U Z N E S E N I E č. 17
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného dňa 16.3.2015 v zasadačke
obecného úradu v Lučatíne.

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

B/ K o n š t a t u j e, ž e
- uznesenia prijaté na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva sa plnia priebežne

C/ S c h v a ľ u j e

1) VZN č. 56/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov
- prítomní poslanci: 5 /J. Kováčová, P. Loučka, L. Patrášová, R. Riečan, M. Vojník/
- hlasovali za: 4 /J. Kováčová, P. Loučka, L. Patrášová, R. Riečan/
- hlasovali proti: - zdržali sa: 1 /M. Vojník/

2) VZN č. 57/2015 Požiarny poriadok obce
- prítomní poslanci: 5 /J. Kováčová, P. Loučka, L. Patrášová, R. Riečan, M. Vojník/
- hlasovali za: 5 /J. Kováčová, P. Loučka, L. Patrášová, R. Riečan, M. Vojník/
- hlasovali proti: - zdržali sa: -

a) za veliteľa hasičov DHZO - Martin Kubečko
- prítomní poslanci: 5 /J. Kováčová, P. Loučka, L. Patrášová, R. Riečan, M. Vojník/
- hlasovali za: 5 /J. Kováčová, P. Loučka, L. Patrášová, R. Riečan, M. Vojník/
- hlasovali proti: - zdržali sa: b) za preventivára DHZO – Martin Pĺžik
- prítomní poslanci: 5 /J. Kováčová, P. Loučka, L. Patrášová, R. Riečan, M. Vojník/
- hlasovali za: 5 /J. Kováčová, P. Loučka, L. Patrášová, R. Riečan, M. Vojník/
- hlasovali proti: - zdržali sa: -

D/ D o p o r u č u j e
Starostovi obce
1) Pri previerkach komínov dať hasičom tel. č. hlavného veliteľa hasičov – t. j. telefónne
číslo starostu obce
2) Iniciovať stretnutie so starostom Hiadla ohľadom zlúčenia škôl
3) Osloviť políciu v Slovenskej Ľupči ohľadom nezákonného parkovania na chodníkoch
a zelených priestranstvách v blízkosti cesty
4) Sprístupniť elektronickú schránku obce

Marián Píši
starosta obce

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného dňa
16.3.2015 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu v Lučatíne.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Počet občanov: 13
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z II. zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Schválenie VZN č. 56/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov
5. Schválenie VZN č. 57/2015 Požiarny poriadok obce
6. Rôzne – diskusia
7. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
8. 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
a oboznámil ich s programom OZ. Program dnešného zasadnutia schválili poslanci 4 – mi
hlasmi / J. Kováčová, P. Loučka, L. Patrášová, R. Riečan/.

K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta P. Loučku a M. Vojníka. OZ schválilo 3- mi hlasmi
overovateľov zápisnice / J. Kováčová, L. Patrášová, R. Riečan/.

K bodu 3/
Starostovi bolo doporučené:
1) spojiť sa s M. Kasom ohľadom návrhu zásteny pri separovanom zbere
starosta – Mišo Kasa navrhol nákres, ale momentálne sa mi to zdá bezpredmetné, lebo
zrejme prejdeme na iný spôsob vývozu triedených odpadov – vysvetlím v diskusii
2) dať spraviť cenové ponuky a výberové konanie na žalúzie do sály KD
starosta- už je to zrealizované, oslovili sme 3 firmy + 1 firmu navrhla pani Patrášová
MIBA- 635,51€ z 30.1.2015, Ivan Lacko – 628,78€ z 12.2.2015, Merant- 604 € z 13.2.2015,
Romial – 625,06 z 13.2.2015. Na prvom mieste sa umiestnila firma Merant. Práca je už
vykonaná za 539€, takže sme ušetrili cca 65€
L. Patrášová – žalúzie mali byť aj na dvere, lebo ping-pongisti sa sťažujú, že im svieti slnko aj
cez dvere a dávajú si tam nemožné modré závesy
starosta- konzultoval som to s P. Heydukom a súhlasil s tým
R. Riečan- môžeme dnes vyhotoviť zvukový záznam zo zasadnutia OZ?
starosta – musí to byť zariadenie obecného úradu, nemôže to byť súkromné zariadenie, ja si
myslím, že zvukový záznam je prejavom vzájomnej nedôvery
R. Riečan – zákon to nezakazuje, zápisnica je strohá, nie je to o nedôvere, ja môžem darovať
obecnému úradu odpočúvacie zariadenie
J. Kováčová – nie je to celkom kóšer so zákonom
I. Pĺžik – nedá sa to použiť na právne účely
R. Riečan – dnes to môžeme urobiť skúšobne, doniesol som zariadenia na odpočúvanie

