U Z N E S E N I E č. 27
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného dňa 11.4.2016
v zasadačke obecného úradu v Lučatíne o 18- tej hodine.

Obecné zastupiteľstvo
A/ B e r i e n a v e d o m i e
- informáciu starostu obce Lučatín

B/ S c h v a ľ u j e
1) VZN č. 62/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky
- prítomní poslanci: : 4 / J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá, /

- hlasovali za: 4 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá,/
- hlasovali proti: - zdržali sa: -

2) VZN č. 63/2016 o podmienkach dotácie z rozpočtu obce
- prítomní poslanci: 4 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá,/
- hlasovali za: : 4 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá,/
- hlasovali proti: - zdržali sa: -

3/ Pasport dopravného značenia obce Lučatín
- prítomní poslanci: : 4 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá,/
- hlasovali za: : 4 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá,/
- hlasovali proti: - zdržali sa: -

C/ D o p o r u č u j e
Starostovi obce:
1/ Pripraviť smernicu o nakladaní s majetkom obce
2/ Zistiť do budúcna, ohľadom VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky bez určenia dňa a týždňa zápisu.

Marián Píši
starosta obce

Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného
dňa 11.4.2016 o 18:00 hod v zasadačke obecného úradu v Lučatíne.

Prítomní poslanci: 4 /J. Kováčová, P. Loučka, D. Lichá, R. Riečan /
Neprítomní poslanci: 1 /M. Vojník/ - ospravedlnený
Kontrolór obce: Miloš Strmeň
Počet občanov: 3 /viď prezenčná listina/
Hostia: Radovan Zigo – SSE

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z XI. zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Schválenie VZN č. 62/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky
5. Schválenie VZN č. 63/2016 o podmienkach dotácie z rozpočtu obce
6. Interpelácie poslancov
7. Rôzne - diskusia
8. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
9. Ukončenie

