Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 13. Februára 2019
Prítomní:
Poslanci:
Ďalší prítomní:

Slavomír Korčuška - starosta obce
JUDr. Ľubom ír Kuboš, Mgr. Dávid Kanderka, Michal Sitek, Bc. Pavol
Kudzbel, Joz ef Krúpa, Jo z ef Korčuška a Rastislav Malatinka
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: O tvorenie
Starosta obce Slavomír Korčuška privítal členov obecného zastupiteľstva a prítomných občanov.
K bodu číslo 2: Schválenie program u rokovania
Starosta prečítal body rokovania, nik z prítomných k nim nemal doplňujúci návrh.
Starosta navrhol doplniť nový bod programu za bod č. 10: Schválenie predsedu komisie pre
životné prostredie. N ový bod programu bude m ať č. 11, následne sa body prečíslujú.
Za starostom doplnený program rokovania hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci (JUDr.
Ľubomír Kuboš, Mgr. Dávid Kanderka, Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Jozef Krúpa, Jozef
Korčuška a Rastislav Malatinka).
K bodu číslo 3: Voľba návrhovej kom isie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej komisie starosta navrhol JUDr. Ľubomíra Kuboša a Michala Siteka. Za JUDr.
Ľubomíra Kuboša hlasovali šiesti poslanci: Mgr. Dávid Kanderka, Michal Sitek, Bc. Pavol
Kudzbel, Joz ef Korčuška a Rastislav Malatinka. JUDr. Ľubomír Kuboš sa hlasovania zdržal.
Za Michala Siteka hlasovali šiesti poslanci: Mgr. Dávid Kanderka, Bc. Pavol Kudzbel, Jozef
Korčuška, Rastislav Malatinka a JUDr. Ľubomír Kuboš. Michal Sitek sa hlasovania zdržal.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Rastislava Malatinku a Mgr. Dávida Kanderku. Za
zapisovateľku určil pani Vieru Ursínyovú.
K bodu číslo 4: Inform ácie starostu obce Podbiel
Starosta Slavomír Korčuška prítomných oboznámil s nasledovnými skutočnosťami:
- bolo začaté verejné obstarávanie ohľadom dotácie na požiarnu zbrojnicu
- nová diagnostika mosta vedúceho ponad rieku Oravu bude dokončená v marci 2019
- práce na MS a obecnom úrade by mali byť dokončené do konca apríla 2019
- bola zverejnené výzva na rekonštrukciu podlahy v KŠH
- na obecnom úrade bolo zriadené pracovisko stavebného úradu - zastúpené pracovníčkou
s odbornou spôsobilosťou na úseku výstavby a územného plánovania - Ing. Katarína Gossányová,
s úradnými hodinami pre občanov - každý štvrtok od 8:00 do 16:00.
K bodu č. 5: Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
p. Michal Sitek sa opýtal na situáciu ohľadom stavebných pozemkov v lokalite pod Pálenicou.
Starosta v odpovedi uviedol, že čo sa týka pripojenia na elektriku prebehlo stretnutie s vedením
SSE, a prítomných oboznámil so zmenenými podmienkami, z ktorých vyplýva, že suma bude

