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ZLOENIE

OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Opä
pristúpime
k volebným
urnám
Ani sme sa nenazdali a
preli tyri roky, poèas
ktorých sa kompetencie
prenesené zo tátnej správy
ocitli bliie k obyvate¾om 
v rukách funkcionárov a
poslancov Vyích územných
celkov. Podobne ako oni, mal
si aj obèan monos vyskúa
výhody, èi nevýhody tejto
zmeny. Mnostvo práce
pribudlo zamestnancom vo
verejnej správe, no veobecne mono poveda, e
dôleitos týchto zmien sa
bude postupne krytalizova
ete nieko¾ko rokov. V sobotu
26.novembra pristúpime po
druhýkrát k volebným urnám, aby sme si zvolili svojich
zástupcov v regionálnych
parlamentoch a vyjadrili sa
k obsadeniu postu ich
predsedov. Pod¾a doposia¾
vykonaných verejných prieskumov rôznych agentúr sa
predpokladá asi 20 percentná úèas na týchto
vo¾bách. Veobecná nálada
obèanov pred týmito vo¾bami
je oèividne poznaèená
nezáujmom. Obyèajný obèan
venuje v prvom rade pozornos vlastným problémom

a preto asi ten nezáujem. Aj
predvolebná agitácia je akási
nesmelá. Vyzerá to tak, e
samotní kandidáti akoby
nechceli obèana prílinou
predvolebnou
aktivitou
drádi. Je tie pravdou, e
druhé vo¾by do regionálnych
parlamentov, ktoré nás práve
èakajú by mali prinies
cite¾nejie zmeny priblíenia
tátnej správy k obèanom.
Tvorba zákonov o prenose
kompetencií trvala dos dlho
a mnohé veci bolo treba ete
za pochodu nieko¾kokrát
upravova. Aj to ete nie je
definitívne, no neúèas na
vo¾bách môe prinies pre
volièov omnoho väèie
sklamanie po vyhlásení ich
výsledkov ako by si sami
vedeli predstavi. Preto
nezabudnite a v sobotu si
nájdite èas na návtevu
volebných miestností. Vyberte
si z ponuky tých svojich
kandidátov a vo¾te tak, aby
ste v nasledujúcich tyroch
rokoch mali v prípade
potreby blízko toho svojho,
spo¾ahlivého, dôveryhodného a problémy aktívne
riešiaceho zástupcu.

V zmysle znenia §13, ods.3 zákona è.303/2001 Zb. o vo¾bách
do samosprávnych krajov zvolal starosta obce prvé zasadnutie
Miestnej okrskovej volebnej komisie. Na základe delegaèných
lístkov jednotlivých politických strán sa tohoto zasadnutia
zúèastnili:
Brigita Klimeková za ¼S-HZDS, PSNS, ZSNS
Marta Bachyncová za Komunistickú stranu Slovenska
¼udovít Pazúrik za KDH, SDKÚ, DS
Peter Slamka za SMER-Soc. demokracia, SNS, ANO, HZD
a Ján Chajdiak doplòujúci èlen v zmysle volebného zákona
Prítomní delegáti politických strán a zoskupení zvolili medzi
sebou predsedu a podpredsedu volebnej komisie a zloili do
rúk zástupcu starostu Mgr. Jozefa Pisoòa s¾ub.
Predsedom Miestnej okrskovej volebnej komisie pre vo¾by
do samosprávnych krajov sa stal p. Peter Slamka,
podpredsedom p. ¼udovít Pazúrik.
Volebná miestnos vo volebnom okrsku è.1 v obci Podbiel sa
nachádza vo vestibule kultúrno-portovej haly a pre vo¾by do
orgánov ilinského samosprávneho kraja bude otvorená v sobotu
26. novembra v èase od 7:00 do 22:00 hodiny.

AKO BUDEME VOLI
Po vstupe do volebnej
miestnosti voliè preukáe svoju
totonos èlenom okrskovej
volebnej komisie obèianskym
preukazom, alebo povolením na
trvalý pobyt. Od èlenov
okrskovej volebnej komisie
dostane prázdnu obálku
opatrenú odtlaèkom peèiatky
obce (mesta) a odtlaèkom
suchej peèate okrskovej komisie
a dva hlasovacie lístky:
-hlasovací lístok pre vo¾by
predsedu samosprávneho kraja
-hlasovací lístok pre vo¾by do
zastupite¾stva samosprávneho
kraja

Po prevzatí obálky a lístkov
vstúpi voliè do priestoru
urèeného na úpravu hlasovacích
lístkov. Pre vo¾by predsedu
samosprávneho kraja upraví
voliè hlasovací lístok zakrúkovaním poradového èísla
kandidáta, za ktorého hlasuje.
Voliè môe zakrúkova
poradové èíslo iba jedného
kandidáta.
Na hlasovacom lístku pre
vo¾bu poslancov zastupite¾stva
samosprávneho kraja za okres
Tvrdoín upraví voliè hlasovací
lístok zakrúkovaním pora-

(dokonèenie na 2. strane)
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Zoznam kandidátov
pre vo¾by predsedu
ilinského
samosprávneho
kraja

