Zápisnica
zo zasadnutia verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Podbieli
zo dňa 21.10.2015
Prítom ní:
Poslanci:
Hl. kontrolór obce:
Ď alší prítom ní:

Slavom ír K orčuška - starosta obce
JUDr. Ľubom ír Kuboš, Peter Sm olár, Ing. A dam M ikulášik, Ing. Ján Sitek,
M ichal Sitek, Bc. Pavol Kudzbel
R astislav M alatinka
podľa prezenčnej listiny

K bodu číslo 1: O tvorenie
Starosta obce Slavom ír K orčuška privítal prítom ných členov obecného zastupiteľstva, a občanov a
konštatoval, že je prítom ných 6 poslancov, jed en poslanec je ospravedlnený, obecné zastupiteľstvo
je uznášaniaschopné. N ásledne sa začalo sa rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva.

K bodu číslo 2: Schválenie program u rokovania
Starosta obce prečítal program zasadnutia m im oriadneho obecného zastupiteľstva.
Ing. Ján Sitek navrhol stiahnuť z program u rokovania bod č. 7 - Prerokovanie postupu k zákazu
niektorých hazardných hier na územ í obce Podbiel z dôvodu, že očakával, že bude predložený
návrh VZN v m ateriáloch pred zastupiteľstvom . Starosta mu odpovedal, že návrh je vypracovaný,
ale doteraz nebola predložená ani petícia, následne by m ala byť obecným zastupiteľstvom zvolená
kom isia, ktorá petíciu prešetrí, keď ju kom isia uzná za platnú, následne bude návrh VZN visieť 15
dna úradnej tabuli a až potom m ôže obecné zastupiteľstvo VZN schváliť. Starosta rozdal poslancom
návrh pripravovaného VZN. Ing. Ján Sitek spochybnil nutnosť zriadiť kom isiu na preskúm anie
petície, nakoľko podľa jeh o názoru to nie je právne podložené, petíciu m á preskúm ať obecný úrad.
Poslanec M ichal Sitek ale chcel, aby sa bod nevypúšťal, s čím napokon súhlasil aj Ing. Ján Sitek
a svoj návrh stiahol.
Z a pôvodné znenie program u hlasovalo 6 poslancov: Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján
Sitek, M ichal Sitek, JU D r. Ľubom ír Kuboš a Ing. A dam M ikulášik
Program bol jednohlasne schválený.

K bodu číslo 3: V oľba návrhovej kom isie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej kom isie starosta navrhol Ing. Jána Siteka a M ichala Siteka
Hlasovaním „za“ Ing. Jána Siteka hlasovalo 5 poslancov (Peter Sm olár, Ing, JU D r. Ľubom ír Kuboš,
Ing. Adam M ikulášik, M ichal Sitek a Bc. Pavol Kudzbel). Zdržal sa jeden poslanec - Ing. Ján Sitek.
„Z a“ M ichala Siteka hlasovalo 5 poslancov (Bc. Pavol K udzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek, Ing.
A dam M ikulášik a JU D r. Ľubom ír Kuboš), M ichal Sitek sa hlasovania zdržal.

-

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Ing. A dam M ikulášika a JU D r. Ľubom íra Kuboša. Za
zapisovateľku určil Vieru Ursínyovú.

K bodu č. 4: Správa hlavného kontrolóra obce Podbiel č. 8/2015 o výsledku kontroly
Správu o výsledku kontroly č. 5/2015 „K ontrola dodržiavania rozhodnutí o výrube drevín vyčistenie parciel povýrube“ poslanci obdržali v m ateriáloch na rokovanie a p. R astislav M alatinka
- hlavný kontrolór obce ju prečítal. Správa je súčasťou prílohy tejto zápisnice.
M ichal Sitek sa vyjadril, že mu v správe chýba jednoznačná veta, či boli občania upovedom ení
o nedodržaní podm ienok stanovených v rozhodnutí, starosta mu odpovedal, že upovedom ení boli
ústne a 5.10.2015 aj písom ne. Ing. Adam M ikulášik prítom ných poslancov inform oval, že sa osobne
rozprával aj s p. Serekom , s ktorým doteraz neboli žiadne problém y a m á to na 95 % v poriadku. P.
D m ďák, m á na vyčistenie 12 parciel a m om entálne je spravená polovica. N a obecný úrad poslal list,
kde sa vyjadril, že do jari to dá do poriadku.
Rastislav M alatinka navrhuje prehodnotiť súčasné VZN o výruboch, starosta s tým súhlasil.

