Zápisnica

z verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 11. apríla 2014
Prítom ní:
Starosta obce - Slavomír Korčuška
Poslanci : Rudolf Veselý, Dušan Dvorský, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj, Ján Poštek,
Ľubomír Franko
Neprítomný: Bc.Pavol Kudzbel,
Hl. kontrolór : Rastislav Malatinka
Ďalší prítom ní: podľa prezenčnej listiny
K bodu číslo 1 : Otvorenie
Starosta obce Slavomír Korčuška privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva, občanov
obce. Skonštatoval, že je prítomných šesť poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Upozornil na zvukové nahrávanie zasadnutia.
K bodu číslo 2 : Schválenie programu rokovania
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým návrhom programu. Opýtal sa na ďalšie
doplňujúce návrhy. Nikto s poslancov nepredložil návrh na doplnenie programu. Starosta navrhol
bod 8 písm.c) Informácie starostu obce o priebehu vysporiadania cesty v Krivom Kúte zaradiť ako
bod 4 a doterajšie body 4 až 10 označiť ako body 5 až 11. Hlasovaním „za“ takto upravený program
rokovania bolo 6 poslancov - Rudolf Veselý, Dušan Dvorský, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj,
Ján Poštek, Ľubomír Franko.
Začalo sa prerokovávanie jednotlivých bodov programu.
K bodu číslo 3 : Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov Ľubomíra Franka a Pavla Loffaja. Hlasovaním
„za“ Ľubomíra Franka bolo 5 poslancov - Rudolf Veselý, Dušan Dvorský, Pavol Loffaj, Ján Poštek,
Ing.Iveta Kanderková, 1 sa zdržal hlasovania - Ľubomír Franko.
Hlasovaním „za“ Pavla Loffaja bolo 5 poslancov - Rudolf Veselý, Dušan Dvorský, Ján Poštek,
Ing.Iveta Kanderková, Ľubomír Franko, 1 sa zdržal hlasovania - Pavol Loffaj.
Starosta určil za overovateľov zápisnice Rudolf Veselý a Ján Poštek. Za zapisovateľa zápisnice
určil Mgr.Patríciu Korčuškovú.
K bodu číslo 4 : Informácia starostu obce o priebehu vysporiadania cesty v Krivom Kúte
Starosta informoval, že na základe záujmu obyvateľov lokality Krivý Kút obecný úrad vyvíja
aktivitu za účelom dovysporiadania cesty v Krivom Kúte. Podpisuje sa zámenná zmluva
s poslednými známymi vlastníkmi. Uviedol, že zatiaľ sme sa stretli s ochotou. Ďalej povedal, že
zmluva pôjde na schválenie obecnému zastupiteľstvu v najbližšom riadnom termíne. Následne nám
ostanú už len neznámi vlastníci, ktorých budeme musieť riešiť súdnou cestou. To však nebude
brániť tomu, aby sme vybavovali stavebné povolenie na cestu. Ďalej uviedol, že stavebníci
v Krivom Kúte budú oslovovaní vo veci zistenia záujmu o výstavbu plynovodu. V diskusii sa
prítomní Ľudovít Eliáš informoval o kanál, ktorý je vybudovaný popri jeho pozemku. Starosta ho
o zámere bude informovať písomne. Tento bod berú poslanci na vedomie.
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K bodu číslo 5 : Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za
obdobie od 01.01.2014 do 27.03.2014
Starosta uviedol, že správou o kontrolnej činnosti za uvedené obdobie, ktorú predložila bývalá
kontrolórka obce pani Bebejová, sa zaoberala aj finančná komisia. Nakoľko sa pani Bebejová
z dnešného rokovania ospravedlnila, správu prečítala p.Korčušková. Tvorí prílohu zápisnice. Tento
bod berú poslanci na vedomie.
K bodu č.6 : Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Starosta uviedol, že návrh plánu kontrolnej činnosti novozvoleného hlavného kontrolóra obce pána
Rastislava Malatinku poslanci obdržali v materiáloch na dnešné rokovanie. Bol vystavený na
úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote. Vyzval hlavného kontrolóra, aby sa k nemu vyjadril.