K bodu 1/
Starosta obce Lučatín Marián Píši (ďalej len „starosta“) otvoril zasadnutie obecného
zastupiteľstva obce Lučatín ( ďalej len „OZ“), na ktorom privítal všetkých prítomných ako
i hosťa p. R. Ziga zo Stredoslovenskej energetiky a oboznámil všetkých s programom OZ.
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Celkový program dnešného zasadnutia schválili poslanci 3 – mi hlasmi /J. Kováčová,
P. Loučka, D. Lichá /. R. Riečan prišiel o 18:10 hod.
K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta P. Loučku a J. Kováčovú. Za zapisovateľku
B. Luptákovú – prac. OcÚ Lučatín. OZ schválilo 3- mi hlasmi zapisovateľku zápisnice
/J. Kováčová, P. Loučka, D. Lichá . Starosta navrhol, aby najskôr vypočuli ponuku p. Ziga
a následne mu dal slovo.
R. Zigo- ďakujem pánovi starostovi za slovo. Volám sa Radovan Zigo a som zástupca
Stredoslovenskej energetiky a chcem vám predstaviť program „verejné osvetlenie“, ktoré
SSE ponúka už tretí rok. Táto služba spočíva v tom, že sa vždy s obcou dohodneme na
demontáži starých svietidiel a namontujeme tam nové led svietidlá. Uzavrieme s obcou
zmluvu na dobu 10,12 alebo 15 rokov. Vám sme vyhotovili ponuku na 15 rokov. Od tej doby
vám prestanú chodiť faktúry za elektrickú energiu a príde vám len jedna faktúra a jedna
suma na službu. A táto služba obsahuje tri veci: samotná dodávka elektrickej energie, servis
a povinné revízie, ktoré treba robiť každé 3 roky. Čo sa týka servisu, tak v zmluve sa
zaväzujeme, že v prípade nahlásenia poruchy vám ju 48 hodín odstránime. Po týchto 15-tich
rokoch máte dve možnosti: buď zmluvu predĺžite alebo za symbolickú sumu môžete odkúpiť
celú svetelnú zostavu. Samotné svietidlá sú kvalitné led svietidlá, ich zažínanie a zhasínanie
je riadené astroriadením, to znamená, že sú naprogramované podľa východu a západu slnka.
Každé svietidlo má v sebe program tzv. stmievania, ktoré uberie energiu tak na 50% od
polnoci do 4:00hod. Tieto svietidlá majú aj v obci Podbrezová. Do tohto projektu ide aj napr.
Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Pohorelá, Beňuš, Nemecká, Braväcovo. Ponuku som robil
koľko vás stojí v súčasnosti teraz verejné osvetlenie a koľko vás bude stáť, ak podpíšete
s nami zmluvu. Sú tam dve varianty: 1. ak sa vymenia súčasné svetlá – „kus za kus“ to je 87
svietidiel, výložníky a rozvádzač alebo po 2. - výmena a doplnenie svietidiel na 139 ks
svietidiel . Ak sa rozhodne pre 2. variant, spraví sa „mapa svietidiel“ , príde človek, ktorý
prejde s p. starostom celú obec a zakreslia sa do mapy presne svietidlá, ktoré sa idú
vymieňať + sa doplnia svietidlá, ktoré treba doplniť a s tým sa už ide do verejného
obstarávania.
P. Loučka- prechádzali ste si dedinu... je podľa vás táto situácia postačujúca?
R.Zigo – je to na vás ako sa rozhodnete, ale podľa mňa v tejto obci by bolo zbytočné dávať
svetlo na každý stĺp. Iné by to bolo, keby vám tadiaľto išla cesta prvej triedy.
D. Lichá – a má to aj solárny zdroj?
R.Zigo – nie, je to čisto na elektrickú energiu. Výrobca garantuje 100 tis. hodín to je cca 25
rokov.
P.Loučka – koľko stojí jedna lampa?
R. Zigo – cca 350€
M. Strmeň – takže cena služby = cena elektrickej energie + servis. Môžem vedieť, aké
percento je cena elektrickej energie?
R.Zigo- vás asi zaujíma ten vzorec prepočtu, je to v návrhu zmluvy – môžete si to prezrieť
J.Kováčová – a čo potom s tými starými svietidlami?
R.Ziga – tie sú vašim majetkom. Zvesia sa a zvyknú sa predávať ďalej napríklad inej obci
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starosta – máte ešte nejaké dotazy? Ďakujem , pošlite mi ten návrh zmluvy mailom
R. Ziga – ďakujem a pekný večer

K bodu 3/
Starosta – chcel by som sa spýtať ohľadom smernice o nakladaní s majetkom. Mali ste niečo
pripraviť. Máte to hotové?
R. Riečan – nepripravili sme nič
P.Loučka – pán čo nám to mal pripraviť, je dlhodobo chorý, takže sa to odsunulo. A jedine čo
vieme, že by to nemalo byť ako VZN, že je to len smernica
starosta – tak čo tam dáme? Mám to pripraviť s právnikom?
P.Loučka – ano pripravte to

K bodu 4/
starosta – prejdeme k bodu 4. Jedná sa o schválenie VZN č. 62/2016 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Toto sme tiež minule odložili . Je
určený deň zápisu na 18.4.2016 od 9:00 – 13:00 hod. Máte nejaké pripomienky? Lebo ho
potrebujeme schváliť, aby VZN nadobudlo účinnosť, aby sa mohol spraviť zápis.
P.Loučka – budeme ho musieť asi schváliť
M. Strmeň – a keby sa to urobilo všeobecne? Že by tam nebol presný dátum ale napríklad
druhý pondelok v apríli v danom roku, aby sa to nemuselo schvaľovať každý rok.
Starosta – musí sa to to schvaľovať každý rok, lebo by tam nebol dátum. Ale môžem to
prejsť s právnikom, ak by bola taká možnosť. Ale už len na budúci rok, tento rok musíme
schváliť toto VZN
J. Kováčová – tak to schváľme
OZ schválilo 4-mi hlasmi / J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, / VZN č. 62/2016
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