K bodu číslo 5: Schválenie Správy o V V C Základnej školy s m aterskou školou v Podbieli za
školský rok 2014/2015
Správu vypracovala riaditeľka školy M gr. B lanka K ontrová, ktorá sa zúčastnila aj rokovania OZ. .
Pani riaditeľka vyzvala poslancov na otázky ku správe, celú správu nečítala, pretože je rozsiahla
a poslanci ju dostali v m ateriáloch pred zasadnutím . Ing. Ján Sitek sa opýtal kto je v škole
koordinátor prevencie drogových závislostí, p. riaditeľka mu odpovedala, že je to M gr. Helena
M alatinková. Ď alšia jeh o otázka bola ohľadom prenájm u priestorov v pivničných priestoroch pod
školou. P. riaditeľka odpovedala, že zriaďovateľom ZŠ s MŠ v Podbieli a aj m ajiteľom budovy je
obecný úrad a on rozhoduje o nájom ných zm luvách. Priestory škola ponúka dôchodcom , súboru aj
um eleckej škole, aby deti z Podbiela nem useli cestovať. Ing. Sitek navrhol aby škola
spolupracovala aj s Podbielanským hasičským zborom a poľovníkm i a deti sa takto rozširovali
vedom osti o Podbieli.
Pani riaditeľka prítom ných poslancov inform ovala, že školu čakajú slabšie ročníky, min.
nasledujúce 4 roky. N a budúci rok na zápis očakávajú len 8 detí. Od budúceho roka sa bude m eniť
spôsob financovania škôl, už bol stanovený lim it - 11 detí na prvú triedu, na druhú až 12 detí. Ing.
Ján Sitek apeloval na poslancov, aby presviedčali žiakov okolitých obcí aby tu navštevovali školu.
Ing. Ján Sitek p. riaditeľku pochválil za veľm i dobré riadenie školy, a uviedol, že aj vzhľadom na
vyjadrenie od vykonanej inšpekcie, navrhuje aby bola riaditeľka odm enená.
Mgr. Silvia Lukáčiková, riaditeľka m aterskej školy doplnila svoju správu inform áciou o m ateriálno
technickom zabezpečení škôlky, ktorá sa zlepšuje - pribudli interaktívne tabule, prerobili sa sociálne
zariadenia v jednej triede, na budúci rok sa plánuje v rekonštrukcii sociálnych zariadení pokračovať.
„Z a“ schválenie Správy o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ v Podbieli na školský rok 2014/2015
hlasovalo všetkých šesť prítom ných poslancov (Bc. Pavol Kudzbel, Peter Sm olár, Ing. Ján Sitek,
M ichal Sitek, JU D r. Ľubom ír Kuboš a Ing. Adam M ikulášik)
K bodu číslo 6: Schválenie udelenia odm ien dôchodcom pri príležitosti M esiaca úcty k starším
Starosta navrhol - v súlade so štatútom obce Podbiel udeliť z obecných prostriedkov pri príležitosti
m esiace úcty k starším finančnú odm enu pre Jozefa N abočíka a Júliusa Lofaja vo výške 80 €, obaja
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chodili za bývalého starostu kontrolovať vývozy dreva. P. Július Lofaj sa dlhodobo sťažuje, že za
túto prácu nebol doteraz odm enený.
JUDr. Ľubom ír Kuboš za finančnú kom isiu navrhuje schváliť odm enu vo výške 80 € za aktívnu
prácu v orgánoch sam osprávy.
Ing. Ján Sitek sa opýtal, či boli na túto prácu oficiálne vym enovaní. Starosta mu odpovedal, že boli
v kom isii do r. 2010, vtedy bola zvolená nová kom isia. Lofaj údajne nevedel, že už nie je členom
kom isie, a asi mal dohodu s bývalým starostom - kontroloval aj výrub, odvozy, aj zvoz dreva Bc.
Pavol K udzbel uviedol, že im nik neoznám il, že v kom isii skončili. N echodili zv láštn ej vôle ale
boli vyzvaný z OÚ a súhlasí, aby im boli vyplatené peniaze. A le nie form ou odm eny ku dňu
dôchodcov, ale urobiť s nimi dohodu a touto form ou im vyplatiť odm enu. Ing. Ján Sitek je proti
tom u aby boli jednotlivo odm eňovaní dôchodcovia finančne, ak odm eniť, tak jedine pam ätným
listom. N avrhuje navýšiť m zdovú položku na dohody.

