U Z N E S E N I E č. 28
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného dňa 13.62016
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
- správu hlavného kontrolóra

B/ K o n š t a t u j e, ž e
- Uznesenia prijaté na 12. zasadnutí Obecného zastupiteľstva sa plnia priebežne

C/ S c h v a ľ u j e
1) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Lučatín za rok 2015 bez výhrad
- prítomní poslanci: : 4 / J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník /

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

2) Prevod finančných prostriedkov na účet rezervného fondu obce vo výške 10% z prebytku
hospodárenia za rok 2015, t.j. vo výške 242,23€
- prítomní poslanci: : 4 / J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník /

- hlasovali za: 4 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/
- hlasovali proti: - zdržali sa: 1

3/ Prevod finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia za rok 2015 vo výške
2 180,09 € do peňažných fondov obce
- prítomní poslanci: : 4 / J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník /

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

4/Individuálnu účtovnú závierku obce zostavenú k 31.12.2015 bez výhrad
- prítomní poslanci: : 4 / J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník /

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

5/ Zúčtovanie výsledku hospodárenia obce za rok 2015 – stratu vo výške 10 641,54 € na
účet: Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
- prítomní poslanci: : 4 / J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník /

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

6/ Zásady hospodárenia s majetkom obce Lučatín
- prítomní poslanci: : 4 / J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník /

- hlasovali za: 3 /J. Kováčová, P. Loučka, M. Vojník/
- hlasovali proti: - zdržali sa: 1 /R. Riečan/
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7/ Text do kroniky obce Lučatín za rok 2015
- prítomní poslanci: : 4 / J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník /

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

8/ Návrh na Uznesenie č. 28
- prítomní poslanci: : 4 / J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník /

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

Marián Píši
starosta obce
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Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného
dňa 13.6.2016 o 18:00 hod v zasadačke obecného úradu v Lučatíne.