K bodu 5/
Starosta – ďalší bod je schválenie VZN č. 63/2016 o podmienkach dotácie z rozpočtu obce
P. Loučka – ja by som sa chcel spýtať zopár vecí. VZN § 3 – žiadosť o poskytnutie dotácie do
30.septembra. Nie je to skoro?
Starosta – žiadosť o dotáciu sa dáva do konca septembra ale schvaľuje sa len v októbri –
resp. sa dá návrh a potom býva OZ ešte v decembri. Na októbrovom OZ sa prijme návrh, OZ
rozhodne o výške dotácie a do 15. decembra sa musí schváliť, aby nadobudlo účinnosť od
1.1. nasledujúceho roka.
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P. Loučka – § 3 odsek 8 – zúčtovanie dotácie do 30 dní – je to postačujúce?
Starosta – ja by som chcel navrhnúť, aby sa táto dotácia delila na 2 časti. To znamená, že by
sme dali vyúčtovanie do 30.6. a potom druhé vyúčtovanie do 30.11., aby sa stihol ukončiť
rok. Keď vyúčtujete prvú časť v roku, tak až potom dostanete druhú časť peňazí. Aby
neodišiel naraz veľký balík peňazí.
P. Loučka – do akého termínu budú vyplatené dotácie?
Starosta – všetko je to na dohode, ale vždy sa budeme snažiť dať vám tú prvú polovicu čo
najskôr
M. Strmeň – inak toto VZN vôbec nemusíme schvaľovať, máme presne takéto isté VZN z roku
2007 – je platné, len sú tam sumy v slovenských korunách
Starosta – ale tam nebola zmluva
M. Strmeň – nemusí tam byť, je tam spomenutá
Starosta – tak čo teraz s tým?
M. Strmeň – navrhujem, aby sme to schválili, nech tam figurujú €
J. Kováčová – schváľme to
P. Loučka – ja by som sa vrátil k zmluve- bod 6 úroky – zdá sa mi to trošku smiešne
M. Strmeň – ale veď vy to vždy všetko vyčerpáte a miniete aj úroky
Starosta – musí to tam byť, kvôli účtovníctvu, lebo ak zostanú nejaké financie , tak sa to musí
vyúčtovať
J. Kováčová – je to stále o tej osobnej komunikácií
Loučka – je to také serióznejšie, aj kvôli vyúčtovaniu
OZ schválilo 4-mi hlasmi / J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, / VZN č. 63/2016
o podmienkach dotácie z rozpočtu obce