K bodu 4/
starosta- sú pripomienky ku schváleniu VZN č. 56/2015 o vodení psov mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov?
P. Loučka- prečo je vynechaná evidencia psov?
starosta- to čo je definované v zákone, nemusí byť vo VZN, už nám tak bolo zrušené jedno
VZN, lebo sa tam citoval zákon
P.Loučka- treba tam dopísať, kde sa môžu vyhadzovať psie výkaly a že musia byť v sáčkoch
R.Riečan- nebudú ľudia dostávať sáčky na psie výkaly na obecnom úrade?
starosta- nie všetci ľudia chodia so psom na prechádzku po dedine, to nemáte doma
obyčajný sáčok? Na čo zbytočne zvyšovať náklady obce? Museli by sme to prepočítať a je
možné, že by sa zvýšil poplatok za psa. Teraz prejednávame návrh, ak sa dnes schváli, zajtra
ho zavesíme na 15 dní na úradnú tabuľu a po 15 dňoch nadobudne právoplatnosť
L.Patrášová - §7 môžeme dopísať 15 dní po schválení, nie po zverejnení?
Š .Trajteľová – musí to byť odo dňa zverejnenia, nie schválenia, lebo zverejniť sa môže
aj neskôr po schválení, nie hneď na druhý deň, zverejnenie a schválenie sú dva rôzne pojmy
J.Kováčová- máme evidenciu psov, každý rok máme dostávať známku?
starosta- nie, známku si môžete zakúpiť pri evidencii psov- nie každý rok pri platení daní

OZ schválilo 4- mi hlasmi VZN č. 56/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov / J. Kováčová, P. Loučka, L. Patrášová, R. Riečan/, z toho sa 1 zdržal /M.
Vojník/

K bodu 5/
starosta - čakali sme do výročnej schôdze, naši hasiči sú v skupine B až potom môžu dostať
dotáciu. Pán Kolpák z Brusna nám poskytol návrh VZN, sú tam chyby, tie sa samozrejme
opravia. Veliteľom zostáva M. Kubečko a preventivár bude M. Pĺžik – musíme ich odhlasovať.
OZ schválilo 5- mi hlasmi veliteľa M. Kubečka a preventivára M. Pĺžika /J. Kováčová, P.
Loučka, L. Patrášová, R. Riečan, M. Vojník/. Telefónne čísla členov DHZO nebudú zverejnené,
lebo si to neželajú.
R. Riečan- kam volať v prípade požiaru, kde je vlastne ohlasovňa požiaru?
starosta- ohlasovňa je na obecnom úrade.
Ľ.Paločková – nemáme číslo na starostu
starosta- tel. číslo je aj na internetovej stránke obce
J.Kováčová – VZN je dobre vypracované, len treba opraviť chyby
R. Riečan- keď sa budú robiť previerky komínov, tak sa môže do každej domácnosti dať tel.
číslo, resp. štítok s tel. číslom starostu, poprípade zverejniť do Lučatínskych zvestí
starosta- do konca júna sa budú robiť previerky komínov podnikateľov a živnostníkov
podnikajúcich na území katastra obce, tak sa tel. číslo na štítku môže dať hasičom
R. Riečan- tak netreba robiť revíziu komínov, keď to prídu skontrolovať - podnikatelia
starosta – to prídeme práve skontrolovať my –hasiči, či máte revízie urobené – podnikateľom
–urbáru a Globus MM sa nekontroluje. Preventivár musí ísť na školenie a potom sa mu
vystaví dekrét.
OZ schválilo 5- mi hlasmi VZN č. 57/2015 Požiarny poriadok obce / J. Kováčová, P. Loučka, L.
Patrášová, R. Riečan, M. Vojník/

