U Z N E S E N I E č. 16.
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lučatín, konaného dňa 12.1.2015 v zasadačke
Obecného úradu v Lučatíne

Obecné zastupiteľstvo

A/ B e r i e n a v e d o m i e :
1. Informáciu starostu obce

B/ K o n š t a t u j e , ž e
uznesenia prijaté na 25. zasadnutí OZ sa plnia priebežne

C/ S c h v a ľ u j e
1/ Štatút obce Lučatín
Počet prítomných poslancov: 4
Prítomní poslanci: P. Loučka, Mgr. L. Patrášová, R. Riečan, Mgr. M. Vojník
Hlasovali : 4
Za: 4, P. Loučka, Mgr. L. Patrášová, R. Riečan, Mgr. M. Vojník
Proti: ‐
Zdržal sa: ‐
2/ Voľba predsedov a členom komisií OZ
Počet prítomných poslancov: 4
Prítomní poslanci: P. Loučka, Mgr. L. Patrášová, R. Riečan, Mgr. M. Vojník
Hlasovali :
Za: 4, P. Loučka, Mgr. L. Patrášová, R. Riečan, Mgr. M. Vojník
Proti: ‐

Zdržal sa: ‐
3/ Plán činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2015
Počet prítomných poslancov: 4
Prítomní poslanci: P. Loučka, Mgr. L. Patrášová, R. Riečan, Mgr. M. Vojník
Hlasovali :
Za: 4, P. Loučka, Mgr. L. Patrášová, R. Riečan, Mgr. M. Vojník
Proti: ‐
Zdržal sa: ‐
4/ Platové pomery novozvoleného starostu obce Lučatín
Počet prítomných poslancov: 4
Prítomní poslanci: ‐P. Loučka, Mgr. L. Patrášová, R. Riečan, Mgr. M. Vojník
Hlasovali :
Za: 4, P. Loučka, Mgr. L. Patrášová, R. Riečan, Mgr. M . Vojník
Proti: ‐
Zdržal sa: ‐
5/ Novú web stránku obce Lučatín
Počet prítomných poslancov: 5
Prítomní poslanci: 5‐ PhDr. J. Kováčová, P. Loučka, Mgr. L. Patrášová, R. Riečan, Mgr. M. Vojník
Hlasovali :
Za: 4, P. Loučka, Mgr. L. Patrášová, R. Riečan, Mgr. M. Vojník
Proti: ‐
Zdržal sa: 1, PhDr. J. Kováčová

D/ D o p o r u č u j e :
Starostovi obce:
1/ Spojiť sa s Michalom Kasom ohľadom návrhu zásteny pri separovanom zbere
2/ Dať spraviť cenové ponuky a výberové konanie na žalúzie do sály kultúrneho domu

Marián Píši
starosta obce

Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného dňa 12.1.2015 o 17.00 hod
v zasadačke obecného úradu v Lučatíne.
________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia :
____________________
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z 25. zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Schválenie štatútu obce Lučatín
5. Voľba predsedov a členov komisií OZ
6. Plán činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2015
7. Platové pomery novozvoleného starostu obce Lučatín
8. Rôzne ‐ diskusia
9. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
10. Ukončenie

K bodu l/

Starosta obce zahájil 2 . zasadnutie OZ obce Lučatín. Privítal prítomných, oboznámil ich s programom
zasadnutia. Program dnešného zasadnutia poslanci schválili 4‐ mi hlasmi
/ P. Loučka, Mgr. L. Patrášová, R. Riečan, Mrg. M. Vojník/

K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Mgr. L. Patrášovú a R. Riečana. Zapisovateľka
B. Luptáková – pracovníčka OcÚ v Lučatíne.

K bodu 3/
Starostovi bolo doporučené:
a/ listom vyzvať Železnice SR na obhliadku priestranstva popri železničnej trati v časti Závrat
‐ starosta sa stretol s Ing. Dekanovským – jedná sa o zlikvidovanie tel. stĺpa č. 82 – výjazd z Dlhej na
hl. cestu, odvodnenie prechodu železničného priecestia, zvukovú signalizáciu cez železničný prechod,
vyčistenie mostíkov v Kutinskom potoku pri Uhríkovi , parkovisko áut pri železničnej trati – vyšli nám
v ústrety, bude sa to priebežne riešiť. Je to v kompetencií železníc, musia si to riešiť sami, keďže je to
ich majetok.
Patrášová – sú tam nejaké termíny?
starosta‐ nie sú, je to majetok Železníc. Dali súhlas na zlikvidovanie telefónneho stĺpa
b/ vyvolať stretnutie so zástupcami ZO DHZ a určiť priority čerpania finan. prostriedkov z rozpočtu
obce v roku 2015
‐ starosta sa stretol s p. Trajteľovou, p. Fúdorom, p. Hraškom, a určili si priority a dohodli sa
ohľadom čerpania rozpočtu

K bodu 4/
OZ schválilo 4 – mi hlasmi štatút obce Lučatín, p. Kováčová ospravedlnila svoju neúčasť.
/ P. Loučka, Mgr. L. Patrášová, R. Riečan, Mrg. M. Vojník/

