Zápisnica
z verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
konaného dňa 22. júna 2007

Prítomní :
- starosta obce JUDr. Jozef Domiňák
- poslanci Bc. Pavol Kudzbel, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj, Jozef Domiňák, PhDr.Jozef
Turčák
- hl. kontrolórka obce 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. Skonštatoval, že sú prítomní piati poslanci a Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
K bodu číslo 2 : Schválenie programu rokovania
Starosta obce navrhol z predloženého programu vypustiť bod č.5 „Schválenie všeobecne záväzného
nariadenia obce o úhrade za sociálnu pomoc poskytnutú obcou“. Namiesto toho navrhol v bode č.5
doplniť „Schválenie zámennej zmluvy medzi Obcou Podbiel a Máriou Ďubjakovou, bytom Podbiel
č.249“. Doplnenie programu o tento bod prítomní piati poslanci jednohlasne hlasovaním schválili.
Hlasovaním „za“ celý predložený program so zmenou v bode č.5 hlasovalo všetkých 5 prítomných
poslancov.
Obecné zastupiteľstvo sa riadilo upraveným programom.
K bodu číslo 3 : Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie starosta navrhol Ing.Ivetu Kanderkovú a Bc.Pavla Kudzbela. Hlasovaním
„za“ tento návrh boli 3 poslanci, 2 (Ing.I.Kanderková, Bc.P.Kudzbel) sa zdržali hlasovania.
Starosta obce JUDr. Jozef Domiňák určil za overovateľov zápisnice Jozefa Domiňáka a Bc.Pavla
Kudzbela. Hlasovaním „za“ tento návrh boli 3 poslanci, 2 (J.Domiňák, Bc.P.Kudzbel) sa zdržali
hlasovania.
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Mgr. Patríciu Korčuškovú.
K bodu číslo 4 : Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Správu o plnení uznesení predniesol zástupca starostu Bc. Pavol Kudzbel. Starosta otvoril k tomuto
bodu diskusiu. Poslanec PhDr.Jozef Turčák sa informoval, prečo nebol predložený plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2.polroka 2007. Hlavná kontrolórka p.Viera Bebejová
informovala, že plán činnosti je vypracovaný, avšak nebola splnená zákonom stanovená podmienka
jeho vystavenia na vývesnej tabuli obce po dobu 14 dní. Starosta navrhol vziať správu o plnení
uznesení na vedomie. Táto tvorí prílohu zápisnice.
K bodu číslo 5: Schválenie zámennej zmluvy medzi obcou Podbiel a Máriou Ďubjakovou,
bytom Podbiel č.249
Starosta vysvetlil situáciu ohľadne výkupu pozemkov pod cestu v Krivom Kúte a nevyhnutnosť čím
skôr vydať stavebné povolenie. Niektorí vlastníci ochotne predávajú po 20,- Sk, ale niektorí chcú
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len vymeniť pozemky. Preto Obec pristúpila aj k takémuto riešeniu. Obec vymení podiel na parcele
E-KN č.775 vo výmere podielu 229,33 m2, Mária Ďubjaková vymení podiel na parcele E-KN
č.1465 vo výmere podielu 229 m2. Starosta otvoril k tomuto diskusiu. Keďže sa nikto nevyjadril,
navrhol schváliť predloženú zámennú zmluvu. Hlasovaním „za“ boli všetci prítomní piati poslanci.
K bodu číslo 6: Schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce
Návrh VZN obce poslanci bol vystavený na verejnej výveske po dobu 15 dní a obdržali ho aj
poslanci. Nikto nepodal k návrhu pripomienky. Starosta informoval, že cieľom tohto VZN je
zjednodušiť prácu, ak požiadajú o podporu fyzické a právnické osoby, ktoré konajú v prospech
obce, a aby sa nemuselo s dotáciou čakať do zasadnutia obecného zastupiteľstva. Starosta otvoril
k tomuto bodu diskusiu. Poslanec PhDr.J.Turčák konštatoval, že definícia podpory je v návrhu
veľmi všeobecná. Starosta ho ubezpečil, že je v súlade s predchádzajúcim uznesením o povinnosti
zúčtovávania dotácií. Ďalšie pripomienky neboli vznesené. Hlasovaním „za“ predložený návrh
VZN boli všetci piati poslanci.
K bodu číslo 7 : Schválenie organizačného poriadku základnej školy s materskou školou
Starosta informoval, že predložený organizačný poriadok bol prerokovaný s odborovou