Volebná komisia ilinského
samosprávneho kraja, po
registrácii kandidátnych listín,
uverejòuje pod¾a § 21 ods. 1
zákona è. 303/2001 Z. z.
o vo¾bách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení
Obèianskeho súdneho poriadku zoznam kandidátov pre
vo¾by predsedu ilinského
samosprávneho kraja:
1. Juraj Blanár, Ing., 39 r.,
NR SR, ilina, Jaseòová
4, SMER-sociálna demokracia, SNS, ANO,
HZD
2. Natália Klempaiová,
Ing., 50 r., stavebná technièka, Námestovo, Grebáèa – Orlova 859/7, Slovenská národná jednota
3. Tibor Michálek, Ing.,
39 r., poradca pre ekonomiku a riadenie, Klokoèov Hlavice 508,
Nezávislý kandidát
4. Andrej Soèuvka, Ing.,
56 r., riadite¾ Sociálnej
poisovne poboèka ilina, ilina, D. Dlabaèa 2,
KDH, SDKÚ, DS
5. Radomír Szabó, Ing.,
35. , riadite¾ pracovnej
agentúry, ilina, Vysoká
87/4, Slobodné fórum,
Strana zelených na Slovensku
6. Jozef tetina, Ing., 62 r.,
stavebný ininier, ilina,
Na Hôrke 413 / 29,
ÚSVIT
7. Jozef Tarèák, PaeDr.,
42 r., pedagóg, Námestovo, Slanická 969 / 20,
HZDS

Vo¾by do samosprávnych krajov
Zoznam kandidátov
do zastupite¾stva ilinského
samosprávneho kraja
Volebná komisia ilinského samosprávneho kraja, po
registrácii kandidátnych listín, uverejòuje pod¾a § 16 ods. 1
zákona è. 303/2001 Z. z. o vo¾bách do orgánov
samosprávnych krajov a o doplnení Obèianskeho súdneho
poriadku zoznam kandidátov pre vo¾by do zastupite¾stva
ilinského samosprávneho kraja za volebný obvod Tvrdoín:

1. Frantiek Adamèák, Mgr., 56 r., metodik Krajského
kolského úradu, Tvrdoín, Medvedzie 127/27, KDH SDKÚ,
DS
2. Miroslav Bachynec, JUDr., 54 r., advokát, Podbiel 156,
Nezávislý kandidát
3. Juraj Bernaák, Ing., 49 r., primátor, Trstená, Západ 1053/
64, KDH, SDKÚ, DS
4. Eugen Dedinský, Ing.., 44 r., starosta, túrova 437, Niná,
Nezávislý kandidát
5. Jozef Ïubjak, Ing., 50 r., poslanec MZ, ul. Oslobodenia
825/46, Trstená, SMER-sociálna demokracia, SNS, ANO,
HZD
6. Erik Gandi, Mgr., 31 r., sociálny pracovník, Tvrdoín,
Medvedzie 256/50-25, Nezávislý kandidát
7. Peter Gregorec, 40 r., technik, Západ 1142/27, Trstená,
Zdruenie robotníkov Slovenska
8. Erika Greová, Ing., 38 r., ekonóm, Tvrdoín, Medvedzie
153/36-22, ¼S-HZDS, PSNS, Zjednotená SNS
9. Vlasta Janèeková, Bc., 43 r., zástupkyòa primátora,
Tvrdoín, Hlísno 806, Smer sociálna demokracia, SNS, ANO,
HZD
10. Jozef Koleják, 53 r., ivnostník, Západ 1056/2, Trstená,
KSS
11. Milan Kováè, 50 r., súkromný podnikate¾, M. R. tefánika
8, Tvrdoín, Slobodné fórum, Strana zelených na Slovensku
12. tefan Letai, 48 r., technik, Lúèna 184/5, Trstená, KSS
13. Ladislav Mokrý, 43 r., technik, Krakovská 656, Trstená,
Zdruenie robotníkov Slovenska
14. Vlastislav Pavlík, JUDr., 55 r., dôchodca Mierová 552,
Trstená, KSS
15. Rudolf Piták, MUDr., 59 r., lekár, Vladina 822, Tvrdoín,
¼S-HZDS, PSNS, Zjednotená SNS
16. Ján Sitek, Ing., 49 r., starosta, Podbiel 351, ¼S-HZDS,
PSNS, Zjednotená SNS
17. Ivan ako, Ing., 59 r., primátor mesta, Tvrdoín,
Medvedzie, Hríbiky 119, SMER-sociálna demokracia, SNS,
ANO, HZD
18. Vladimír ika, Ing., 43 r., riadite¾ Obvodného
pozemkového úradu, Zubebrec 135, KDH SDKÚ, DS

(dokonèenie z 1. strany)

dového èísla najviac troch
vybraných kandidátov. Tento
poèet bude uvedený aj na
hlasovacom lístku.
Po úprave hlasovacích lístkov
zakrúkovaním vybraných
kandidátov vloí voliè do obálky
jeden hlasovací lístok pre vo¾by
predsedu samosprávneho kraja
a jeden hlasovací lístok pre
vo¾by poslancov zastupite¾stva.
Ak voliè upraví hlasovacie lístky
nesprávne, vydá mu na
poiadanie okrsková volebná
komisia nové hlasovacie lístky.
Voliè, ktorý nemôe sám
upravi hlasovací lístok pre
zdravotné postihnutie, alebo
preto, e nemôe èíta, alebo
písa, má právo vzia so sebou
do priestoru urèeného na
úpravu hlasovacích lístkov iného
volièa, nie vak èlena okrsovej
volebnej komisie, aby za neho
halsovací lístok pod¾a jeho
pokynov upravil a vloil do
obálky.
Voliè hlasuje tak, e po
opustení priestoru urèeného na
úpravu hlasovacích lístkov vloí
obálku do volebnej schránky.
Zo závaných, najmä zo
zdravotných dôvodov, môe
voliè poiada okrskovú volebnú
komisiu, v ktorej zozname je
zapísaný o umonenie hlasova
mimo volebnej miestnosti.
V takom prípade okrsková
volebná komisia vyle k volièovi
dvoch svojich èlenov
s prenosnou volebnou schránkou, obálkou a hlasovacími
lístkami, ktorí dohliadnu na to,
aby bola dodraná podmienka
tajnosti hlasovania.