K bodu 5/
Predsedovia jednotlivých komisií predložili menovitý zoznam členov svojich komisií.
1. Finančná komisia
predseda: PhDr. J. Kováčová
členovia: Ing. Š. Trajteľová

J. Šutková
2. Sociálno – zdravotná komisia a komisia na ochranu verejného poriadku
predseda: R. Riečan
členovia: Z. Senková
Bc. Ľ. Paločková
M. Slobodník
3. Komisia životného prostredia a výstavby
predseda: P. Loučka
členovia: Ing. Dobromila Rolincová
Ing. R. Muller
J. Mokroš
Ing. Ľ. Paločko
4. Kultúrno – školská komisia
predseda: Mgr. L. Patrášová
členovia: M. Loučková
M. Sedliak
J. Palkovičová
Ľ. Fúdorová
5. Športová komisia
predseda: Mgr. M. Vojník
členovia: I. Šisiak ml.
M. Hruška
J. Šutka
P. Hraško

K bodu 6/
M. Strmeň ‐ Ak majú poslanci pocit, že treba preveriť ZŠ alebo MŠ treba dať podnet. Riešila sa
kontrola VZN – na základe sťažnosti.

K bodu 7/
Predsedníčka finančnej komisie J. Kováčová poverila Ing. Trajteľovú, aby predniesla návrh na
prerokovanie platu starostu obce, keď že nebola prítomná. Finančná komisia navrhuje zvýšenie platu
o 8,33% t. j. na sumu 1474 € od 15.12.2014. Starostov plat zostal na rovnakej úrovni – nezvyšoval sa,
len sa zvyšovala priemerná mzda.
starosta – už 8 rokov mám rovnaký plat, je to trapné verejne prejednávať plat
Trajteľová – rozdiel je približne 100€ medzi návrhmi, v čistom asi 30€. Sú dve varianty: 1. zostať na
minim. základe to je 1360€ alebo 2. varianta zvýšiť plať o 8,33 % t. j. 1474€. O pol roka sa môžeme
k tomu opäť vrátiť a prerokovať to. Finančná komisia odporúča zvýšenie platu o 8,33%.
p. Pĺžik‐ sú na to peniaze?
Trajteľová – áno sú, keďže je novozvolený starosta, tak sa plat musí prehodnotiť
Poslanci schválil 4 – mi hlasmi platové pomery starostu obce Lučatín
/ P. Loučka, Mgr. L. Patrášová, R. Riečan, Mrg. M. Vojník/

K bodu 8/
starosta – prišla nám sťažnosť na porušenie zákonov, odpísal som, že sa to posúva na preverenie
a odpovedať sa bude do 30 dní, ďalej boli podané sťažnosti občanov na roznášanie Lučatínskych
zvestí – niekde sa nerozniesli, alebo sa rozniesli neskorom, poprípade sa do viacerých rodín, dal len
jeden kus novín.
Loučka‐ nevedel som ktoré sú to domy, lebo nepoznám obyvateľov, neviem koľko rodín žije
v jednom dome, tak som nedal po viac novín a neviem, ktorý poslanec roznášal noviny predo mnou.
Patrášová – niektorí obyvatelia to majú napísané na schránkach , v niektorých novinách neboli
kalendáre.
starosta‐ zostali nám na úrade navyše
p. Šutková – chce poprosiť nových poslancov, aby si niekto z nich vzal na zodpovednosť noviny
Vojník‐ koncepcia novín je dobrá – ide o príspevky, treba dopredu určiť termín uzávierok

p. Šutková – už 8 rokov vydávame noviny kvartálne, 5 týždňov dopredu obvolávam dopisovateľov,
keď sa uskutoční akcia, treba mi to poslať hneď. Teraz bude uzávierka do 10. marca, lebo je to veľmi
prácne, keď to chceme vydať načas.
Loučka‐ stretneme sa samostatne a budeme to riešiť spoločne – noviny
starosta – navrhujem dočasne zrušiť knihu návštev na stránke, lebo sa nad príspevkami
pozastavovali aj iní starostovia
Patrášová – stránka obce je vo formáte HTML a je zastaralá, je potrebné preprogramovať stránku‐
stálo by to cca 400€ ‐ je to jednorázový poplatok a potom som ochotná robiť stránku ja sama,
poprípade keď sa stránka prerobí, tak ju môže upravovať viac ľudí. Stránku by prerobil grafik a všetko
by sme si zverejňovali sami. Stránka sa dá preklopiť zvečera do rána a redakčné systémy sú platené
alebo neplatené – my by sme mali neplatené. Preklopenie údajov HTML do redakčného systému je
finančne najnáročnejšie, môžeme dať spraviť viac grafických návrhov
starosta – prekonzultujem to s pánom Lihanom – Agrafik
Poslanci sa dohodli, že kniha návštev sa predbežne rušiť nebude.
Loučka – V. Podhorský chce osvetlenie – či sa to dá zistiť
starosta – už som sa dohodol s p. Podhorským
Loučka – bol za mnou R. Otiepka, že čo mám proti nemu, nakoniec sa mi priznal, že je alkoholik, ja
nemám proti nemu nič, pokiaľ je triezvy. Doporučujem riešiť to dohovorom. Treba tu zodpovedného
pracovníka
Hraško – z hasične zmizli 2 fľaše borovičky, nemajú čo robiť v hasični, keď tam nemajú žiadnu prácu.
Vojník – Otiepka je stále opitý, bol 4 – krát na protialkoholickom aj tak mu to nepomohlo, treba to
riešiť
starosta‐ zajtra mu dám fúkať, prepustím ho a namiesto neho vezmem M. Kováča
Patrášová – Miro je šikovný, treba mu dať šancu – má rodinu
Vojník – je veľa aktívnych dôchodcov‐ treba dať k Mirovi niekoho zodpovedného
starosta – musí mať trvalý pobyt v Lučatíne, aby sa dal zamestnať na paragraf, aby so mohol
zamestnať na obec. úrad. V dedine nie sú ľudia, ktorých by sme zamestnali. Napr. Miro Kováč robil 3
mesiace za 140€ mesačne‐ 8 hodín denne.
Loučka – Keďže sú sťažnosti na Otiepku, vezmime späť M. Kováča
Vojník‐ keď sa nedá nájsť niekto z ÚP vieme zaplatiť nejakého človeka na 8 hodín denne?
Trajteľová – ak by bol ochotný robiť za 450€ , v čistom za 350€, tak áno, vyšlo by to.