organizáciou. Následne prečítal jej stanovisko, v ktorom neboli navrhované žiadne zmeny.
Organizačný poriadok presne stanovuje úväzky v MŠ, zjednodušuje štruktúru zamestnancov a
zavádza tri pedagogické miesta v materskej škole. Otvoril k tomuto bodu diskusiu. Poslanec
PhDr.J.Turčák sa opýtal na názor Rady školy. Odpovedala riaditeľka školy Mgr.Blanka Kontrová,
že nebolo potrebné, aby sa týmto organizačným poriadkom zaoberala. Ona ako riaditeľka nemá
žiadne pripomienky a súhlasí s troma pedagogickými pracovníkmi v materskej škole, pretože to tak
bez problémov fungovalo už tri roky.
Na rokovanie sa dostavil poslanec Daniel Bebej.
Ďalej sa prihlásil JUDr. Miroslav Bachynec a opýtal sa, či poslanci vedia, že bude treba jednu
pracovníčku materskej školy prepustiť. Do rozpravy sa viac nikto neprihlásil a hlasovaním „za“
predložený organizančný poriadok boli piati poslanci, jeden sa zdržal hlasovania.
K bodu číslo 8 : Schválenie otvorenia 1. ročníka základnej školy v školskom roku 2007/2008
Starosta obce vyzval riaditeľku Základnej školy s materskou školou v Podbieli Mgr.B.Kontrovú,
aby vysvetlila situáciu v základnej škole. Pretože je právnymi predpismi povolený najnižší počet
žiakov v triede 15, je potrebné odsúhlasiť výnimku. Ak sa neschváli, budú musieť byť dva ročníky
spojené. Do prvého ročníka sa zapísalo len 8. A v škole už je tretia trieda s nízkym počtom detí.
Situácia bola prerokovaná aj s rodičmi detí a 70% rodičov bolo proti spojeniu ročníkov. Ak by boli
triedy spojené, niektorí by dokonca preložili deti do inej školy, čím by došlo ku kráteniu dotácie pre
našu školu. Riaditeľka rozdala poslancom analýzu príjmov a výdavkov pre základnú školu
vypracovanú pre obidva prípady. Starosta ďalej privítal vedúcu školského úradu PaedDr.Šurinovú a
odovzdal jej slovo. Aj ona apelovala na poslancov, aby odsúhlasili samostatné ročníky, pretože je
ťažšie potom vrátiť stav späť. Násladne starosta prečítal stanovisko predsedkyne Rady školy
p.Milady Tmákovej, v ktorom je aj ona proti spájaniu ročníkov a otvoril diskusiu. Poslanec
PhDr.J.Turčák sa opýtal, čo bude v prípade, ak budeme musieť dotovať školu. Starosta odpovedal,
že budeme rešpektovať rozhodnutie obecného zastupiteľstva. Ďalej chcel p.Turčák vedieť, aký je
predpoklad prírastku detí v budúcich rokoch. Riaditeľka odpovedala, že je to kolísavé, 17, 13, 16,
18. Naša škola ako malotriedka je zvýhodnená vysokým koeficientom. Treba preklenúť ročník
2007/2008, kedy sa stretávajú v škole dva ročníky s nízkym počtom detí. Poslanec Daniel Bebej
potvrdil, že školu treba udržať, aj keď bude v triede málo detí. K tomuto názoru sa priklonil aj
poslanec P.Lofaj. JUDr. Miroslav Bachynec sa informoval, či rozpočet pre školu je vrátane odmien
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a či tam nie je finančná rezerva. Riaditeľka odpovedala, že sú v rozpočte školy na mzdy započítané
aj odmeny, avšak zamestnanci nepoberali počas roka osobný príplatok, takže sú odmeny vyplácané
zo zdrojov školy. Starosta prehlásil, že ak sa na prechodnú dobu schváli výnimka, je presvedčený,
že potrebné financie sa nájdu v obecnom rozpočte. Preto odporučil poslancom schváliť výnimku so
zachovaním 4 tried. Hlasovaní „za“ výnimku pre triedu s nižším počtom žiakov v školskom roku
2007/2008 boli všetci šiesti prítomní poslanci.
K bodu číslo 9 : Schválenie rozšírenia okruhu osôb, ktorým obec zabezpečuje stravovanie
Starosta vysvetlil situáciu ohľadne stravovania starostov, pretože toto nie je konkrétne poriešené
v žiadnom právnom predpise. Osoba starostu totiž nie je v pracovnom pomere. Ani MPSVaR SR
nedalo ZMOS-u konkrétne stanovisko k stravovaniu starostov. Občiansky zákonník umožňuje
rozšíriť okruh stravníkov, preto starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Poslanec PhDr. Jozef