Prítomní poslanci: 4 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník /
Neprítomní poslanci: 1 /D. Lichá/ - ospravedlnená
Kontrolór obce: Ing. Miloš Strmeň
Počet občanov: 1 /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z XII. zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2015
5. Interpelácie poslancov
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 všetkých s programom OZ. Do programu ešte doplnil 2 body – bod č. 5Schválenie textu do kroniky za rok 2015 a bod č. 6 – Schválenie Zásad hospodárenia
s majetkom obce Lučatín.
Celkový program dnešného zasadnutia schválili poslanci 4 – mi hlasmi /J. Kováčová,
P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
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K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta J. Kováčovú a P. Loučku. Za zapisovateľku
B. Luptákovú – prac. OcÚ Lučatín. OZ schválilo 4- mi hlasmi zapisovateľku zápisnice
/J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/. Starosta informoval prítomných
o ospravedlnení p. D. Lichej, z dôvodu kúpeľnej liečby.
K bodu 3/
a/ Pripraviť smernicu o nakladaní s majetkom obce
starosta- mal som pripraviť smernicu o nakladaní s majetkom obce. Konzultoval som to
s právnikom a súbor smerníc, čo sme mali doteraz nahrádzajú Zásady hospodárenia
s majetkom obce Lučatín. Budeme to odsúhlasovať v bode č. 6. Súhlasíte s tým?
Poslanci – áno
b/ Zistiť do budúcna, ohľadom VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky bez určenia dňa a týždňa zápisu.
Starosta –prejednal som to s právnik a povedal mi, že toto VZN musíme v zmysle zákona
prijať každý rok nové
K bodu 4/
starosta – dostali ste podklady , máte k tomu pripomienky?
P. Loučka – chcem sa spýtať – výsledok hospodárenia obce- je tam prebytok 2422,32 €
a účtovný hospodársky výsledok je strata 10 641,54€. Môžete nám to vysvetliť?
M. Strmeň – hospodársky prebytok je 2422,32€ to je z tých financií, ktoré prišli a ktoré odišli
z obce. Je to teda rozdiel medzi príjmami a výdavkami. A účtovný hospodársky výsledok je to,
že sa tam musia odpisovať veci, ktoré boli zakúpené a podobne, čiže tie nás ťahajú viac do
mínusu.
P. Loučka – takže táto strata sa presúva na rok 2016?
M. Strmeň – nie, je to v podstate len účtovná strata. Fyzicky nevznikla strata, ale účtovne na
odpisoch áno.
P. Loučka – takže sme v pluse 2422,32 €?
M. Strmeň – áno a z tých peňazí musíme dať 10% do rezervného fondu.
R. Riečan – kedy sa bude vykonávať audit?
Starosta – audit musí byť do konca júna. My robíme 2 audity – polročný a koncoročný.
R. Riečan – chcem sa spýtať, je možné nahliadnuť do hlavnej účtovnej knihy alebo do
pokladne?
M. Strmeň – všetko je na obecnom úrade. Je to uložené po mesiacoch a dá sa prísť a pozrieť
si to po dokladoch. P. Trajteľová robí každý mesiac prehľady na jednotlivých účtoch čerpanie rozpočtu.
J. Kováčová – čo sa týka rozpočtu, ide to všetko v súlade s rozpočtom. Nič nebolo
prečerpané, ak pôjdeme takýmto dobrým tempom, tak by to malo byť 1:1.
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R. Riečan – a nemohla by to čerpanie posielať aj nám?
J. Kováčová – nie je povinná vám to posielať. Je možné nahliadnuť do toho na obecnom
úrade. Mne to poslala preto, lebo mám na starosti finančnú komisiu. Zatiaľ sa dobre
hospodári.
R. Riečan- aj tak sa chcem spýtať – na tých dvoch najväčších položkách – nakladanie
s odpadmi, nám pri výdavkoch robí oproti schválenému rozpočtu rozdiel 10 000€. Prečo to
vzniklo?
M. Strmeň – tam bola spoluúčasť na kompostéry
P. Loučka – keď sme pri tých odpadoch – netreba prerobiť tie miesta na plasty, nejako to
zrekonštruovať?
Starosta – čakáme každú chvíľu, že nám prídu nové plastové kontajnery. Zase sa to naťahuje,
lebo niekto napadol verejné obstarávanie.
M. Vojník – to sa môže naťahovať ďalší rok a stále to bude takto vyzerať.
R. Riečan – a ešte v bode 6 – Bývanie a občianska vybavenosť – tam je to navýšené oproti
rozpočtu cez 31 000€
Starosta – opýtam sa p. Trajteľovej, neviem presne čo tam dala a dám vám vedieť.
P. Loučka – bolo by dobré do budúcnosti to trošku lepšie rozpísať – zadať dôvod, prečo to
bolo prečerpané a na čo sa použili financie, aby to bolo prehľadnejšie. Aspoň pri tých väčších
položkách.
M. Strmeň – myslím, že tam sú tie príspevky, čo sme dostali z UPSVaR, lebo nikde inde to
nemáme kde dať do výdavkov.
R. Riečan – bolo by dobré vysvetliť občanom – lebo je to dosť veľká položka. Z tohto celého
vidíme, že ako obec hospodárime dobre
M. Vojník – bolo by dobre keby sem prišla a vysvetlila by nám to.
Starosta – p. Trajteľová mi hovorila, že s týmto sa už nič neurobí, že je to zaúčtované
správne. Ale zistím vám tie položky a dám vám vedieť. Môžeme dať hlasovať? Budeme
hlasovať za všetko naraz, alebo za jednotlivé body, ktoré sú tam rozpísané? V Uznesení to
musí byť všetko rozpísané – po položkách.
Poslanci- môžeme to naraz odhlasovať.
P. Loučka – rezervný fond sa na čo používa?
M. Strmeň – je to dané zo zákona. Podľa zákona tam musí ísť 10% z prebytku.
Poslanci schválili 4-mi hlasmi /J. Kováčová, R. Riečan, P. Loučka, M. Vojník/ Záverečný účet
obce Lučatín za rok 2015.
K bodu 5/
- Schválenie textu do kroniky za rok 2015
Starosta – dostali ste podklady Marek, ty si jediný reagoval , že je to fajn. Ide o to, že keď sa
schváli text do kroniky za rok 2015 tak až potom sa p. Majerovej vypláca odmena.
Poslanci schválili 4-mi hlasmi /J. Kováčová, R. Riečan, P. Loučka, M. Vojník/ text do kroniky za
rok 2015.
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K bodu 6
- Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce Lučatín
Starosta – tieto zásady nahrádzajú súbor smerníc, ktoré máme. Treba doplniť článok 12
bod 6- na ostatné drobné výdavky obce môže zodpovedný zamestnanec obce jedenkrát
v pracovnom dni vybrať v peňažnom ústave hotovosť vo výške........€ - doteraz sme mali
1000€, mimo dni výplat. Neviem, či s tým súhlasíte.
J. Kováčová – nechajme to na tých 1000€
P. Loučka – článok 6 bod 7b, prebytočný majetok –štatutárny orgán do 350€, starosta do
3500€ samostatne, OZ nad 3500€. To znamená, že vy ako starosta môžete bez schválenia OZ
predať majetok do sumy 3500€?
M. Strmeň - až po návrhu vyraďovacej a škodovej komisie môže starosta rozhodnúť čo
s prebytočným majetkom.
P. Loučka – aha, tak to je v poriadku, je to dobre urobené.
M. Strmeň- ja by som tam ešte navrhol čl. 2 bod 6b – verejné priestranstvo určené vo VZN č.
........ o miestnych daniach a miestnom poplatku – nepísať tam číslo VZN – keďže sa mení.
Ďalej čl. 2 bod 7 – na podnikateľskú činnosť slúži majetok: odsúhlasený OZ – to tam doplniť
a vyhodil by som v článku 5 v bode 2 by som vyhodil prílohu č. 1, ktorá je tam 2x spomenutá.
Starosta – ešte niečo na doplnenie? Poprosím vám o hlasovanie.
Poslanci schválili 3-mi hlasmi /J. Kováčová, P. Loučka, M. Vojník/ a 1 poslanec /R. Riečan/ sa
zdržal hlasovania Zásady hospodárenia s majetkom obce Lučatín.