K bodu 6 a k bodu 7/
Starosta – ak dovolíte, začal by som ja. Podali sme žiadosť o nenávratný finančný prostriedok
z programu rozvoja vidieka dňa 23.3.2016 a jedná sa o dom smútku na sumu 120 000 €.
Ďalej vás chcem poprosiť o odsúhlasenie projektu trvalého dopravného značenia v obci
Lučatín. Viete, že sme boli vyzvaný dopr. inšpektorátom v B. Bystrici na vypracovanie
pasportu v obci Lučatín. Takže sme ho dali vypracovať. Máte nejaké námietky, pripomienky
k nemu? Pasport musí byť vypracovaný a realizácia bude určite neskôr, podľa finančných
prostriedkov.
R. Riečan – jedná sa o návrh alebo existujúci stav?
Starosta – je to len návrh
D. Lichá – akú to má platnosť, bude to platné aj o pár rokov?
Starosta – áno, má to dlhodobú platnosť. Musíme to odsúhlasiť a potom to dám na dopr.
inšpektorát na definitívne potvrdenie
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D. Lichá – nákladné vozidlá, čo chodia cez obec. To nemôžme dať medzi to- zákazovú
značku?
Starosta – nemôžme to tam dať, lebo zákon nám to nedovolí. Bude sa to riešiť cez GPS
a potom sa vyhodnotí ako sú zaťažené cesty 2. a 3. triedy a podľa toho sa určí, či sa zamedzí
vstup do obcí pre kamióny alebo nie.
S. Fúdor – tu by sa to malo dať riešiť zákazovými značkami, nie?
J. Kováčová – my sme to dávali párkrát na dopravný inšpektorát, neprešlo to
S. Fúdor – keď policajt zastaví kamión na ceste 3. triedy a nemá doklad, tak mu môže uložiť
pokutu
Starosta – my sme to riešili cez Slovenskú správu ciest
S. Fúdor – netreba zákazové tabule, stačia policajti, ktorí uložia pokutu. Keď jedného šoféra
zastavia cez týždeň trikrát a dostane pokutu, tak si premyslí, či bude tadiaľto prechádzať.
Starosta – riešilo sa to aj VUC, s Kotlebom, ale nedá sa to takto spraviť.
P. Loučka – čo sa týka značiek, máme tu aj nejaké značky napr. daj prednosť v jazde?
Starosta – nemáme tu žiadne značky. Budeme riešiť len svoje komunikácie – miestne, nie
cesty 3. triedy, napr. pred Kutinu sa dá značka – daj prednosť v jazde. Veď viete koľko stoja
značky, ceny sú vysoké a podľa financií sa budú postupne dopĺňať.
OZ schválilo 4-mi hlasmi / J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, / pasport dopravného
značenia obce Lučatín
Starosta – ešte by som vás chcel oboznámiť, že naša monografia získala 1. miesto na
Slovensku o najkrajšiu monografiu. Zajtra o 15:00 hod bude slávnostné odovzdávanie
diplomov vo Vedecko- technickej knižnici v Banskej Bystrici. Zavolal som p. Hrončeka,
E. Majerovú ešte zavolám a neviem, kto ešte príde
P. Loučka – a aká organizácia to vyhodnocovala? Nejaká okresná porota?
Starosta – nie, bolo to v celoslovenskej pôsobnosti
R. Riečan – ja nemám nič
Starosta – tú sťažnosť s dažďovou vodou?
R. Riečan – to som dostal len dnes. Pôjdeme to pozrieť.
P. Loučka – ako je to to s dotáciou z Mikroregiónu pod Panským dielom?
Starosta – to je cez geomontánny park – myslíte tú rozhľadňu? V priemere to vychádza na
obec cca 40 000€
P. Loučka – chceli by sme to rozbehnúť na rozhľadňu na Kopu. Písal som p. Hankovi kvôli
odlesneniu – nemá proti tomu nič.
Starosta – keď budú peniaze, musí sa najskôr spraviť projekt a až potom sa to môže začať
realizovať. Je to suma 40 tisíc – bude sa musieť robiť verejné obstarávanie. Hlavne sa musí
riešiť bezpečnosť, keďže obec bude vlastník. Obec bude za všetko aj zodpovedná. Ďalej tam
bola pripomienka poľovníkov, že v tej časti je najväčšie sústredenie zveri.
P. Loučka – videl som návrh od mladého Kasu – zdá sa mi to zbytočne veľké. Na Kope sú
krásne výhľady, myslím, že by to bolo dobré zviditeľnenie obce.