Turčák upozornil, že ak nie je niečo v špeciálnej norme, vychádza sa zo všeobecnej. Nikto viac
nemal pripomienku, tak dal starosta hlasovať. Za rozšírenie okruhu osôb, ktorým obec poskytuje
stravovanie, a to o osobu starostu, boli piati zo šiestich prítomných poslancov, jeden bol proti.
K bodu číslo 10 : Schválenie dotácie 5.000,- Sk pre ZŠ v Nižnej na vybudovanie jazykového
laboratória
Starosta informoval, že ZŠ v Nižnej požiadala o dotáciu z MŠ SR a je potrebné, aby mala
zabezpečené spolufinancovanie aj z iných zdrojov. Pretože tam chodia aj naše deti, doporučuje
schváliť dotáciu. Hlasovaním „za“ boli všetci šiesti prítomní poslanci.
K bodu číslo 11 : Schválenie dotácie 1.307,- Sk na činnosť spoločného školského úradu
Starosta informoval prítomných, že bol vypracovaný prepočet nákladov spoločného školského
úradu a podľa počtu detí v našej škole vyšla požadovaná suma 1.307,-Sk. Náklady školského úradu
sú vyššie, ako štátna dotácia. A pretože aj naša škola využíva služby spoločného školského úradu,
doporučuje schváliť túto dotáciu. Hlasovaním „za“ schválenie dotácie boli všetci šiesti prítomní
poslanci.
K bodu číslo 12 : Žiadosti
- Starosta obce informoval prítomných o žiadosti komisie pre ROEP v k.ú. Podbiel. Žiada o
vyjadrenie k vydržaniu podielu Obce Podbiel 1/12-ina Jurajom Matúchom, bytom Podbiel
č.371, podľa zákona č.180/1995 Z.z., a to na pozemku, ktorý v návrhu registra obnovenej
evidencie pozemkov v k.ú. Podbiel má v UO č.8549/2 a výmeru 224 m2. Ide o pozemok
v lokalite Mlynisko. Prítomná pani Matúchová, matka podávateľa návrhu, vyjadrila súhlas
s prevodom ich podielu pod cestou v lokalite Krivý Kút a požiadala poslancov o súhlas
s vydržaním podielu obce. Hlasovaním „za“ súhlasné stanovisko boli všetci šiesti prítomní
poslanci.
- Starosta informoval o žiadosti JUDr. Slavomíra Bachynca, bytom Podbiel č.156 o odkúpenie 2
ks železných rúr, ktoré má obec, za účelom vybudovania náhonu na mlynské koleso pre mlyn
smerom na Or.Biely Potok. Starosta informoval o zámere obce použiť jednu z nich a druhú
navrhol odpredať menovanému za sumu 1.000,- Sk. Hlasovaním „za“ predaj 1 ks rúry za sumu
1.000,- Sk boli všetci šiesti prítomní poslanci.
K bodu číslo 13 : Informácia o ukončených súdnych sporoch
Informáciu predniesol starosta obce JUDr. Jozef Domiňák. Informoval, že ide o tri súdne spory.
Podľa rozsudku v prvom súdnom spore sa musela Obec ospravedlniť pani Ľubomíre Brnovej. Stalo
sa tak osobne starostom obce. Ďalej podľa rozsudku súdu je potrebné zaplatiť súdne trovy vo výške
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999,- Sk. V druhom súdnom spore išlo o neplatnosť výpovede pani Ľubomíry Brnovej. Súd určil, že
výpoveď je neplatná a pracovný pomer trvá naďalej. Menovaná už nastúpila do zamestnania a
momentálne čerpá dovolenku. Súd zaviazal Obec Podbiel na uzavretie dohody o náhrade škody. Jej
právny zástupca doručil Obci návrh na náhradu škody vo výške 432.312,- Sk + úroky z omeškania.
Ďalej vyčíslil pre právnemu zástupcu Ľ.Brnovej náklady vo výške 91.718,- Sk. Túto dohodu
navrhuje uzavrieť do 30.06.2007, inak to bude musieť riešiť súd. Nakoľko to nie je možné stihnúť
v navrhovanom termíne, písomne bol právnemu zástupcovi menovanej navrhnutý termín do
30.07.2007. Tento návrh musí byť prerokovaný vo finančnej komisii, starosta navrhol v termíne do
10.07.2007. Následne (v mesiaci júl 2007) bude zvolané mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Ďalej starosta informoval o treťom, podľa jeho slov maximálne zbytočnom súdnom spore, v ktorom
pre administratívne pochybenie a neochotu podala pani Eulália Gányiovicsová návrh na súd o
vrátenie majetku. Obec je povinná majetok menovanej vrátiť a zaplatiť súdne trovy vo výške
15.827,90 Sk. Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Poslanec Daniel Bebej sa opýtal, kto