K bodu 6/
A) Informácia o rozpočte školstva 2014-2015
starosta- obec dopláca na prevádzku ZŠ, len na platy učiteliek ide 8000€, musíme sa
rozhodnúť – nie dnes, ale nabudúce sa musíme dohodnúť čo so školou. Ja vidím len dve
možnosti- buď sa škola zruší, alebo sa v rozpočte nájdu peniaze. Bližšie vám to vysvetlí pani
Trajteľová.
Š. Trajteľová – financovanie školy je z dotácií zo štátneho rozpočtu, dotácia sa odvíja od
počtu detí k 1.9. daného roka. Minulý rok sme dostali dotáciu 32 000€ - to nám bez
problémov vystačilo. Na rok 2015 je to len 21 000€ . Mesačne je to cca 1 813€ a len na mzdy

potrebujeme 2 187€ , takže nám cca 400€ mesačne chýba len na mzdy a to tam nie sú
zarátané náklady na energie a iné veci. Finančný rozpočet na rok 2015 sa schvaľoval na
30500€, takže buď upravíme rozpočet, alebo zrušíme ZŠ.
J. Kováčová- koľko je vlastne deti?
starosta –zo 4. ročníka odchádzajú 3 deti a zapísaných prvákov je 5 – z toho 2 deti určite
nastúpia a pri 3 deťoch sa čaká na psychologické vyšetrenie.
M. Vojník – ja som bol zásadne proti tomu, aby zostala terajšia pani riaditeľka, spýtajme sa
prečo odišlo min. rok zo školy toľko detí, kto si to vezme na zodpovednosť?
P. Fraňo – aj moje dieťa odišlo zo ZŠ a dali sme to vedieť len 3 dni pre začiatkom školského
roka a pokiaľ viem, tak nikto nedal dopredu vedieť, že odchádza ich dieťa zo školy. Moja
dcéra odišla preto, lebo už na bud. rok by išla do 5- teho ročníka, aby mala lepší prechod na
druhý stupeň. Všetci čo odišli z našej školy hovoria, že tu bolo oveľa lepšie ako je v Slovenskej
Ľupči.
M. Strmeň - od 1.9.2014 bol prijatý nový zákon pre prvákov –my vlastne porušujeme zákon,
postihy môžu byť také, že nám môžu priškrtiť dotácie na žiaka alebo znížia podielové dane.
starosta – v súčasnosti sú 3 prváci, 3 druháci,1 tretiak a 3 štvrtáci. Od apríla zrejme nastúpi
do druhého ročníka ešte jedno dieťa. Ministerstvo zrušilo aj dotáciu na malotriedky.
M.Vojník – nemôžeme spojiť školu s Hiadlom?
starosta- nejde to, už sme to skúšali, ale starosta Hiadla chce mať školu v Hiadli
a pochybujem, že rodičia by vozili svoje deti do Hiadla a nie do Slovenskej Ľupči
P. Loučka - buď sa dohodneme, alebo zrušia nás aj Hiadeľ a Sl. Ľupča vyjde z toho ako víťaz
L.Patrášová - nie je riešenie, že by bola doobeda škola poobede by išli deti do škôlky? Koľko
máme vlastne zamestnancov.
Š.Trajteľová – učiteľky v škôlke nemôžu prevziať zodpovednosť za školákov v škôlke- nemôže
sa to. V MŠ sú 2 učiteľky, ZŠ – 2 učiteľky + školníčka pre školu aj škôlku , ŠJ – kuchárka
a vedúca kuchyne na ½ úväzku.
M.Vojník – keď sa zruší škola, tak sa už neobnoví, veď škola v Lučatíne má viac ako 200 –
ročnú tradíciu, a ide aj o kultúru v obci
starosta – do budúceho zastupiteľstva sa treba rozhodnúť, škola sa nedá zrušiť za ½ roka,
bud. šk. rok bude škola ešte určite fungovať, lebo už bol zápis prvákov
P. Loučka- skúsme sa dohodnúť s Hiadlom, napr. by chodil pre deti školský autobus,
poprípade by sa preplácalo cestovné. Ako je na tom MŠ?
starosta – cestovné sa prepláca všetkým žiakom, ktorí spádovo patria pod určitú obec. Ak by
sa zrušila ZŠ, tak by sa napr. MŠ mohla presunúť hore a dole by napr. mohol byť obecný úrad
a terajšia budova obec. úradu by sa mohla predať.
Š. Trajteľová- bude to mať dopad aj na financie, napr. poklesne počet jedál v ŠJ ak skončí ZŠ
M. Vojník – som za to, aby sa uskutočnilo stretnutie so starostom Hiadla
P.Loučka- treba motivovať učiteľky, aby nalákali žiakov
L.Patrášová – krúžky nemôže robiť jedna učiteľka
R. Riečan - sklad na dvore ZŠ a MŠ- budem navrhovať zbúrať ho, je to škaredé
starosta – deti tam majú uložené hračky, hasiči tam majú tiež nejaké veci, je to prerobené