K bodu číslo 7: P rerokovanie postupu k zákazu niektorých hazardných hier na územ í obce
Podbiel
K tom uto bodu sa poslanci vyjadrili už pri schvaľovaní program u rokovania, starosta priznal, že
vypracovaný návrh VZN m ohol dať do m ateriálov, ale chcel dodržal legislatívny postup, kdeže
doteraz nebola petícia ani predložená. Opýtal sa predsedu petičného výboru - Ing. Jána Siteka, či už
m á kom pletnú petíciu, ten uviedol, že zatiaľ nie. Starosta navrhol vytvoriť kom isiu z poslancov,
ktorá by posúdila platnosť petície v zložení: M ichal Sitek, Ing. A dam M ikulášik a JUDr. Ľubom ír
Kuboš
JU D r. Ľubom ír Kuboš nam ietol, že je zbytočné ustanoviť petičnú kom isiu, ak nie jej vytvorenie
legislatívne podložené, zbytočne by sa tým predĺžilo schválenie VZN.

K bodu č. 8: Inform ácia o plnení uznesení
Starosta obce prečítal správu o plnení uznesení, z ktorej vyplýva, že všetky uznesenia sú splnené až
na bod o vypracovaní VZN o zákaze výherných hracích autom atov, tento návrh poslanci dostali až
na rokovaní OZ, teda toto uznesenie je splnené len čiastočne.
M ichal Sitek sa opýtal na to, či nedostatky ktoré sa zistili pri preverení akcieschopnosti obecného
požiarneho zboru - dňa 13.10.2015, bude aj niekto kontrolovať. Starosta mu odpovedal, že to bude
p. poslanec Peter Smolár.
Ing. Ján Sitek mal otázku, prečo obec nezískala hasičské auto, starosta odpovedal, že m ám e podanú
žiadosť na dve autá a podľa jeh o inform ácií sm e v poradí na ich získanie.
Ďalej p. poslanca zaujím al stav plynovej prípojky k dom u Bullovcov - starosta mu odpovedal, že
v zem i je zakopané plynové potrubie, ešte nie je naplnená plynom.
Ďalšou tém ou bola situácia ohľadom havarijném u stavu m osta ponad rieku O rava - smerom do
lokality K rivý Kút, starosta uviedol, že bolo zvolané rokovanie so zástupcam i VUC a podrobnejšie
o tejto situácii bude inform ovať na budúcom zasadnutí OZ. Ing. Ján Sitek sa tiež opýtal na
vysporiadanie pozem kov v lokalite Pod Pálenicou, starosta poslancov podrobne informoval
o kom unikácii s nevysporiadaným i vlastníkm i.
Bc. Pavol K udzbel mal otázku, či bol poslaný list ohľadom prechodu pre chodcov, starosta
uviedol, že list odoslaný bol, ale zatiaľ odpoveď z neprišla.
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K bodu č. 9: Informácie starostu obce Podbiel
Starosta obce inform oval:
- o stretnutí so zástupcam i Slovenskej správy ciest, ohľadom m osta 1/59 ponad Studenský potok,
ktoré sa uskutočnilo 13.10.2015
. o žalobe od N atálie Sirotovej, dcéry Júliusa Siteka proti obci Podbiel týkajúcej sa parcely v starom
cintoríne.
- o dokončení osadenia železničných podvalov a betónových kociek do odvodňovacieho kanála,
ktorý m á slúžiť na odvedenie záplavovej vody v tejto lokalite.
- pozval poslancov na posedenie s dôchodcam i organizované obcou 23.10.2015 v kultúrnošportovej hale
Poslanec M ichal Sitek vyslovil nespokojnosť s vybudovaným odvodňovacieho kanála. Starosta sa
vyjadril, že pri stavbe bol, diskutoval s občanm i, obec ušetrila na m ateriáli - železničné podvaly aj
práci, ktoré boli zadarm o, obec zaplatí len prácu bagra.