Posedenie s dôchodcami

Sociálna komisia pri
Obecnom úrade v Podbieli
pripravila v piatok 21. októbra
2005 pre vetkých obyvate¾ov
v dôchodkovom veku pri
príleitosti mesiaca úcty k
starím uskutoèní stretnutie s
dôchodcami.
Pre takmer stopädesiat
prítomných dôchodcov bol

Najstaria úèastníèka a oslávenkyòa p.Rozália Lukaèíková
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Aktuality

november 2005

pripravený program, v ktorom
sa predstavili piesòami, krátkou
scénkou i hudobnými ukákami
iaci Z s M a starie dievèatá
modernými taneènými kreáciami. Prekvapením bolo i
vystúpenie populárneho speváka Roba Kazíka i úèas
predsedu ilinského samosprávneho kraja Jozefa Tarèáka, ktorý kadej z prítomných
ien venoval kvietok. Na záver
k dobrej nálade zahrala i
domáca skupina Biele skaly.
Úèastníci tohoto milého stretnutia tak posedeli pri chutnom
gulái, malom obèerstvení a
druných rozhovoroch a zopár
tancachtivých sa povykrúcalo aj
na taneènom parkete.
-r-

SENKOVÁ má svoje CD

Krst CD-èka enskej speváckej skupiny SENKOVÁ prebehol tak, ako
sa zvyklo hovori - vo tri vrhy: ampanským krstil starosta obce, senom
(veï je to Senková) H. Zahradníková a celý akt potvrdil úradne aj
správca miestnej farnosti.

Malá inscenácia Èin-èin v podaní iakov Z s M

V piatok 28. októbra sa
v kultúrno-portovej hale v
Podbieli v podveèerných
hodinách uskutoènilo malé
slávnostné stretnutie z príleitosti osláv 20. výroèia
zaloenia enskej speváckej
skupiny SENKOVÁ. Na
stretnutí sa zilo takmer sto
hostí, medzi ktorými boli bývalé
èlenky speváckej skupiny,
zástupcovia sponzorských
firiem a ïalí gratulanti.
Súèasou stretnutia bola malá
výstavka fotografií z histórie
Senkovej, ktorú si prezreli s

Pozorne i s úsmevom na tvári sledovali svoje vnúèatá úèinkujúce v
krátkom programe

Spoloèná fotografia súèasného obsadenia Senkovej s èasou sponzorov,
ktorí prispeli k vydaniu CD nosièa a zúèastnili sa na krste.

dávkou zvedavosti najmä
bývalé èlenky i uvedenie prvého zvukového CD nosièa SS
Senková na Slovenský hudobný
trh. Senková sa tak zaradila
medzi tých nosite¾ov ¾udových
tradícií, ktorí svoje umenie
zdokumentovali aj pre nasledujúce generácie. Pri príprave
piesòového materiálu pomáhala
Senkovej známa speváèka
¾udových piesní Kysúc a Oravy,
pani Helenka Zahradníková,
ktorá bola zároveò aj krstnou
mamou tohoto zvukového
dielka.
-r-

PODBIEL Plus (mínus)
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Dostal sa mi do rúk
výtlaèok obèianskych novín
PODBIEL Plus. Preèítal
som si ich, no pri kadom
novom èlánku som tak
trochu krútil hlavou. Zaèalo
to hneï úvodníkom a tak mi
nedalo, aby som sa neozval
i ja, pretoe ten úvodník sa
ma asi najviac týka.
V úvodníku sa (na adresu
novín vydávaných Obecným úradom v Podbieli)
hneï v druhom ståpci píe
ako tieto noviny nepodávajú objektívne informácie, stali sa prostriedkom
len na uverejòovanie správ
lahodiacich oku a uchu a
kritické pripomienky a
príspevky obèanov nie sú
v nich uverejòované. Ako
sa v Podbieli niè nevybudovalo, ako zaostáva

prezentácia a zvidite¾òovanie obce v oblasti
cestovného ruchu, ako
chýba aktualizácia internetovej stránky obce, èi ako
nebol
rekontruovaný
obecný úrad, alebo dom
smútku.
Netvrdím, e vetko je
v Podbieli pozlátené, no
myslím, e to¾ko èiernej
farby, ko¾ko je v novinách
PODBIEL Plus musí bolie
aj ten papier. Pri sporoch sa
zvykne hovori, e pravda
je niekde uprostred. Posúïte teda sami, kde ten stred
je, lebo mám dojem, e autori niektorých èlánkov
v spomínaných novinách
nevedia kde je sever. Alebo
sa tomu hovorí zámerné
skres¾ovanie informácií.
¼ubomír Jarolín

Ad: Valná hromada
Valná hromada SBU
odsúhlasila v èase starostovania p. J. Krupu odpredaj
pozemkov v lokalite Sihla a
Krivý kút za úèelom IBV. Na
list vlastníctva Obce Podbiel
sa vak dostala len èas
lokality Sihla pod¾a vypracovaného geometrického plánu
a notárskeho osvedèenia
z roku 1996. Prístup ku
bytovkám a pozemok, na
ktorom stáli nepovolené
stavby, zostal nevysporiadaný.
Jednou z úloh Obce je
zabezpeèova stavebné
pozemky a prístupové komunikácie k nim. Súèasný
starosta obce Ing. Ján Sitek a
tatutárny zástupcovia SBU
preto podpísali na základe toho
v roku 2003 kúpnu zmluvu na
zvynú èas Sihly a pozemky
v Krivom kúte.
Spomínaná zmluva bola
zaslaná na Správu katastra
v Tvrdoíne za úèelom
povolenia vkladu do KN.
Z rôznych dôvodov vak bolo