Loučka – v dedine je problém parkovania áut na trávnatom povrchu – hlavne na hornom konci,
nemôžme to riešiť formou pokút? Veď chodník musí mať min. 1,5 m šírku, je to nebezpečné, nedá sa
často prejsť s kočíkom, musí sa vychádzať na cestu.
starosta‐ vy ako poslanec, môžete upozorňovať občanov
Loučka‐ separovaný zber, treba spraviť nejaké prekrytie, trochu ďalej od cesty
starosta‐ návrh na prekrytie mi má spraviť M. Kasa. Plasty sa musia triediť na obci , s tým, že odvoz je
zdarma, vybavili sme to ešte aspoň na tento štvrťrok
Loučká – máme ešte náhradné bigbagy? Lebo je to často veľmi preplnené
starosta – áno máme, a priebežne ich vymieňame, keď vidíme, že je to potrebné. Niekedy sa založí aj
viac bigbagov naraz hlavne na plastové fľaše.
Patrášová – plot v škôlke sa nejako rieši? opraví to obec na svoje vlastné náklady?
starosta – opravovať to bude p. Cesnak na svoje vlastné náklady, materiál má už nakúpený, ale musí
byť vhodné počasie.
Patrášová – žalúzie v kultúrnom dome by boli potrebné, lebo tam nie je záclona a všetko vidno.
starosta – už som sa rozprával s pánom Heydukom, keď sa to odsúhlasí , môžeme dať vypracovať
cenové ponuky a spraviť výberové konanie.
Trajteľová – dôležitá je aj estetika žalúzií, treba si to riadne premyslieť, predsa je to kultúrny dom,
tak nech to nejako vyzerá. Horizontálne by boli praktickejšie, ale vertikálne vyzerajú krajšie.
Vojník‐ bolo by možné rozosielať hromadný mail z obce, keď dodám mailové adresy?
starosta‐ všetko podstatné sa zverejňuje na stránke + sa hlási obec. rozhlasom, ale môžeme
Loučka – hasiči si určili priority , chceli 6000 ale dostali len 2000€
Trajteľová –musíme vychádzať zo schválené rozpočtu, nevieme presne aký bude v skutočnosti
rozpočet, záleží aj od podielových daní, ktoré chodia mesačne, ale veľké rozdiely nie sú.
Riečan‐ chcel by som spraviť telefónny zoznam Lučatínu
Loučka‐ to je dobrý nápad
Patrášová – nie je možné zlúčiť ZŠ a MŠ kvôli financiám? Viem, že tento rok idú preč 3 štvrtáci
a nevieme koľko príde prvákov
starosta – ak nastúpi aspoň jeden prvák, tak ZŠ nemôžeme zrušiť. Ak by sa zlúčila ZŠ s MŠ / právna
subjektivita/ , ta by mohol byť problém pri rušení napr. ZŠ. Ak by bol v obci čo len jeden žiak,
nemohla by sa zrušiť. Čo sa týka financií, musia zostať v takej zostave ako sú, takže by sa tým veľa
neušetrilo.

K bodu 9/
Starosta obce prečítal poslancom OZ návrh uznesenia z dnešného zasadnutia OZ. K uzneseniu neboli
vznesené žiadne pripomienky zo strany poslancov. Uznesenie 2. zasadnutia OZ obce Lučatín bolo
schválené 4 – mi hlasmi,/ P. Loučka, Mgr. L. Patrášová, R. Riečan, Mgr. M. Vojník/
1‐ sa zdržal – PhDr. J. Kováčová

K bodu 10/
Keďže ďalších pripomienok zo strany poslancov a starostu obce nebolo, program zasadnutia bol
vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Zapísala: Luptáková
Overovatelia zápisnice:
Mgr. L. Patrášová..........................................................
R. Riečan

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