Plánom sa zaoberala aj finančná komisia, ktorá ho podľa slov poslankyne Kanderkovej doporučuje
schváliť. Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. Starosta povedal, že ide o plán činnosti na
obdobie, odkedy je kontrolórom, teda mal by plán kontrolnej činnosti obsahovať plán práce na
obdobie len od 28.03.2014 do 30.06.2014 a podľa toho aj byť nazvaný. Poslanec Poštek navrhol
nazvať ho ako plán na 2.štvrťrok 2014. Keď už nikto nemal pripomienku, starosta dal hlasovať
najskôr o pôvodnom znení plánu kontrolnej činnosti. Hlasovaním „za“ boli 3 poslanci - Ing.Iveta
Kanderková, Pavol Loffaj a Rudolf Veselý, proti bol 1 poslanec - Dušan Dvorský, „zdržali sa“ 2
poslanci - Ján Poštek a Ľubomír Franko. Starosta uviedol, že návrh nebol schválený. Ďalej sa
hlasovalo o starostovom návrhu. Hlasovaním „za“ boli 3 poslanci - Ján Poštek, Ľubomír Franko a
Dušan Dvorský, „ proti“ nebol žiaden poslanec, „zdržali sa“ 3 poslanci - Ing.Iveta Kanderková,
Pavol Loffaj a Rudolf Veselý. Starosta uviedol, že návrh nebol schválený. Hlasovaním „za“ návrh
poslanca Jána Pošteka bolo 5 poslancov - Rudolf Veselý, Dušan Dvorský, Pavol Loffaj, Ján Poštek,
Ľubomír Franko, 1 sa zdržal hlasovania - Ing. Iveta Kanderková. Plán bol schválený. Plán tvorí
prílohu zápisnice.
K bodu č.7 : Schválenie zámeru asanácie nepotrebnej časti COV v obci
Starosta uviedol, že k prerokovaniu tohto bodu programu boli prizvaní zástupcovia Oravskej
vodárenskej spoločnosti, ale pre pracovné dôvody sa ospravedlnili. Ďalej uviedol, že v roku 2011
Obvodný úrad životného prostredia v Tvrdošíne povolil realizáciu stavby „Odkanalizovanie obcí“
Studenej doliny a Podbiela so stiahnutím splaškov výtlačným potrubím cez Podbiel do ČOV Nižná.
Odvtedy stavba pokročila tak, že dnes pripravuje OVS kolaudáciu stavby. Ako vlastníka ČOV
v Podbieli požiadali obec o vyjadrenie k demontáži jedného jestvujúceho domčeka, pretože
k prevádzke ho už nebudú potrebovať. Bol na obhliadke s pracovníkom COV Nižná, ktorý
vysvetlil, že by toto zariadenie mohli demontovať oni na vlastné náklady, pretože chcú zmeniť
oplotenie areálu, posunúť ho o niekoľko metrov smerom bližšie k dedine. Mohla by to demontovať
aj obec, ale to nemá dnes vyčlenené prostriedky. Je ešte možnosť zachovať tento objekt na
pôvodnom mieste ako nevyužitý. Povedal, že je za to, aby to zostalo v pôvodnom stave, pretože
netreba konať unáhlene, stavba ku prevádzke výtlačnej kanalizácie neprekáža. Otvoril k tomuto
bodu diskusiu. Poslankyňa Kanderková uviedla, že finančná komisia doporučuje tento bod odložiť
a zároveň žiada obecný úrad o predloženie variantných riešení naloženia s majetkom po finančnej
a legislatívnej stránke. Poslanec Dvorský navrhol odloženie tohto bodu, uviedol možnosť
ohodnotenia tohto majetku znalcom, navrhol prizvať zástupcov OVS na rokovanie. Je potrebné mať
zápis o tom, že je zariadenie nepoužiteľné. Poslanec Poštek upozornil na zabezpečenie bezpečnosti
pri tomto objekte oplotením. Po diskusii vyzval starosta hlavného kontrolóra o stanovisko. Rastislav
Malatinka uviedol, že čo sa dá, treba použiť, niečo možno predať. Po diskusii dal starosta hlasovať.