jej vkladovanie neustále oddia¾ované. Napokon v dôsledku prijatého interného predpisu o nevkladovaní kúpnych
zmlúv na urbárske pozemky
bolo vkladovanie zastavené.
Jediné rieenie, ako uvedené
pozemky v Krivom kúte a
Sihle na základe platnej kúpnej
zmluvy vysporiada a previes
tak na Obec Podbiel v súlade
s prijatými uzneseniami Valnej
hromady, bolo formou notárskej zápisnice. Táto notárska
zápisnica bola dòa 18.03.2005
zapísaná na Správe katastra
v Tvrdoíne. Zápis parciel
è.70/6 a 70/9 v Sihle bol vak
spochybnený niektorými pôvodnými vlastníkmi (mimochodom tými istými, ktorí
s prevodom Sihly pod IBV na
valnej hromade SBU v r.1995
súhlasili) a Správa katastra
v Tvrdoíne v septembri roku
2005 vydala rozhodnutie,
ktorým zápis listiny zruila a
zapísala vetko do pôvodného
stavu.
-P. Korèuková-

Èerenièky v Krivom kúte
Lokalita Krivý kút bola pre
IBV vybratá u v r. 1994. Vtedy
vypracovaný geometrický plán
vak nebol zapísaný, èím stratil
platnos. Preto súèasný starosta
dal vypracova nový geometrický plán v súlade so stavom v
katastri nehnute¾ností. Z dôvodu ve¾kého mnostva vlastníkov je vykupovanie predmetných pozemkov zdåhavé a
èasovo nároèné. Záujem o
výstavbu rodinných domov
v naej obci je ve¾mi ve¾ký.
Koncom minulého roka komisia
pre územné plánovanie a
stavebný poriadok v spolupráci
s obecným úradom v Podbieli
vypracovala kritériá pre
hodnotenie aktuálnych iadostí
o stavebný pozemok. Následne,
v súlade s kritériami, bodovo
ohodnotila iadosti iadate¾ov,
ktorí osobne na stretnutí na
obecnom úrade v Podbieli
prezentovali záujem o výstavbu
rodinných domov. Rozdelenie
stavebných pozemkov pre
budúcich vlastníkov v lokalite
Krivý Kút jednohlasne (nie ako
sa uvádza v Obèianskych
novinách PODBIEL Plus, e sa
niektorí poslanci - vraj èes
výnimkám - zdrali hlasovania)
odsúhlasili vetci poslanci
obecného zastupite¾stva uznesením è. 18/2005 na svojom
zasadnutí dòa 28.02.2005.
Vysporadúvanie pozemkov

pokraèuje a je predpoklad, e
v budúcom roku zaènú v tejto
èasti obce vyrasta ïalie nové
domy. Úmysel Obce vysporiada pozemky, a následne ich
odpreda stavebníkom, je teda
jednoznaèný. U¾ahèi im
situáciu, uetri ich pred
zisovaním vlastníctva, nákladmi na vyhotovenie kúpnych
zmlúv (vyhotovenie jednej
kúpnej zmluvy sa ohodnocuje na
2000,- Sk) a od správnych
poplatkov a v koneènom
dôsledku neodradi ich od
mylienky zabezpeèi si vlastné
bývanie.
Záver patrí v PODBIEL
Plus spomínanej èerenièke:
Ininierske siete pre jestvujúce
rodinné domy v Krivom kúte sú
vybudované na pozemkoch
vysporiadaných na 95 percent.
Zostávajúca èas komunikácie
bude rieená Krajským stavebným úradom v iline v súlade
so zákonom.

Post scriptum

Preèo sa autori týchto príspevkov v Obèianskych novinách PODBIEL Plus nepozastavili nad cestou zrealizovanou za starostovania J. Murinu
v lokalite Pleso, ktorá do
dneného dòa nie je ani s
nieko¾kými pri¾ahlými plánovanými stavebnými pozemkami
vysporiadaná?-P. Korèuková-

Ad: Územný plán Obce Podbiel
Obec Podbiel v súlade
s ustanoveniami Zákona è.50/
1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) oznámila
vetkým obèanom, fyzickým a
právnickým osobám v obci
Podbiel zaèatie prerokovania
Zadania pre Územný plán

obce Podbiel. Zadanie pre
územný plán obsahuje najmä
hlavné ciele a poiadavky,
ktoré treba riei v obstarávanej územnoplánovacej
dokumentácii, a podrobné
poiadavky na formu, rozsah
a obsah spracovania územ(pokraèovanie na 5. strane)

november 2005
(dokonèenie zo 4. strany)

noplánovacej dokumentácie.Oznámenie verejnosti o
prerokovaní Zadania pre
ÚPN-O Podbiel bolo vykonané vyvesením oznámenia O
prerokovaní Zadania spoloène
s celým obsahom Zadania na
úradnej tabuli v obci dòa
8.3.2005 po dobu viac ako 30
dní. Nad rámec zákonom
stanovených povinností pri
zverejòovaní Zadania v procese prerokovania zverejnila
Obec celý text Zadania
nadtandardne aj v prílohe
Obecných novín z marca
2005. Takýto, bene v iných
obciach nevyuívaný postup
(popri zverejnení na úradnej
tabuli) sledoval snahu o