refundovaná až po zapojení posledného stavebníka k prípojke NN. Starosta tiež prítomných
informoval o posledných nevysporiadaných vlastníkoch, s p. Sitekom sa nepodarilo nadviazať
kontakt a preto ho obec začne riešiť vyvlastňovaním s pomocou pracovníčky stavebného úradu.
Bc. Pavol Kudzbel požiadal starostu, aby v bode „informácie starostu obce“ informoval o plnení
uznesení.
JUDr. Miroslav Bachynec sa starostu opýtal z akého dôvodu neboli uverejnené na intemetovej
stránke obce oznámenie Ministerstva ŽP SR k oznámeniu občanov Antona Janíka a JUDr.
Miroslava Bachynca zo dňa 7.1.2019 k zámeru otvoriť kameňolom na Prašivici. Navrhol
umiestnenie kamerového systému aj na Zámostí a upozornil, že súčasný kamerový systém je
nekvalitný. Opýtal sa, kto dal súhlas ku kamerovaniu verejného hovoru z 8.1.2019. JUDr. Bachynec
prítomným oznámil, že ich bude natáčať - zvukovo aj obrazovo na mobil. Po tomto vyhlásení
rokovanie OZ opustil p. Stanislav Šprlák a manželia Bullovci sa vyjadrili, že si neželajú, aby ich
natáčal.
Starosta mu odpovedal, že oznam Ministerstva ŽP SR bola zverejnený na internetovej stránke obce
Podbiel, čo potvrdil aj p. Jozef Krúpa. Kamerový systém je plne funkčný. A verejný hovor
z vlastnej iniciatívy kameroval p. Pavlík, ktorý nám chce pom ôcť s územným plánom a chcel mať
zdokumentované všetky vyjadrenia, ktoré tam odzneli.
Ďalej mal p. Miroslav Bachynec ďalšie otázky aj na p. Jozefa Krupu a Bc. Pavla Kudzbela.
Bc. Pavol Kudzbel sa vyjadril, že tento bod sú interpelácie na starostu a žiadal od JUDr. Bachynca
otázky písomne. Jozef Krúpa odmietol na otázky odpovedať a v prípade d’alšieho kamerovanie
chcel rokovanie OZ opustiť.
Po ďalšej diskusii JUDr. Miroslav Bachynec požiadal aby jeho interpelácie a interpelácie Antona
Janíka a A nny Janíkovej boli súčasťou prílohy tejto zápisnice.
K bodu číslo 6 Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
Nik z prítomných poslancom nemal k návrhu plánu zasadnutí doplňujúce návrhy
Hlasovanie za nasledovný plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019:
Apríl 11.04.2019
Jún: 13.6.2019
September: 19.9.2019
December 12.12.2019
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci (JUDr. Ľubomír Kuboš, Mgr. Dávid Kanderka,
Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel. Joz ef Krúpa, Jozef Korčuška a Rastislav Malatinka).
K bodu číslo 7: Schválenie udelenia odm ien v zm ysle čl. 33 Štatútu O bce Podbiel
Starosta obce v súlade s čl. 33 Štatútu obce Podbiel navrhol finančnú odmenu pri príležitosti 95
výročia založenia DHZ Podbiel za aktívnu prácu v DHZ a významný podiel na rozvoji obce
Viktorovi Ondrekovi st. vo výške 200 € a Júliusovi Cibulákovi vo výške 200 €.
Odmena im bude odovzdaná pri kolaudácii požiarnej zbrojnice.
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci (JUDr. Ľubom ír Kuboš, Mgr. Dávid Kanderka,
Michal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel, Joz ef Krúpa, Jozef Korčuška a Rastislav Malatinka).
K bodu číslo 8 Schválenie rozpočtu obce Podbiel na rok 2019 s výhľadom na rok}' 2020, 2021
Starosta uviedol, že rozpočet bol vystavený na úradnej tabuli aj webovej stránke obce, a do
dnešného dňa k nemu neboli doručené žiadne pripomienky. N a pracovnom stretnutí pred OZ sa
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Starosta obce poďakoval prítom ným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

O verovatelia zápisnice:

R astislav M alatinka

..........

M ar. Dávid K anderka

.....

y
Slavom /ŕ Ko
starosta o L

Prílohy :
- uznesenie číslo 1/2019 až 17/2019
- interpelácie občanov: JUDr. Miroslav Bachynec, p. Anton Janík a p. A nna Janíková
- návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v Podbieli na r. 2019
- návrh odmeny podľa Štatútu Obce Podbiel
- Návrh rozpočtu na rok 2019-2021 Obce Podbiel a ZŠ s MŠ Podbiel (položkový, podpoložkový)
- Zm ena návrhu rozpočtu Obce Podbiel na rok 2019 - po stretnutí poslancov 12.2.2019
- Čerpanie rozpočtu za rok 2018 Obce Podbiel a ZŠ s MŠ Podbiel
- Žiadosť o udelenie výnim ky pri parkovaní
- žiadosti občianskych združení o dotáciu na činnosť na r. 2019
- návrh zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy s O R A V A PPD
- pozvánka 1 ks
- prezenčné listiny 2 ks