K bodu č. 10: Interpelácie poslancov a občanov
Ing. Ján Sitek sa opýtal na vodovodnú šachtu pri hrisku na Radovej ulici, starosta mu odpovedal, že
nie je nutné kopať novú šachtu, p. K anderku, m ajiteľ susediaceho dom u súhlasil, že sa m ôže urobiť
rozdvojka k jeho vodovodnej prípojke. P. M ichal Sitek vyjadril spokojnosť s tý m , že sa veľmi
rýchlo nainštaloval spom aľovací prah pri škole, ďalej ocenil zlepšenie fungovania obecnej
internetovej stránky, ale upozornil, že nie sú zverejnené posledné dve zápisnice z obecného
zastupiteľstva ani ich nahrávky na internete, starosta mu odpovedal, že m ám e technické problém y
a technik p. Dávid Pacura je m om entálne v Čechách. Ď alšia jeh o otázka bola ohľadom opílenia líp
a zbavenia m achu na streche cintorína - starosta mu odpovedal, že práce začali ale zatiaľ stagnujú
kvôli zlém u počasiu. Opýtal sa tiež, čo s ornicou, ktorá vznikla pri budovaní cesty Pod Pálenicou,
starosta mu odpovedal, že p. Zem ančík sa ponúkol uložiť ju vo svojich priestoroch, táto hlina sa
použije v prípade potreby niečo zasypať v obci.
Ďalšou tém ou bola situácia v lokalite Pod Pálenicou, kde m om entálne prebieha územ né rozhodnutie
a diskutovalo sa aj o projekte na elektriku. Ing. Ján Sitek navrhol, aby si obec dala vypracovať
projekt na elektriku sam a. Starosta ukázal poslancom vypracovaný projekt na nadstavbu školy.
JUDr. Ľubom ír Kuboš sa opýtal na vývoz kontajnerov, starosta mu ale odpovedal, že rozpočet na
vývoz kontajnerov je už m inutý.
Ing. Ján Sitek navrhol udeliť odm enu riaditeľke školy za veľm i dobré riadenie Základnej školy
s M aterskou školou v Podbieli, podľa čl. 29 písm eno d) Štatútu obce Podbiel vo výške 100 €
„Z a“ schválenie tohto uznesenia hlasovalo všetkých šesť poslancov: Bc. Pavol K udzbel, Peter
Smolár, Ing. Ján Sitek, M ichal Sitek, JUDr. Ľubom ír K uboš a Ing. A dam M ikulášik.
Ď alšie hlasovanie, kde sa obecném u úradu ukladá:
- aby po nedodržaní podm ienok rozhodnutia o výrobu drevín bola vždy zaslaná písom ná výzva
žiadateľom s upozornením o povinnosti dať do poriadku vyrúbané parcely a to v lehote 30 dní. Ak
do 1 m esiaca po zaslaní výzvy žiadatelia nevyčistia parcely po výrube, zvolať zasadnutie kom isie
pre ochranu životného prostredia, na ktorú budú prizvaní žiadatelia, ktorí porušili podm ienky
a vysvetlia prečo porušujú rozhodnutie.
- vypracovať a predložiť návrh úpravy VZN o výrube drevín do 12.12.2015.
Za toto znenie uznesenia hlasovalo všetkých šesť poslancov: Bc. Pavol Kudzbel, Peter Sm olár, Ing.
Ján Sitek, M ichal Sitek, JUDr. Ľubom ír K uboš a Ing. A dam M ikulášik
4

K bodu č. 11: Záver
Starosta obce poďakoval prítom ným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

O verovatelia zápisnice:

Ing. Adam M ikulášik
JUD r. Ľubom ír K uboš

Slavoŕnír K orčuška
starosta obce

P rílo h y :
- pozvánka
- prezenčné listiny - 2 ks
- uznesenie číslo: 82/2015, 83/2015, 84/2015, 85/2015, 86/2015, 87/2015, 88/2015, 89/2015,
90/2015, 91/2015
- Správa hlavného kontrolóra obce Správu o výsledku kontroly č. 5/2015 „K ontrola dodržiavania
rozhodnutí o výrube drevín - vyčistenie parciel po výrube“
- Zápis z vyhlásenia cvičného poplachu pre O D HZ a DHZ zo dňa 13.10.2015
- Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podm ienkach ZŠ s M Š v Podbieli za
školský rok 2014/2015
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