K bodu 7/
Starosta – ak dovolíte, začal by som ja. Mali sme v MŠ kontrolu z hygieny. Dali nám za úlohu
vymeniť piesok v pieskovisku a vymaľovať priestory MŠ – maľované v r. 2010. Výmena piesku
sa už uskutočnila. Nedávno sa maľoval katolícky kostol a p. riaditeľka ich oslovila, aby nám
spravili cenovú ponuku. Boli si to už aj premerať. V MŠ boli návrhy, že by to rodičia spravili
spojpomocne, ale ak by bola cena prijateľná, tak by sa to mohlo dať spraviť odborníkom.
P. Loučka – máme v obci nejakých maliarov?
J. Kováčová – Marek Matyáš,
Starosta – aj Jano Majer. Títo dajú cenovú ponuku, ale musia byť minimálne traja, aby sme
mohli z nich vybrať. Takže keď budem vedieť sumu, tak vám pošlem mail a dohodneme sa
ako ďalej. Zostavíme komisiu, vyberieme a musíme to stihnúť spraviť cez prázdniny.
Odsúhlasíme to s tým, že keď budeme mať cenovú ponuku tak budeme pokračovať ďalej.
R. Riečan – a to sme sa bavili len o MŠ?
Starosta – áno. V ZŠ sa dohodli, že si to vymaľujú rodičia – iniciatíva rodičov ZŠ. Ešte vás
chcem informovať o pasporte dopravného značenia. Poslali sme to na odsúhlasenie na
dopravný inšpektorát – mali nejaké výhrady, ale sme dohodnutí s projektantom, že to opraví
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a dotiahne to on. Čo sa týka stretnutia rodičov v sále KD 5.5.2016 vyplynula nám povinnosť,
že sa budeme stretávať s pedagogickými zamestnancami a so školskou radou ZŠ a MŠ. Mali
by ste navrhnúť intervaly stretávok. Čo navrhujete? Chcete to ešte teraz do konca šk. roku?
R. Riečan – áno mohlo by to byť ešte do konca šk. roka.
J. Kováčová – ja by som navrhla, aby si to ustriehli poslanci zodpovední za MŠ a ZŠ –
dohodnete sa pošlete nám termín. Veď keď sa nestretneme všetci 5-ti poslanci, tak sa nič
vážne nestane. A taktiež by ste mali určiť nejaký program stretnutia.
Starosta – tak sa tak dohodneme? Zástupcovia ZŠ a MŠ dajú návrh na stretnutie pár dní
dopredu, aby sme sa vedeli zariadiť.
Poslanci – áno
R. Riečan – ja osobne nemám nič. Bola mi doručená sťažnosť, ale pre krátkosť času a pre
náročnosť problému – je to dosť neriešiteľný problém. Pracuje sa na tom. Je to náročný
problém, čo sa týka aj vzťahov občanov. Je tam niekoľko spôsobov riešenia. Najhorší je asi
zápach, ktorý sa šíri doďaleka. Neboli sme na mieste konania, ale bolo to cítiť aj z diaľky.
Chcem sa spýtať, či s niečím takým naše VZN ráta - o chove hospodárskych zvierat?
Starosta – VZN nie je, ale je tam zákon
R. Riečan – máme ešte zákon 488/2002 Zákon o veterinárnej starostlivosti. Bolo by potrebné
zavolať veterinárnu správu, lebo zvieratá musia mať podstielky, musia mať určité m2 –
proste musia mať vytvorené určité podmienky na chov, či sa pristavili budovy na chov, resp.
či majú na to stavebné povolenie, či je tam žumpa, ako skladuje hnoj, močovku. Je na to
kopec zákonov. Ja to budem riešiť len z tohto hľadiska. Tie slovné útoky to by sme neriešili.
Navštívil by som pána Varhoľa. Je tam ešte jedna vec, ako má vlastne uskladnené seno –lebo
na to je tiež predpis – Zbierka zákonov 258/2007 vyhláška Ministerstva vnútra, pri
požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť- stoh sena musí byť uskladnený 20 m od domu
alebo od hospodárskej budovy a 10 m od ďalšieho stohu. To sú veci, ktoré tam treba zistiť,
v akom stave sú hospodárske budovy
Starosta – musíme dodržať aj nejaký časový limit. Bolo by dobré p. Varhoľovi oznámiť, že sa
na tom robí. Len tam je problém s tým mladým.