B) Informácia o zmene firmy na zber druhotných odpadov

starosta – od budúcej stredy nám bude vyvážať druhotný odpad firma z Liptovského
Mikuláša – OZO, a.s. Sklo sa bude zbierať to 1100 l kontajnerov- tie máme, plasty , tetrapaky
a drobný kovový odpad sa bude zbierať do jedného big-bagu, nebudeme to musieť triediť,
firma to vezme všetko spolu. Doteraz nám plasty odvážali Zberné suroviny, ale už si začali
účtovať dopravu - priebežne sa to triedilo a vyviezlo sa to všetko naraz. Takže preto je teraz
zbytočné riešiť prístrešky, lebo big-bagy nahradia 1100 l kontajnery. Chceme vytvoriť 5
zberných miest – v súčasnosti sú 3 zberné miesta. V stredu nám prídu prvýkrát vyviesť odpad
– je to zadarmo do konca roka. K 1.1.2016 sa bude musieť robiť všetko nanovo.
R.Riečan – je to dobrý nápad, robia to tak aj v iných obciach
P. Loučka- naplnenie big-bagov –mali by byť aj náhradné, keď sa naplnia
starosta- chceme zvýšiť počet zberných miest, takže by to malo byť dosť, samozrejme v lete,
keď je viac plastov zosilníme počet big-bagov. Nedávno som bol na stretnutí mikroregiónu
RENTAR a tam sme jednali a odsúhlasili sme, aby to bolo do konca roka zadarmo – odvoz
druhotného odpadu firmou OZO, a.s.
P. Loučka - ako poslanci OZ by sme chceli vidieť všetky zmluvy pred podpísaním, aby sme
vedeli o čo sa jedná.
starosta - treba prísť častejšie na obecný úrad
P. Loučka- vy ste tu málokedy a my chodíme do práce a máme svoje rodiny
I.Pĺžik – nie je lepšie stretnúť sa spolu častejšie?
M. Vojník – môžeme sa stretávať napr. každú druhú stredu o 17:00 hod
L. Patrášová – napr. čo sa týka osvetového strediska – veľkonočných trhov - veľmi slabá
komunikácia
P. Loučka- nemôže byť každá nová informácia poslaná mailom poslancom?
M. Strmeň – máte všetky podklady, o ktorých rozhodujete
L. Patrášová – napr. zmluva ohľadom kamerového systému – nevedeli sme o ničom, taktiež
projekt na chodník
starosta- o kamerovom systéme rozhodli predchádzajúci poslanci
M. Piliar – počet kamier sme schvaľovali my, ale presne sme nevedeli kde budú umiestnené,
určovali to kompetentní – tí ktorí to inštalovali
starosta- kamerami je pochytený kultúrny dom – predná aj zadná strana, celý park až po
tržnicu, škola + školský dvor a hasičňa.
R. Riečan – prečo nie je pokrytá aj krčma, predsa ak sa niečo stane pred krčmou, tak to bude
natočené
D.Hanzel – najviac trestných činov sa udeje na ihrisku, pred obchodom, na stanici a nie pred
krčmou, tak načo treba kamery pre krčmou?