PODBIEL Plus (mínus)
zapojenie èo najväèieho
poètu obèanov do procesu
prerokovania Zadania, ako
základného prípravného
dokumentu pre spracovanie
Územného plánu Obce. Na
základe toho mali vetci
obèania dostatok èasu na
doruèenie námetov, poiadaviek a podkladov, ktoré by sa
týkali rieenia územného
rozvoja a starostlivosti o
ivotné prostredie so zameraním na rozvoj funkcie
bývania, obèianskej vybavenosti, rekreácie a výroby
v katastrálnom území naej
obce. V stanovenej lehote 30
dní bolo doruèených 22
stanovísk dotknutých orgánov

tátnej správy, samosprávy a
právnických osôb, 8 pripomienok osôb z radov verejnosti
a troch komisií Obecného
zastupite¾stva v Podbieli.
Zadanie bolo doplnené na
základe vyhodnotenia pripomienkového konania a
odsúhlasené Obecným zastupite¾stvom.
Toto Zadanie pre Územný
plán obce Podbiel obsahuje
okrem iného aj údaje z
vypracovaného Doplnku è.6
k ÚPN-O z roku 1994,
v ktorom u v tom èase a teda
za starostovania p. J. Krupu
bola rieená oblas pri sútoku
Studeného potoka a rieky
Oravy ako rekreaèná. Taktie

Ad: Návrh rozpoètu na rok 2005
Touto cestou chcem reagova na èlánok, ktorý vyiel
v novinách PODBIEL Plus
pod názvom  Návrh rozpoètu
na rok 2005.
Budem reagova hneï na
druhú vetu z èlánku citujem 
Rekontrukcia nie je výstavba-.Keï si zoberieme financovanie rozpoètových organizácii v oddiele 700- Kapitálové výdavky, zahròujú sa
sem výdavky na obstaranie
hmotného a nehmotného
majetku vrátane výdavkov
súvisiacich s obstaraním tohoto
majetku. Ïalej citujem
z publikácie Finanèný spravodaj, ktorý vydáva Ministerstvo
finanacií SR a ktorým sa riadia
vetky rozpoètové organizácie,
kde sa píe Výstavbou sa
rozumie obstarávanie novej
stavby alebo zmena dokonèenej
stavby nadstavbou, prístavbou,
stavebnými úpravami, rekontrukcia a modernizácia dokonèenej stavby t.j. technické
zhodnotenie. To znamená, e

aj rekontrukcia Domu smútku
je výstavba.
Ïalej chcem upozorni na
to, e schválený rozpoèet obce
na rok 2005 bol v príjmovej èasti
v èiastke 10.171 000,- Sk a vo
výdavkovej èasti 10 171000,- Sk
to znamená, nie taký ako je
uvedené v èlánku.
V èlánku sa ïalej píe, e na
platy, odmeny, odvody a iné je
rozpoèet 2.042.000,- Sk. K
tomuto môem poveda len
to¾ko , e na mzdy a odvody
bolo v rozpoète vyèlenených
1701.000,-Sk , keby sme k tomu
pripoèítali ete odmeny volených orgánov a dohody
v èiastke 127.000,- Sk, ktoré sú
v rozpoète, ete stále to
nedosahuje èiastku 2.042000,Sk tak ako je uvedené v èlánku,
citujem- Presne tak ako tento
rozpoèet v ktorom suma
2.042.000,- Sk ide na platy
odmeny a odvody volených
orgánov a pracovníkov obecného úradu a iných Je pravda e vo výdaji na

investièné akcie bol na rok 2005
schválený rozpoèet 200.000,Sk, len bohuia¾ pisate¾ èlánku
zabudol doda, e rozpoèet bol
v priebehu roka 2005 upravovaný a boli priebene schva¾ované úpravy v mesiacoch 07/
2005 - Investièné akcie v obci
povýené vo výdavkovej èasti
o 550.000,- Sk a v 11/2005Investièné akcie v obci zvýené vo výdavkovej èasti o
èiastku 3.965.000,- Sk.
Investiènými akciami sa myslí
kanalizácia Zámostie, Plynofícia Z, Rekontrukcia Domu
smútku,Rekontrukcia budov
OcU a Vodovod Zámostie.
Na margo tohoto èlánku
uvediem nasledovné èísla, ktoré
sa týkajú èerpania výdavkov
v investiènej oblasti za posledných pä rokov:
rok 2000 - 2.341.247,90 Sk
rok 2001 - 1.661.316,30 Sk
rok 2002 - 2.546.683,50 Sk
rok 2003 - 5.534.511,- Sk
rok 2004 - 228.782,- Sk
- J. Dvorská -
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sú v Zadaní rieené lokality
pre výstavbu rodinných domov Krivý Kút a Mlynisko,
èas Horeèerveným je vyèlenená pre výstavbu rekreaèných chát (mimochodom
rieená aj v investiènom a
rozvojovom pláne obce Podbiel) atï... Priestor pri bývalej
materskej kole bol u v citovanom Doplnku è.6 vyèlenený
ako podnikate¾ská zóna a teda
nie je moné na tomto pozemku poèíta s výstavbou Domu
dôchodcov. Z uvedených skutoèností vyplýva, e pripomienky v èl. Územný plán
Obce Podbiel p. Jozefa Krupu
sú iba mútením vody.
-P. Korèuková-