Hlasovaním „za“ schválenie zámeru nebol nikto z poslancov, „proti“ bolo 6 poslancov - Rudolf
Veselý, Dušan Dvorský, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj, Ján Poštek, Ľubomír Franko. Zámer
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nebol schválený. Následne dal starosta hlasovať o návrhu odložiť túto žiadosť a uložiť obecnému
úradu predložiť varianty naloženia s majetkom po finančnej a legislatívnej stránke. Hlasovaním
„za“ takéto znenie uznesenia bolo 6 poslancov - Rudolf Veselý, Dušan Dvorský, Ing. Iveta
Kanderková, Pavol Loffaj, Ján Poštek, Ľubomír Franko.
K bodu č.8 : Žiadosti
a.) Mesto Trstená žiada o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť detí. Žiadosťou sa zaoberala
finančná komisia, stanovisko predniesla Ing.Kanderková. Finančná komisia doporučuje schváliť
dotáciu na 11 detí v celkovej výške 221,80 €. Hlavný kontrolór nemal pripomienky. Hlasovaním
„za“ bolo 6 poslancov - Rudolf Veselý, Dušan Dvorský, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj, Ján
Poštek, Ľubomír Franko.
b.) OZ Starí Slovania, Podbiel č.467 žiada o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť detí.
Žiadosťou sa zaoberala finančná komisia, stanovisko predniesla Ing.Kanderková. Finančná komisia
doporučuje schváliť dotáciu na 26 detí v celkovej výške 643,62 € na 6 mesiacov. Hlavný kontrolór
nemal pripomienky. K tomuto bodu prebehla krátky diskusia. Následne hlasovaním „za“
predložený návrh finančnej komisie bolo 6 poslancov - Rudolf Veselý, Dušan Dvorský, Ing. Iveta
Kanderková, Pavol Loffaj, Ján Poštek, Ľubomír Franko.
c.) Pavol Gonda, Podbiel č.271 žiada o odkúpenie pozemku za bytovkou č.271. Žiadosťou sa
zaoberala stavebná a finančná komisia, stanovisko predniesli Mgr.Korčušková a Ing.Kanderková.
Obidve komisie doporučujú schváliť žiadosť, nakoľko bol na jednom z predchádzajúcich zasadaní
OZ schválený predbežný súhlas s predajom. Finančná komisia navrhla za sumu 6,10 € za lm2.
Hlavný kontrolór doporučil schváliť predaj. Hlasovaním „za“ bolo 6 poslancov - Rudolf Veselý,
Dušan Dvorský, Ing. Iveta Kanderková, Pavol Loffaj, Ján Poštek, Ľubomír Franko.
d.) Tibor Joštiak, Podbiel č. 175 žiada o odkúpenie podielu Obce Podbiel na pozemku, ktorý mu bol
pridelený ako stavebný v lokalite Pod Pálenicou. Žiadosťou sa zaoberala stavebná a finančná
komisia, stanovisko predniesli Mgr.Korčušková a Ing.Kanderková. Obidve komisie doporučujú
schváliť žiadosť. Hlasovaním „za“ bolo 6 poslancov - Rudolf Veselý, Dušan Dvorský, Ing. Iveta
Kanderková, Pavol Loffaj, Ján Poštek, Ľubomír Franko.