C) Žiadosť riaditeľa ZŠ Brusno o mikrobus
starosta - riaditeľ ZŠ Brusno žiada našu obec o zapožičanie mikrobusu pre ZŠ Brusno, ale
keďže to nie je subjekt obce Lučatín, tak tú žiadosť zamietnem

D) Rozhodnutie ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o pridelení dotácie

starosta - schválili nám dotáciu vo výške 101 175 € na technické zabezpečenie triedenia
a zhodnocovania BRO v obci Lučatín. Spoluúčasť obce je 5% - 5 325 €. Za dotáciu by sme
nakúpili traktor, čelný nakladač, náves, štiepkovač a kompostéry do každej rodiny.
P.Loučka – na čo nám je dotácia, máme na to zberný dvor?
starosta – napr. na plasty to môžeme využívať – na odvoz, traktor sa môže využívať na
čokoľvek, napr. sa môže dokúpiť radlica na sneh, traktor môžeme v obci využiť na čokoľvek

E) Monografia obce
Monografia obce je hotová na 80%, vydávať to bude obec Lučatín, rok vydania 2015, grafické
spracovanie Agrafik. Predpokladaný termín dokončenia knihy je september-október.
Musíme sa dohodnúť, kedy chceme knihu vydať- ak to spravíme začiatkom septembra,
môžeme to spraviť na ihrisku, kvôli počasiu, ak neskôr, už to budeme musieť urobiť v sále
kultúrneho domu. Predpokladáme, že bude pozvaných hosti cca 120-130
Ľ. Paločková - mal by tam aj program, aby to malo určitú úroveň a aby sa mohli prísť pozrieť
aj obyvatelia Lučatína
R. Riečan- treba to dať na taký termín, aby okolité obce nemali nejakú akciu, napr. 1.
septembrový víkend je Hiadlovský krumpľovník, 2. septembrový víkend je Radvanský jarmok
starosta- tak môžeme teda dohodnúť termín ukončenia knihy na september. Predpokladané
náklady monografie obce sú 20 000€.

F) Informácia o kamerovom systéme
starosta- na kamerový systém sme získali dotáciu 5800€m spoluúčasť obce bola 1450€,
prekročili sme o 69,50€. V skratke vám podám informácie o kamerovom systéme – prevencia
kriminality. V roku 2011 sme získali dotáciu na úpravu priestorov pre voľno –časové aktivity
mládeže v sume 5000€, spoluúčasť obce bola 2089,46€- z tejto dotácie sa opravila podlaha
v zasadačke v hasični, zateplil sa strop garáže v hasični a previedla sa rekonštrukcia
osvetlenia v zasadačke v garáži. V roku 2012 sme získali dotáciu na úpravu priestorov pre
voľno-časové aktivity vo výške 4000€, spoluúčasť obce bola 1609,21€- z tejto dotácie bolo
vybudované ústredné kúrenie v hasični a aj výroba teplej vody do garáže hasične. V roku
2013 bola podaná žiadosť na kamerový systém obce Lučatín, vyhodnotenie projektu
prebehlo len v decembri 2014 a realizácia prebehla len začiatkom roku 2015- poskytnutá
dotácia 5800€, spoluúčasť obce 1519,50. Z uvedených fin. prostriedkov došlo k realizácii
montáže štyroch kamier na ochranu objektov ZŠ a MŠ, hasične, kultúrneho domu, spolu
s montážou softvéru na záznam. Ďalšiu žiadosť sme podali aj v roku 2014 pod názvom
“Kamerový systém obce Lučatín“, kde žiadame o dotáciu vo výške 12371€ na rozšírenie
kamerového systému na ďalšie objekty vo vlastníctve obce ako sú futbalové ihrisko,
protipožiarna nádrž, dom smútku a vstupy do obce od B. Bystrice a Brezna. Takže najskôr
sme riešili vylepšenie budov, rekonštrukciu strechy a zateplenie – majetku obce.

