
a zo strany občanov neboli podané žiadne námietky. Starosta obce navrhol ako priority tieto
investičné akcie: vybudovanie chodníka na Uličke, dostavanie kanalizácie, prestavba kotolne na
tuhé palivo v KŠH na kotolňu na biomasu, vysporiadanie tých pozemkov v Krivom kúte, ktoré sú
predmetom dedičských konaní, dobudovanie ciest na Zámostí. Za budovou základnej školy
dostavať ihrisko, pri MŠ postaviť nové detské ihrisko. Následne otvoril diskusiu. Poslanci sa
vyjadrili k ihrisku pri MŠ, že by bolo lepšie spraviť ho svojpomocne, a postupne dorábať aj
tenisové kurty. Rozprávali o financovaní TJ ŠK a iných organizácií. Transfery pre spoločenské,
kultúrne, športové a iné organizácie, ktoré boli týmto organizáciám v rozpočte na rok 2008
schválené, vyplatí obecný úrad len po predchádzajúcom predložení dokladov súvisiacich
s nákladovými položkami, vzniknutými organizáciám v príslušnom období, a po predložení

finančnej analýzy hospodárenia organizácie v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak organizácia
nie je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, predloží namiesto
toho záznamy o príjmoch a výdavkoch. Iné pripomienky k návrhu neboli. Hlasovalo sa o takto
navrhnutom rozpočte :
Návrh rozpočtu na rok 2008 v tis. Sk :
Bežné výdavky spolu
10 783
Kapitálové výdavky spolu
1 231
Výdavkové finančné operácie
364
Rozpočtové výdavky spolu
12 378
Bežné príjmy
11 861
Kapitálové príjmy
130
Príjmové finančné operácie
387
Rozpočtové príjmy spolu
12378
Rozpočet sa schválil pri záverečnom hlasovaní o uznesení. Rozpočet na roky 2009 a 2010 bol vzatý
na vedomie. Schválený rozpočet tvorí prílohu zápisnice.
K bodu číslo 11: Schválenie pristúpenia Obce Podbiel k spoločnému Obecnému úradu
v Trstenej od 1.1.2008
Starosta obce navrhol ako spoločný stavebný úrad pre našu obec Mesto Trstená, a to už od 01.
januára 2008. Občan bude podávať žiadosti na Obecnom úrade v Podbieli, ale správne konania
bude viesť na základe zmluvy Mesto Trstená prostredníctvom jeho oprávnených zamestnancov.
Z poslancov nikto nenamietal, nemal námietky ani hl. kontrolór . Hlasovaním „za“ tento návrh boli
6 poslanci, 1 sa zdržal hlasovania.
K bodu číslo 12: Voľba predsedu komisie Obecného zastupiteľstva v Podbieli na ochranu
verejného záujmu
Predsedom komisie Obecného zastupiteľstva v Podbieli na ochranu verejného záujmu bol poslanec
PhDr. Jozef Turčák, ktorý sa poslaneckého mandátu vzdal. Starosta obce navrhol za nového
predsedu komisie poslanca Jána Pošteka. Hlasovaním „za“ bolo 6 prítomných poslancov, jeden sa
zdržal hlasovania.
K bodu číslo 13: Schválenie predajnej ceny nákladného motorového vozidla
Starosta obce informoval prítomných o možnosti odpredaja motorového vozidla Škoda 706 MTSP
27. Na odpredaj reagovali 4 záujemcovia. Poslanci sa po krátkej debate rozhodli, že cena
motorového vozidla by mala byť minimálne 50.000,-Sk a predajom auta poverujú starostu obce.
Hlasovaním „za“ takýto návrh bolo 7 prítomných poslancov.
K bodu číslo 14: Interpelácie, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
Starosta obce informoval prítomných, že verejné osvetlenie má obec vymenené za nové, úsporné
svietidlá. Poslanec p.Bebej sa opýtal, prečo sa vypína v noci svetlo, pretože prechod cez most na
Zámostie je v noci nebezpečný. Navrhol svietiť cez celú noc.
Ďalej starosta obce informoval o rozsudku v konaní o neplatnosti skončenia pracovného pomeru
s pani Ľubomírou Brnovou. Na tento rozsudok sa podalo odvolanie na krajský súd.
V rozprave poslanci navrhli starostovi obce odmenu podľa zákona č. 253/1994 Z.z.. 5 ods. 1 za
obdobie roka 2007 vo výške jedného mesačného platu. Hlasovaním „za“ tento návrh boli všetci 7
prítomný poslanci.

K bodu číslo 15: Uznesenie
Predseda návrhovej komisie Ing. Iveta Kanderková prečítala návrh na uznesenie. Za jeho
navrhované znenie hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
K bodu číslo 16: Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a ukončil rokovanie
Obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice: Bc. Pavol Kudzbel
Daniel Bebej

............................
...........................

JUDr. Jozef Domiňák
starosta obce

Prílohy :

- uznesenie číslo 10
- pozvánka 1 ks
- prezenčná listina 2 ks
- plnenie uznesenia
- prerokované VZN
- Schválený rozpočet Obce Podbiel na roky 2008-2010