e.) Pavol Kozáčik a manželka Tatiana Kozáčiková, Podbiel č.406 žiadajú o odkúpenie pozemku vo
vlastníctve Obce Podbiel pri budove autoservisu. Žiadosťou sa zaoberala stavebná a finančná
komisia, stanovisko predniesli Mgr.Korčušková a Ing.Kanderková. Stavebná komisia doporučuje
predaj, finančná komisia odporúča zámenu pozemku, nakoľko sa nejedná o IBV, nie je v žiadosti
uvedený dôvod odkúpenia. Poslankyňa Kanderková ďalej uviedla, že ak nevlastnia pozemky na
zámenu, môžu vykúpiť rovnakú výmeru v inej lokalite a tú s obcou zameniť. Ďalej uviedla, že
chýba odôvodnenie žiadosti, aby nedošlo k precedensu. Poslanec Poštek nechápal stanovisko
finančnej komisie, pýtal sa, či tam má obec nejaký verejný záujem. Uviedol, že je prijaté uznesenie,
kde obec predáva za sumu 6,10 € za lm2, preto nevidí problém. Starosta vysvetlil, že ide o úzky
prístup pomedzi dve oplotenia, je problém pri odhŕňaní snehu. Prítomný žiadateľ Pavol Kozáčik
vysvetlil dôvody podania žiadosti, uviedol aj to, že po ohradení firmy Bomstal tam vznikol „tunel“,
kvôli ktorému chce obci uľahčiť udržiavanie cesty. Poslanec Dvorský súhlasil so žiadosťou. Po
diskusii dal starosta hlasovať. Hlasovaním „za“ schválenie predaja bolo 5 poslancov - Rudolf
Veselý, Dušan Dvorský, Pavol Loffaj, Ján Poštek, Ľubomír Franko, 1 poslanec sa zdržal hlasovania
- Ing. Iveta Kanderková.
f.) Monika Domiňáková, Podbiel č.271 žiada o prenájom pozemku za bytovkou č.271. Žiadosťou sa
zaoberala stavebná a finančná komisia, stanovisko predniesli Mgr.Korčušková a Ing.Kanderková.
Stavebná komisia doporučuje schváliť žiadosť o prenájom, a to na dobu 5 rokov s osobným
záväzkom pre nájomcu užívať pozemok iba na poľnohospodárske účely. Finančná komisia
odporúča schváliť nájom maximálne na obdobie 5 rokov za cenu 0,30 € za lm2, t.j.18,- € ročne.
Hlavný kontrolór doporučuje prenajať. Poslanec Dvorský uviedol, že iní občania hospodária na
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obecných pozemkoch a neplatia nájom. Navrhol v budúcnosti prijať uznesenie, aby aj ostatní platili.
Po diskusii dal starosta hlasovať o žiadosti. Hlasovaním „za“ prenájom pozemku za sumu 10,- €
ročne na dobu 5 rokov bolo 5 poslancov - Rudolf Veselý, Dušan Dvorský, Pavol Loffaj, Ján Poštek,
Ľubomír Franko, 1 poslanec sa zdržal hlasovania - Ing. Iveta Kanderková.
K bodu č.9 : Informácie starostu obce
a.) Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva prečítal poslanec Dušan Dvorský. Tvorí
prílohu zápisnice.
b.) Informácie o prevádzkovaní tenisových kurtov za kultúmo-športovou halou. Starosta uviedol, že
naši pracovníci po zime pripravia tenisové ihriská na prevádzku. Správkyňa telocvične slečnu
Marika Grúňová sa bude v rámci svojej pracovnej náplne starať aj o tieto kurty. Záujemcovia sa jej
budú nahlasovať, rozpis bude evidovať spolu s rozpisom na halu. Všetky bližšie informácie
o prevádzke kurtov sa budú občanom sprístupňovať prostredníctvom miestneho rozhlasu.
K bodu č.10 : Interpelácie poslancov a občanov
Poslanec Ján Poštek upozornil na nebezpečný stav mostu ponad Oravu, Július Loffaj chcel, aby
obec dala vytýčiť cestu ku budúcim stavbám Pod Pálenicou, Ján Sitek upozornil na stromy na
ihrisku a smetisko za strelnicou, poslanec Rudolf Veselý upozornil na označenie kontajnerov pri
škole.
K bodu č .ll: Záver
Starostu poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:

Prílohy :

Rudolf Veselý
Ján Poštek

- uznesenia
- pozvánka 1 ks
- prezenčná listina 2 ks
- Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie od
01.01.2014 do 27.03.2014
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
- Správa o plnení uznesení
- žiadosti