zastupoval Obec v týchto súdnych sporoch. Starosta odpovedal, že JUDr.Vevurka a JUDr.Leppová.
Poslanec PhDr.J.Turčák upozornil na dôkazné bremeno, ktoré je na pani Brnovej a ktoré musí
komisia prehodnotiť. Starosta odpovedal, že návrh právneho zástupcu je podložený a
zdokumentovaný. JUDr.M.Bachynec vystúpil a povedal, že suma by bola oveľa vyššia, ale pani
Brnová neuvádza sumy za čas PN a pracovného pomeru u iného zamestnávateľa. Ďalej povedal, že
by mali občania vedieť, koľko škody spôsobil bývalý starosta a mala sa mu zosobniť. Poslanec
D.Bebej upozornil, že bolo nevyhnutné prepustiť jedného zamestnanca a znížením stavu znížiť
náklady na prevádzku MŠ. Poslanec PhDr.J.Turčák poukázal aj na iné prípady, kedy boli majetky
právnym nástupcom vrátené. Keďže z občanov už nemal nikto otázky, navrhol vziať túto
informáciu na vedomie, finančnej komisii uložiť prerokovanie vyčíslenia náhrady škody v termíne
do 10.07.2007 a do konca júla 2007 zvolať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. „Za“
tento návrh boli všetci šiesti prítomní poslanci.
K bodu číslo 14 : Informácia o opatreniach obcí v súvislosti so zavedením Eura v rokoch
2007-2008
Poslanci obdržali písomné materiály týkajúce sa zavedenia eura v roku 2009. Z nich vyplývajú
úlohy pre obce už od roku 2008. Starosta obce navrhol zobrať túto informáciu na vedomie.
K bodu číslo 15 : Interpelácie, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
Starosta dal slovo poslancom. Pavol Loffaj sa na základe požiadaviek občanov opýtal, kedy sa bude
realizovať kanalizácia popri rodinnom dome p.Melánie Kanderkovej a chodník na Uličke pri
hlavnej ceste. Starosta odpovedal, že podľa výsledkov verejnej súťaže na financie, ktoré sme dostali
na investičné akcie v tomto roku, bude firma z týchto peňazí budovať aj kanalizácie na obidvoch
stranách na Uličke. V mesiaci júl 2007 bude zvolané rokovanie s investičným útvarom SSC o
realizácii chodníka popri ceste I./59. Poslanec Daniel Bebej poďakoval v mene občanov za
vybudovanie prejazdu cez žel.trať na Zámostí a požiadal o vyčistenie verejných priestorov
pracovníkmi na aktivačných prácach pri ihrisku na Zámostí. Pani Brigita Klimeková upozornila na
rigoly popred ich rodinný dom, sú prasknuté, položené v protispáde. Starosta povedal, že z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov v tomto a budúcom roku nepočítame z ich opravou.
JUDr.Miroslav Bachynec doporučil pozrieť zmluvu o dielo s firmou OMOSS s.r.o. na realizáciu
kanalizácie na Zámostí, konkrétne termín na dokončenie diela a pokutu za omeškanie. Následne
z týchto financií by sa mohli kompenzovať finančné nároky firmy za kanalizáciu v Krivom Kúte.
Poslanec PhDr.Jozef Turčák oznámil prítomným, že ku dňu 25.06.2007 sa vzdáva mandátu
poslanca obecného zastupiteľstva z osobných dôvodov. Starosta navrhol rešpektovať jeho vôľu a
zobrať to na vedomie v návrhu na uznesenie.
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K bodu číslo 16 : Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Ing.Iveta Kanderková. Starosta dal hlasovať o návrhu na
uznesenie. „Za“ boli všetci šiesti prítomní poslanci.
K bodu číslo 17 : Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a ukončil rokovanie
Obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:

Jozef Domiňák

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

Bc. Pavol Kudzbel

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

JUDr. Jozef Domiňák
starosta obce

Prílohy :

- uznesenie číslo 5/2007
- pozvánka 1 ks
- prezenčná listina 2 ks
- plnenie uznesenia
- VZN obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
- organizačný poriadok ZŠ s MŠ v Podbieli
- informácie o rozpočte ZŠ s MŠ v Podbieli
- informácie o zavedení eura v roku 2009
- vzdatie sa mandátu poslanca PhDr.Jozefa Turčáka
- žiadosti