Starosta – dobre, takže tieto financie môžeme zabezpečiť na túto akciu.
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P. Loučka – ešte sa chcem spýtať, koľko kníh – monografie, máme predaných
Starosta – cez 200 ks
P. Loučka – a ako to vyzerá s grantom na knihu?
Starosta – pracuje sa na tom... uvidíme
P. Loučka – a ešte by som sa chcel vrátiť k plesu. Nechcem sa starať do organizácie, ale
vznikol konflikt medzi manželmi Fúdorovcami a p. Lichou. Mňa zaujíma či máme nejakú
smernicu o tom, kto má povolený vstup do školskej kuchyne, alebo niečo podobné. Myslím,
že by sa mala k tomu vyjadriť Ľudmila – či mal niekto vstup do kuchyne. Robili sa tam len
plesy?
Ľ. Fúdorová – áno varilo sa tam pre plesy + asi trikrát sme varili na kar. Ale vždy som
povedala, že som ochotná variť, ale nech sa idú spýtať pána starostu.
P.Loučka – neviem, či v tomto smere ideme niečo písať, aby nevznikali takéto nejasnosti. Ak
by sa získali peniaze na kultúrny dom počíta sa tam aj s vybavením kuchyne?
Starosta – áno, kuchyňa sa má rozšíriť ešte aj o ten skladík, čo je tam teraz. Všetko záleží od
toho, koľko sa minie na stavbu. 100 % mám dohodnuté stoly a stoličky, multifunkčnú
podlahu
Ľ. Fúdorová – priestory nie sú zlé, len tam chýba vybavenie
P. Loučka – a s chodníkom sme ako na tom?
Starosta – žiadosť na chodník bola podaná prvá, na vyhlásenie výsledkov sa čaká cca 150-210
dní. Ak by to prešlo, potom je potrebné podpísanie zmluvy, dohodnutie termínov a to je zase
ďalší čas. Pri všetkých týchto výzvach to trvá 150-210 dní. Môže sa stať, že sa to všetko naraz
šuchne.
K. Kováčová – a aká je tam spoluúčasť?
Starosta – je tam 100% účasť. Hasičňa je už tiež na spadnutie . Verejné obstarávanie je už
ukončené. Zajtra nám prídu vymerať prekládku vodovodu a budeme si to robiť svojpomocne.
Keď to bude pripravené, prídu nám to vymeniť z vodární.
Ľ. Fúdorová – ja by som ešte niečo chcela povedať ohľadom plesu. Chcem sa ťa spýtať –
starosta, či si tlmočil p. Lichej, že nezamestnaná osoba do kuchyne nemôže mať prístup
Starosta – nie, ja som o tom nevedel. Ja som si myslel, že keď má kuchár preukaz, tak že
môže ísť do každého zariadenia.
Ľ. Fúdorová – Jarka, s tebou som spolupracovala 12 rokov a mali sme problém? Odmietla
som ti niekedy variť na ples?
J. Kováčová – ja som ho sama neorganizovala nikdy
Ľ. Fúdorová – organizovali sme ho spolu – ja som bola tiež v organizačnom výbore. Takže vieš
kde vznikol konflikt – nebola som oslovená. Ja som predsa za to pracovisko zodpovedná – čo
sa týka aj hygienickej stránky aj hmotnej zodpovednosti.
D. Lichá – mne boli prisľúbené priestory kuchynky – a keď si sa Ľudka dozvedela, že tam
nebudeš variť, tak už zrazu nebola kuchynka k dispozícii. Ja som tiež robila v hoteli a chodili
tam variť aj iní kuchári a nebol problém. Kuchyňa by bola určite odovzdaná v takom stave
v akom má byť.
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Ľ. Fúdorová – reštauračné stravovanie a školské stravovanie je sto a jedna. Nech by to bol
ktokoľvek, jednoducho sa to nesmie. V školských jedálňach môžu variť len osoby, ktoré sú
tam zamestnané.
S. Fúdor – aj ja sa ťa spýtam na jednu vec: kde si videla tých milión päťsto hasičov na terajšej
zabíjačke?
D. Lichá – ja som nepovedala, že robili všetci milión päťsto, ale niektorí tam boli
Ľ. Fúdorová – tam nebol ani len jeden
S. Fúdor – bola už šiesta zabíjačka a na prvej zabíjačke sa varila kapustnica a tú varila len
jedine ona – kuchárka
D. Lichá – ja som sa ťa chcela spýtať na tých oligarchov a poskokov – kto to bol? Čo si sa
vyjadril na stránke