HYDAC ?
Nedá mi
nereagova
V mesiaci jún 2005 som
spolu so starostom obce
Podbiel Ing. Ján Sitekom a p.
M. Murinom navtívil firmy
ktoré podnikajú v priestoroch
bývalej OTF Ninej a to firmy
HYDAC s.r.o. a ORAVA
FORM s.r.o. Pri rokovaní
s riadite¾om firmy HYDAC
s.r.o. (nie ako JUDr. J.
Domiòák, ktorý sa dozvedel
od svojich známych, ktorí
pracujú na popredných
pozíciách v tejto firme) sme
sa dozvedeli, e firma má
záujem postavi si svoje nové
výrobné objekty, nako¾ko
teraz podniká v prenajatých
priestroroch. Za tým úèelom
u aj kúpila pozemky v Ninej
(areáli OTF). Hneï nato
zareagoval starosta obce
Podbiel Ing. Ján Sitek
a presviedèal riadite¾a
firmy HYDAC s.r.o., aby
investovali v katastri obce
Podbiel a taktie ho
informoval, ktoré firmy u
(pokraèovanie na 6. strane)
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v Podbieli podnikajú.
Taktie ponúkol firme uskutoèni firemný portový deò
v Podbieli, ktorý sa v mesiaci
júl aj uskutoènil. Chcem na
tomto mieste zvýrazni, e to
bola osobná iniciatíva starostu
obce, aby firma HYDAC
investovala v Podbieli. Ja
osobne som viackrát rokoval
s riadite¾om firmy HYDAC
oh¾adom výstavby výrobných
objektorv a tie som ich
informoval, aké sú problémy
s vysporiadaním urbárskych
pozemkov. To, e táto firma
sa rozhodla investova v inej
lokalite, je to rozhodnutie
firmy, ktoré nemôe nikto z
nás ovplyvni, no pokia¾ by
bolo v mojich silách ovplyvni
túto skutoènos, som ochotný
sa kedyko¾vek angaova v
tom zmysle, aby firma
HYDAC s.r.o. v Podbieli
investovala.
Takáto je pravda o investícii
firmy Hydac. Vzh¾adom k
k tomu, e pán Jozef Domiòák
pouil takúto formu informovania oèakávam, e sa rovnakou formou starostovi obce
za osoèovanie o negatívnej
úlohe v uvedenej veci a
obyvate¾om Podbiela za
uvedené nepravdivé informácie ospravedlní. Neviem, èo
tým èlánkom sledoval, ale ak
by som to mal obèanom
vysvetli, musel by som túto
stránku zaplni celú a odpo-

Aj tak by som priblíil
skutoènosti s ktorými sa
stretám v Podbieli. Spoznal
som tu ¾udí, ktorí ak sa niekde
nieèo seriózne deje, hneï sú
nablízku a po ruke, ochotní
pomôc. Spoznal som vak aj
takých, ktorí nie e nepomôu,
ale èasto h¾adajú monos ako
dobrej snahe a mylienke

A takto si tu ijeme
veda na viac bodov kritikov.
Chápem zámer vydavate¾ov
novín Podbiel plus ako snahu
iba oèieròova a k nejakému
vysvet¾ovaniu ich ïalích
pripomienok dnes nemám èas,
pretoe som vo výkone
a musím pracova od rána do
veèera, aby som zabezpeèil
chod firmy Drevodom Orava
s.r.o. Myslím, e môem hrdo
vyhlási, e je to firma, ktorá
u nieèo dokázala, obec
Podbiel vemone podporuje
a zamestnáva dnes 70 ¾udí.
Medzi nimi sú aj podbie¾ania,
keï aj hlavné výrobné
priestory nemáme v Podbieli.
Bolo by dobré zo strany
pisate¾ov novín PODBIEL
Plus, aby informovali o dianí
objektívne a zámerne neskres¾ovali skutoènosti. Nechcem
problémy rozdúchava, ale rád
by som si s kadým s nich
porozprával (túto monos
uvedení autori èlánkov
nevyuívajú pri stretnutiach
s podnikate¾mi, poslancami
a starostom, ktoré sa pravidelne verejne zvoláva). Lepie
by preto bolo, keby sa aktívne
zapojili do diania v obci (èo
doteraz ani jeden z nich
neurobil) a nerozdúchavali
zbytoène nenávis. Mám
dojem, e cie¾om niektorých
jednotlivcov je stav, ktorý v
Podbieli nastáva a v obci sa
zaèína udáva.
-Vladimír Krio-

MÁME KRAJIU KOLU
Aj v roku 2005 pokraèujeme v modernizácii a úpravách
Z. Po výmene soc.zariadení a
napojení na kanalizáciu sa
budova v lete doèkala výmeny
starých okien v triedach
a niektorých ïalích miestnostiach. Z financií Z boli ete
zakúpené nové vchodové dvere,
kolský nábytok do dvoch tried
a nieko¾ko nových uèebných
pomôcok a prístrojov, ktoré
skvalitòujú výchovno-vzdelávací proces.
Po vybudovaní poèítaèovej
miestnosti, ktorá je k dispozícii
iakom a kadý utorok a piatok
aj ostatnej verejnosti, sa nám
v tomto roku podarilo zapojením sa koly do projektu
Infovek získa financie na jej
dovybavenie a modernizáciu.

Ilustraèné foto zo zaèiatku kolského roka 2005/2006

Jeden Èihí druhý Hota

zahata cestu, èi nebodaj aj èosi
dobré a hotové znièi. Mono
si poviete  vykali sa nato, veï
ani nie si Podbie¾an! Som vak
èlovek kontruktívny a preto mi
detruktívny prístup vadí.
V dobrej snahe o skrálenie a
zatraktívnenie Podbiela urobili
ikovné ruky aj za nemalé
peniaze oplotenie pri bývalej