Momentálne čakáme na výzvu v júni 2015 na chodníky v hodnote 300 000€, preto sa už
pripravuje dokumentácia.
R. Riečan- chceli by sme vytvoriť klub dôchodcov v knižnici. Terajšiu knižnicu by sme chceli
presunúť na obecný úrad “k doktorke“. My to celé vybavíme, zohnali sme gauč, koberec
starosta- musím vás hneď sklamať, pri „doktorke“ je vytvorený archív, ktorý sa musel zriadiť,
lebo v predchádzajúcom archíve nevyhovovali podmienky na archiváciu, v terajšom archíve
sú potiahnuté siete, môže neskôr slúžiť napr. ako kancelária, zadná zasadačka slúži napr. na
uvítanie detí do života. Možno ak sa zruší škola, tak škôlka sa môže presunúť do školy a dolné
priestory sa upravia na napr. na obecný úrad a súčasná budova OcÚ sa môže predať.
Ľ. Paločková – rada by som venovala knihy knižnice
J. Kováčová- spoj sa s pani Oravcovou a dohodni sa s ňou
P. Loučka- problém s parkovaním na hornom konci na chodníkoch sa stále nevyriešil,
nemôžeme osloviť políciu v Slovenskej Ľupči, aby chodili na kontroly a dávali pokuty?
M. Strmeň – máte málo buzerácie?
R. Riečan - je problém stále s parkovaním, nedá sa prejsť po chodníku napr. s kočíkom, alebo
musia deti autá obchádzať po ceste
starosta- môžem osloviť obvodné oddelenie v Slovenskej Ľupči
M. Piliar- spravia sa chodníky a vysoké obrubníky a vyrieši sa to
P. Loučka- jedná sa aj o zelené úseky na hornom konci
starosta- prerobenie projektu na chodníky by stálo cca 3000€ , teraz sa chodníky rozšíria na
1,50 m a tým sa zmenší aj trávnik
J. Kováčová – všetko je to o ľuďoch ako sa zariadia
P. Loučka- ale keď dostanú pokutu, tak to bude o inom
J. Sedliak – prečo financujeme ľudí, ktorí majú doma bodrel?
J. Kováčová- túto povinnosť máme danú zo zákona, na jar dávame 2x kontajnery- čo je spolu
6 kontajnerov
J. Sedliak – Katrenčík stále vynáša smeti a za chvíľu zaplní veľkú čas kontajnera
J. Kováčová – my nemôžeme riešiť ani kontrolovať, kto koľko odvezie smetí do kontajnera
P. Loučka- ako je to s prejazdom cez koľajnice?
starosta- stojí to na stĺpe telef. prípojky- žiadosť sme dali ešte min. rok, takže čakáme na
prekládku telefónnej prípojky. Navozenina sa ide vyviesť preč, zruší sa to parkovacie miesto
a buď dáme zrkadlá, čo jedno stojí 600€ - potrebujeme 2 kusy, alebo to vyvezieme preč.
Vyvezenie nás bude stáť cca 600€ za odvoz a techniku. Myslím, že je najefektívnejšie to
vybagrovať – je to jednorazová investícia a všetko sa tým vyrieši.
J. Sedliak- a kde bude parkovať technika – na traktor , z dotácií?
starosta- na dvore Jednoty vystavíme prístrešok, chceli sme tieto priestory poskytnúť
Jednote, ale nemá záujem, takže to využijeme na toto, momentálne tu parkuje aj Fiat Ducato
a triedia sa tu plasty.
P. Loučka- čo sa týka zápisnice zo zasadnutia OZ, mala by sa zverejniť na internete
starosta- už je zverejnená, zápisnica sa môže zverejniť až vtedy, keď ju podpíšu overovatelia
zápisnice a častokrát je to až na nasledujúcom zastupiteľstve
L. Patrášová – 27.3.2015 by sme chceli spraviť posedenie pre učiteľov, keďže 28.3.2015 je
deň učiteľov, čo je cca 17 ľudí, môžem rozposlať pozvánky?
starosta – áno, môžete
L. Patrášová – 22.3.2015 sú Veľkonočné trhy, chcela by som vedieť ako to fungovalo, počula
som, že sa chodilo na aute pre predvádzajúcich