S. Fúdor – ja som sa pýtal, či tu vládnu oligarchovia, ja som nikoho neoznačil. Si si to zle
prečítala. Klamala si na zastupiteľstve, ohovárala si...
Ľ. Fúdorová – urobila si debilnú zo mňa. Od 14-tich rokov robím vo verejnom stravovaní
a nikdy mi nič nezhorelo. Ja tvoju robotu nepodceňujem, tak nepodceňuj ani ty tú moju.
D. Lichá – o to nešlo. Vedúca kuchyne povedala, že ona bude dohliadať na to mäso. Že len
ona má prístup do tej kuchyne. Telefonicky som sa s ňou o tom rozprávala.
Ľ. Fúdorová – tak prečo ti neprišla upiecť? No po druhom kuchárovi by som nepiekla.
Počúvaš televízne noviny aké svinstvá sa teraz vyskytujú – či salmonela, alebo čo?
S. Fúdor – ja si tiež myslím, že obec má rozbroje s rodičmi a keby sa nebodaj ešte niečo stalo
tak to už neviem, čo by rodičia spravili.
Ľ. Fúdorová – veď tam je všetko zvlášť – nôž na mäso, na zeleninu, na chleba. To by všetko
ten kuchár vedel?
D. Lichá – tam bol problém len ten, že v kuchynke, ktorá je v sále nebola funkčná rúra.
J. Kováčová– myslím si, že táto debata skutočne nepatrí na zastupiteľstvo, riešme tu
konštruktívne veci. Tieto veci si vybavte medzi sebou, venujme sa veciam, ktoré súvisia
s obcou. Všetko je stále o osobnej komunikácii. Ak sa dvaja ľudia- dve zložky a všetci my tu,
navzájom nedohodneme, tak to nebude v živote fungovať. Takže si to vyjasnite von, žiadne
ohováračky a venujme sa tomu čomu máme.
D. Lichá – ešte som chcela v tejto diskusii navrhnúť prevádzkový podmienky, ktoré sa týkajú
sály. Zatiaľ som nenašla nič také , takže to chcem vypracovať do budúceho zastupiteľstva.
Pošlem vám to. Ak sa dotklo pána Fúdora a pani Fúdorovej niečo, možno to bola moja
nevedomosť, ospravedlňujem sa obom. Ja som tiež nepociťovala z vašej strany ochotu mi
pomôcť. Dohodnime sa tak, že keď budem od vás niečo potrebovať budete mi súčinný?
Môžete mi to sľúbiť alebo nie?
S. Fúdor – ja nie som predseda, veliteľ hasičov, takže ja sľúbiť nemôžem nič.
Ľ. Fúdorová – dá sa to len treba komunikovať.
J. Kováčová – nikdy neboli potrebné žiadne usmernenia, prevádzkové poriadky, čo sa týkalo
sály. Stále sme sa dohodli, fungovali sme ako jedna veľká rodina. Môžete si vypracovať čo
len chcete, ale pokiaľ budú osobné rozbroje, tak to nikdy nebude fungovať.
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D. Lichá – ešte som chcela spomenúť, že tu máme ponuku na zakúpenie tanierov – je tam
dobrá cena, takže z výťažku plesu sa to uhradí.
S. Fúdor – ešte by som chcel podotknúť: Dosť ma zaskočilo, že z výťažku z plesu sa kupovala
monografia obce do ZŠ a do knižnice. Myslím si, že tie knihy tam už dávno mali byť.
Starosta – v knižnici je kniha podpísaná autormi, tá tam bola hneď od začiatku. Ja ako
starosta som knihu zatiaľ ešte nikomu ako prezent nedal. Už som si kúpil 6 kníh, ktoré som
daroval. Zastupiteľstvo ma tlačí, že prerábame na nej, tak ja nemôžem rozdávať knihy len
tak.
J. Kováčová – ja už nemám nič do programu

K bodu 8/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 27 4 – mi hlasmi /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan,
D. Lichá/.
K bodu 9/
Keďže ďalších pripomienok zo strany poslancov nebolo a program zasadnutia bol vyčerpaný,
starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala: B. Luptáková

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

Overovatelia zápisnice:
Jarmila Kováčová

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

Peter Loučka

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

Marián Píši, starosta obce

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