Z tak pribudne nový poèítaè,
dataprojektor a digitálny
fotoaparát. Tieto prístroje
pomôu pri ïalej informatizácii
vzdelávania, pri práci iakov
a uèite¾ov a budú k dispozícii aj
pri organizovaní rôznych kolení
a prezentácií pre verejnos.
Do konca roka sa ete
v priestoroch Z má vybudova
nová plynová kotolòa a
vymeni radiátory, ktoré sú vo
ve¾mi zlom stave. Peniaze na
túto investíciu získal obecný
úrad vïaka projektu a iadostiam z M a KÚ. Dúfam,
e po skonèení týchto prác sa
u nebude opakova situácia,
keï deti poèas zimných
mesiacov museli poèas vyuèovania obèas sedie v triedach
obleèené vo vetrovkách. - r..-

cirkevnej kole i pri materskej
kole, mávajúceho Jánoíka a
hrabáèku èi postavili orientaèné
tabule a ïalekoh¾ady. Vzápätí
sa vak nali takí, ktorí vetko
nièia. Chcem týmto apelova na
svedomie ostatných, tých, ktorí
stoja stále bokom. Ak u
nemáte monos pomôc,
aspoò nebuïte nevímaví voèi

vandalom, ktorí znehodnocujú
dobrý úmysel a prácu iných.
Sledujte trochu svoje okolie a
pomôte ustrái a ochráni to
pekné a dobré, èo v Podbieli je.
Zakroète, keï ktosi èosi nièí,
alebo aspoò na takého èloveka
ukáte na druhý deò prstom.
¼ubomír Jarolín,
Tvrdoín

A takto si tu ijeme

november 2005
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REKONTRUKCIA DOMU SMÚTKU
vstupu bol uzavretý novými
ve¾kými eurooknami, èím dolo
k zväèeniu obradnej miestnosti
a vnútorné vybavenie doplnil
nový chladiaci box. Práce, na
ktoré prispel i Úrad vlády SR a
pri ktorých sa preinvestovalo
cca osemsto tisíc korún,
realizovali zamestnanci obce vo
vlastnej réii za prispenia
obèanov zaradených do
programu aktivaèných prác.
-r-

No a u sme pod strechou

Takto to zaèalo - pod túto strechu u zateka nebude.

Práve na prebiehajúce
sviatky vetkých svätých a
Pamiatky zosnulých sa podarilo
v Podbieli pripravi odovzdanie
zrekontruovaného domu
smútku. Slávnostná svätá oma
sa uskutoènila v zrekontruovaných priestoroch za
hojnej úèasti obyvate¾ov obce.
Samotná prestavba, ku ktorej sa
pristúpilo na základe projektu z
r.2002 predstavuje vykonanie
intenzívnych prác, ktoré boli

preruené iba chví¾kovou
nepriazòou poèasia, v rekordne
krátkom èase troch mesiacov.
Z pôvodného objektu domu
smútku zostali vlastne iba
obvodové múry. Prvým krokom
prestavby bola demontá
strených panelov a zaizolovanie podlahových plôch.
Predchádzajúcu pravidelne
zatekajúcu plochú strechu
vymenila nová sedlová.
Predtým otvorený priestor

Ad: Aj mapa je zmätok
Reakcia na èlánok v novinách Podbiel plus

Mapa je geograficky, aj typograficky a výtvarne odborne
vyhotovená. Spåòa vetky podmienky, vyznaèuje trasu náuèného
chodníka aj umiestnenie intitúcií a objektov dôleitých pre
turizmus. Zásady o pouívaní máp, to znamená aj ich orientáciu
mono nájs v uèebniciach zemepisu pre základné koly.
Bohuia¾, ak sa niekomu zdá, e uvedená mapa je naopak
a je zmätok, tak tento si musí urobi poriadok vo vlastnej hlave
a pokúsi sa správne zorientova.
Je vak moné, e v roku 20005 (dvadsatisícpä),
z ktorého pochádzajú obèianske noviny PODBIEL Plus, roèník
1, èíslo 1, u zmätkom bude.
S pozdravom, Zdravý rozum  najlepí kompas
Zhotovite¾ mapy
Hieroným Balko

Je krají, je väèí, je praktickejí a stále sa niekomu nepáèi

Pozvánka do DUPAJDY
Z Ninej prila na Obecný
úrad ponuka pre eny matky,
najmä tie na materskej
dovolenke. Obèianske zdruenie ZOEE na podnet
nieko¾kých mamièiek na
materskej dovolenke zobralo
pod svoju ochranu novovznikajúce Materské centrum
DUPAJDA. Toto zariadenie
ponúka zmysluplné vyuitie
èasu enám na materskej
dovolenke i ostatným mamièkám. V predstavách prvých
aktivistiek DUPAJDY je
spolupráca s Materskými
kolami, Základnými kolami
i Základnými umeleckými
kolami v regióne, ponuka

besied s odborníkmi psychológmi, gynekológmi, odborníkmi na zdravú výivu, umelcami i portovcami. V plánoch
sú prednáky, koncerty,
kolenia a kurzy, portové
podujatia i neformálne besedy
a posedenia. Materské
centrum DUPAJDA vás
pozýva do priestorov Domu
sluieb (bývalá èajovòa)
v Ninej na Hviezdoslavovej
ulici è.308 kadý utorok a
tvrtok od 9:00 do 11:00 a od
15:00 do 18:00. Organizaèné
stretnutia sa konajú v soboty
o 15:30. Pre deti sú vytvorené
podmienky na rôzne hry a
zábavky. Skúsite to?