starosta- ja som chodil svojím súkromným autom, môžem vám poskytnúť Fiat Ducato, dajte
si žiadosť.
L. Patrášová- na stránku obce treba zavesiť organiz. poriadok obce a rokovací poriadok . Má
obec zriadenú elektronickú stránku obce?
starosta- nemá
Ľ.Paločková- chcem sa spýtať na schránku na dotazy- na obecnom úrade, myslím, že sme sa
posunuli ďalej, chcem aby ste určili ako komunikovať s obecným úradom – poštová schránka
je pre mňa neprijateľná forma, na mailové otázky mi neodpovedáte, aj keď sa podpíšem, tak
chcem vedieť, ako mám s vami komunikovať. Napr. som na minulom zastupiteľstve žiadala
zverejnenie článku o reflexných prvkoch
starosta – syn doniesol reflexné prvky, tak som ich rozdal starším ľuďom v kostole
Š. Trajteľová- môžeme vytvoriť jednu mailovú adresu a tam môže komunikovať starosta
s občanmi, ktorí sa predstavia a podpíšu
starosta- na internete je zverejnená mailová adresa na obecný úrad, aj priamo na starostu,
tak konkrétne dotazy môžete adresovať tam
L. Patrášová – obec má povinnosť zverejňovať všetko
P. Fraňo – koľkí ľudia sú na obecnom úrade v Hiadli? Sú tam dve administratívne pracovníčky
a obec má menej obyvateľov ako naša
L. Patrášová –vie nám Urbár dodať drevo na výrobu dreveného vláčika do škôlky?
starosta- dajte si žiadosť + potrebné rozmery a priemery
L. Patrášová – chcem sa spýtať na elektronické trhovisko
starosta- tovary a služby nad 1000 € sa od 1.3.2015 musia obstarávať cez elektronické
trhovisko, nedávno som bol na schôdzi ZMOS-u a zdvihol sa odpor proti obstarávaniu nad
1000€ cez elektr. trhovisko, tak sme sa dohodli, že chceme predložiť návrh, aby sa
obstarávalo elektronicky pri tovaroch od 50 000€ a pri službách od 70 000€ a pri stavebných
prácach až od 130 000 €. Kompostéry už budeme takto verejne obstarávať , musíme sa
zaregistrovať. Tiež sme prejednávali o Zákone 211 o informáciách – obec musí do 8 dní
odpovedať , zneužívajú to vysokoškoláci, keď si robia dizertačné práce. A tiež čo sa týka
prejednávania výšky platu – žiadame aby sa plat nemusel prejednávať, keď je zvýšený zo
zákona. Chcel som vás oboznámiť o informáciách zo ZMOSu. Verejne obstarávať začneme,
až keď sa zaregistrujeme a bude to potrebné
L.Patrášová – na stránke sú staré informácie ohľadom verejného obstarávania – treba to
odtiaľ odstrániť. Uskutoční sa aj jarná brigáda, termín sa bude ešte upresňovať.
P. Loučka – obklad – štíty na dome smútku by sme chceli vymeniť, lebo sú ošarpané tak isto
aj fasádu by sme chceli natrieť fasádnou farbou.
Š. Trajteľová- musí sa to zmestiť do rozpočtu, treba si to odsledovať, či to vyjde z rozpočtu, je
rozdiel či ide o 100€ alebo o 3000€. Bolo by dobré počkať na 2 polrok, aby sme vedeli či nám
vyjdú peniaze do konca roka
J. Sedliak – koľko stála oprava auta a z akých peňazí sa to platilo?
starosta - platila sa oprava auta- Fiat Ducato, na obci sú faktúry k nahliadnutiu, zadrelo
motor auta, robila sa generálka motora, p. Čipka to rozobral a je k tomu aj
fotodokumentácia, auto majú viac-menej hasiči. Platilo sa to z obecných peňazí.
M. Vojník – odozva na hromadné odosielanie mailov bola dobrá, treba posielať všetky
informácie, obecnú stránku treba opraviť a aktualizovať údaje, nie sú tam napr. platné VZN
a kompletné informácie. Je tam chybný údaj o tom aká stará je obec Lučatín
Š. Trajteľová – poslanci by mohli pomôcť s informáciami
L. Patrášová – napr. turisti tam majú už svoju sekciu, pridávajú si tam aktuálne oznamy

Š. Trajteľová – ak niekto vie ako to má vyzerať, tak treba pomôcť, každý má inú predstavu o
vzhľade stránky
I. Pĺžik – informovanosť je strohá, napr. nevieme nič o projekte na chodníky, treba sa
pochváliť, čo sa robí v obci
M. Vojník – napr. Lučatínska jedenástka – mohol by byť na stránke priamo preklik na ňu
Ľ. Paločková –mne osobne tam chýbajú informácie od hasičov, futbalistov, mariáš – tam
funguje stránka veľmi pekne, sú tam aktuálne informácie.
M. Vojník –poslanci by mohli vedieť dopredu obsah zmluvy, je to o komunikácii. Čo sa týka
internetu na obci zisťovalo sa, či sa to nedá pokryť naraz celé?
Š.Trajteľová – na obecnom úrade máme normálne pevné linky + internet – škola a obecný
úrad majú spolu internetové pokrytie, potom má internet knižnica a ihrisko
M. Vojník – mohli by sme to všetko zlúčiť a spraviť výhodnejšie, nech nemáme 4 internety ,
potrebujem zistiť kedy končia zmluvy
Š. Trajteľová – zmluvy si môžete pozrieť aj na stránke- sú zverejnené, môžete si to vziať na
starosť a osloviť operátorov
M. Piliar – ako dlho sa zálohujú nahrávky – kamerový systém
starosta – 7 dní, potom sa to automaticky prepisuje, kamerový systém nie je na sledovanie
občanov, ale v prípade, že by sa niečo stalo, môže si to polícia prezrieť.

G/ Odstúpenie p. Šišiaka z funkcie predsedu FK TJ Mladosť Lučatín
starosta – dnes 16.3.2015 nám prišlo oznámenie o odstúpení Igora Šišiaka z funkcie
predsedu FK TJ Mladosť Lučatín, vyjadril sa, že odstupuje z rodinných a osobných dôvodov
od 1.6.2015
M. Vojník – už mi volal viackrát, že odstupuje, poslal to aj oficiálne?
starosta – áno, doniesol to Vinco Pejko
R. Riečan – spravil na ihrisku kus práce
starosta – už v roku 2010 bola podaná žiadosť na odkúpenie obecných pozemkov – Marián
Čief, Lučatín 114, no až 5.9.2014, bol prijatý geometrický plán. Jedná sa o pozemky par. č.
369/16 o výmere 253 m2 a par. č. 371/3 o výmere 74 m2, par.č. 371/6 o výmere 47 m2, par.
č. 371/7 o výmere 9 m2, podľa nového geometrického plánu . Predchádzajúce zastupiteľstvo
odpredaj schválilo, teraz sa musíme dohodnúť na sume, za ktorú to predáme. Naša
podmienka bola, že 1,5 m od cesty musí nechať ako chodník. Pán Čief ma poprosil, či by sme
to nemohli už dotiahnuť dokonca. V predchádzajúcom období sme obecné pozemky
predávali za 1,50€ napr. p. Foltány, p. Mikušinec. Pozemok je nevyužiteľný, sú to len také
kúsky, viď geometrický plán.
J. Sedliak – cena je veľmi nízka
starosta- robili sme cenovú ponuku ohľadom pozemkov za Hronom a to vyšlo na 9,98€ za
1 m2
Obecné zastupiteľstvo schválilo 5 – mi hlasmi / J. Kováčová, P. Loučka, L. Patrášová, R.
Riečan, M. Vojník/ cenu predaja pozemkov na par. č. 369/16 o výmere 253 m2, par. č.
371/3 o výmere 74 m2, par. č. 371/6 o výmere 47 m2m , par. č. 371/7 o výmere 9 m2
v sume 1,50€/1m2.

K bodu 7/
Uznesenie zo zasadnutia OZ obce Lučatín konaného dňa 16.3.2015 tvorí prílohu zápisnice.
K uzneseniu neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany poslancov a uznesenie č. 17 z 3.
zasadnutia OZ obce Lučatín bolo schválené 5 – mi hlasmi /J. Kováčová, P. Loučka, L.
Patrášová, R. Riečan, M. Vojník/.

K bodu 8/
Keďže ďalších pripomienok zo strany poslancov nebolo, program zasadnutia bol vyčerpaný
starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala: B. Luptáková
Overovatelia zápisnice:

Mgr. Marek Vojník
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Peter Loučka
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