PODBIEL Plus (mínus)
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Ad: internetové stránky a cestovný ruch
So záujmom som si preèítal
noviny Podbiel plus. Pravdu
povediac obsah ma neprekvapil. Autorov som videl
v priamom prenose na jednom
obecnom zastupite¾stve, kde
tieto isté texty prednáali
hlava-nehlava bez oh¾adu na
to, èi im bolo, alebo nebolo
udelené slovo. Pokúsim sa
napísa do novín Podbiel plus
príspevok o tom, ako je
starosta neschopný, lebo nevie
urobi poriadok s takýmito
krik¾úòmi. Vari to uverejnia,
veï to bude kritický
príspevok. Konanie autorov
najskôr súvisí s predèasným
predvolebným bojom. Prednáajú mnostvo argumentov
a vôbec ich netrápi, èi sú
pravdivé alebo nie. Nádejajú
sa, e niektorí volièi sa pod
archou to¾kých slov
rozhodnú nevoli súèasného
starostu.
Vyjadrím sa k veciam,
ktorým sa trochu rozumiem 
internetová stránka obce
a cestovný ruch. K prvej téme
uverejòujeme anketu, ktorá je
dos presvedèivá. Na vysvetlenie ete to¾ko, e rekontrukcia stránky sa uskutoènila
ako jedna z aktivít projektu
Rozvoj turistických atrakcií
v obci Podbiel, ktorý bol
podporený z Grantovej
schémy podpory cestovného
ruchu Ministerstva hospodárstva SR. Obsahom aktivity
bolo technologické rieenie
prezentácie. Z h¾adiska
obsahu je stránka naplnená
tým, èo bolo momentálne
k dispozícii. Ïalia aktualizácia je v rukách pracovníkov obecného úradu,
podbie¾anských podnikate¾ov,
ale prispie môe aj kadý
obèan.

Úplne okujúce je tvrdenie,
e starostovi obce je na míle
vzdialené zvidite¾òovanie sa v
oblasti cestovného ruchu.
Mne sa zase niekedy zdá
akoby ani niè iné nerobil.
Výstavy cestovného ruchu,
propagaèné materiály, informaèný systém, osobné
kontakty, ale aj tie portové,
spoloèenské
a zábavné
podujatia dostali Podbiel na
úroveò strediska cestovného
ruchu. To bolo pred 10 rokmi
nemyslite¾né. Bola tu len
Pamiatková
rezervácia
¾udovej architektúry, ale
z h¾adiska turistiky to
znamenalo len monos urobi
fotografie a ís ïalej. Dnes,
pod¾a mne dostupných údajov,
návtevníci prináajú do obce
okolo milióna korún roène len
za ubytovanie. Iné tatistiky
zase hovoria, e ubytovanie
tvorí tvrtinu nákladov
beného turistu na dovolenke.
-Pavol A. DubovskýKeïe medzi argumentami
rozvracaèov bola aj údajne
nekvalitná internetová stránka
obce uverejòujeme ohlasy na
anketu, ktorú sme urobili po
rekontrukcii stránky. Otázka
znela:
Dobry den, v prvom rade sa
ospravedlnujem, ze Vas takto
nevyziadane obtazujem. Ak
by ste predsa len nasli trochu
casu a chute, pozrite sa prosim
na www.podbiel.sk. Su to
stranky obce po rekonstrukcii. V ramci projektu
tykajuceho sa rozvoja
cestovneho ruchu sa nam
podarilo vyuzit technologiu
CMS a databazu na serveri fy
Skonline. Vytvorila sa tak ista
zakladna struktura, na ktorej
by sa mali stranky obce

Podbiel v buducnosti rozvijat.
Pomohlo by, keby ste sa
podelili o svoje nazory na
sucasny stav. Graficky vzhlad,
obsah a hlavne co Vam
chyba.
Dakujem za kazdy postreh,
Pavol A. Dubovsky,
Podbiel
Odpovede uverejòujeme
v doslovnom znení, doplnené
sú len údaje o pôvode autorov.
Oslovení boli rôzni odborníci
v oblasti a uíva-telia stránky,
hlavne turisti.
Kraaaasa :-) naozaj!
Michal Vadila, Humenné
Co sa tyka obsahovej a
informacnej stranky, myslim si
ze je stranka velmi
dobra, mozno co by sa dalo
este doplnit, su informacie o
doprave
a
spojoch,
lebo iste prichadzaju mnohi
autobusmi/vlakmi, mozno by
sa tam dal pripojit
link na ZSR alebo na
Autobusovu spolocnost, ktora
zabezpecuje dopravu cez
Podbiel . Po grafickej stranke
zaznamenavam stale len

pokroky, stranka je ovela
krajsia ako predtym, aj
farebne... Pekna praca.
Jedine co by som podotkla,
ze niektore fotky su velmi
velke (rozmerovo); napr. ked
otvorite fotogaleriu Bobrova
rala, fotka Studna sa otvori
tak, ze si ju musite posuvat
po monitore, a nevidite ju
naraz celu - v porovnani s
ostatnymi fotkami z tejto
galerie. Ale to su malickosti .
Tolko
v
rychlosti...
G r a t u l u j e m !
Andrea Cepissak, Viedeò
Dobry den,
Ten pokrok je uzasny
Pavel Stavina, CERN
vajèiarsko
Pan Dubovsky!
Samozrejme, pozrela som sa.
Ale dobre to bolo aj predtym.
Ja najviac ocenujem to ako
ste mi pomohli s informaciami
o folklornych slavnostiach.
Urcite este pridem.
Christina Manetti, USA

Celé leto som strávil na prácach na rekontrukcii Domu
smútku, dokonca bez monosti èerpania dovolenky. Zúèastòoval
som sa vetkých prác, ktoré sa prevádzali pri prestavbe.
Povedzte mi teda, kto by mohol lepie zhodnoti uskutoènené
mnostvo a kvalitu prác na prestavbe Domu smútku, ak nie ja?
Preto nechápem, ako môe niekto nezúèastnený napísa
v Obèianskych novinách PODBIEL Plus o obstavaní priestoru
3,5 x 5 m?
-Frantiek Matú-

Podbiel
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