R. Riečan – sú na to zákony, ktoré treba dodržiavať.
Starosta – v predchádzajúcom poriadková komisia pozvala na obecný úrad obe dotknuté
strany a keď sa nedohodli na nejakom kompromise tu, tak sa to už riešilo v zmysle zákona
alebo VZN. Vždy sa to riešilo v súčinnosti s obcou.
R. Riečan – za pánom Varhoľom by som šiel, máme viac návrhov riešení a na mieste činu sme
ešte neboli, lebo sa zháňam po zákonoch, o ktoré by sme sa mohli oprieť.
Starosta – jedno z tých riešení je aj to, že ich pozvete sem, spraví sa zápis. V prvom rade, sme
sa snažili dohodnúť s ľuďmi tu, a keď to nešlo, tak sa to riešilo aj políciou a dávali sa návrhy aj
na súd.
J. Kováčová – treba hlavne ísť rovnakým metrom na oboch. Keď oslovíme jedného, musíme
aj druhého. Stále je to o tej ľudskej stránke.
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R. Riečan – ja zatiaľ neriešim tie slovné útoky. Je tam toho veľa, čo treba naštudovať. Keď sa
normy, ktoré sú dané zákonom dodržia, tak by tam nemal byť taký neznesiteľný zápach.
Starosta – keď budete potrebovať pomoc, tak treba prísť.
P. Loučka – ja mám len dve veci : ľudia sa pýtajú na chodníky a na rozhľadňu.
Starosta – žiadosť na chodníky , ako viete bola podaná v marci a teraz čakáme. Zatiaľ je ticho,
nepohlo sa to vôbec, nemáme žiadne vyjadrenie. Pôvodne to malo byť 180-210 dní, ale
všetko sa to naťahuje. Celkove všetky tieto prípravy trvajú oveľa dlhšie ako samotná
realizácia. Čo sa týka rozhľadne – ide to cez Geomontánny park – vyhrali sme to, ale zase
musíme čakať. Kedy to príde reálne, tak to vám neviem povedať. Volal som aj s p.
Kavčákovou – bola 3x v Bratislave a nedozvedela sa nič. Teraz naháňam aj to multifunkčné
ihrisko. Žiaľbohu mala byť výzva v polovici apríla a je polovica júla a výzva ešte ani nevyšla.
R. Riečan – a ako je to s hasičňou?
Starosta – to isté – čakáme. Robilo sa výberové konanie aj na prekládku vodovodného
potrubia. Všetko je pripravené na realizáciu. Trpezlivosť, by som poprosil. Ja som už tiež
z toho na nervy, ale nemám to skutočne ako urýchliť. Ja verím, že tie projekty prejdú. Ešte je
na to čas, sú to len dva mesiace od podania žiadosti.
M. Vojník – ja už som nie som optimista – prestávam veriť, že sa to už podarí. Veď ten
chodník, to sú už roky čo sa oň snažíme.
Starosta – Marek, no čo ti mám na to povedať. Je to už mimo mňa. Ja som spravil čo sa dalo.
Výzvy vyšli teraz, reagovali sme hneď.
M. Vojník – chodia nám sem ministri, sľúbené nám bolo veľa. Len sa sem prídu ukázať a nič
pre nás nespravia, hoci sľubujú... Tie chodníky vyzerajú strašne – už sa to ťahá 5-6 rokov. Či
by sme nemali zháňať na ne iné zdroje.
J. Kováčová – ja by som navrhovala, ak by nám neprešli chodníky, tak skúsiť hľadať zdroje na
iných miestach.
M. Vojník - ja hovorím o tom, aby sme sa už nespoliehali na eurofondy, ale riešme to inak.
Starosta – tak to riešme – máme dostať z Geomontánneho parku 40 000 € tak doplaťme
20 000 € a dajme ich spraviť.
M.Vojník – ja som za to. Myslím, že cesta cez eurofondy nevedie.
J. Kováčová – ale počkajme Marek – veď sú to možno 3-4 mesiace. A ak to neprejde, tak
budeme hľadať iné cesty.
M. Vojník – a ako je to s optickým káblom do Hiadla? Kedy sa to má realizovať?
Starosta – upozornil som ich, že to musia spraviť skôr, ako budú nové chodníky.
M. Vojník – bude sa aj u nás ťahať optický kábel?
Starosta – nie, my ho už máme – Hiadeľ sa napojí z pošty vlastne na nás
M. Vojník – ide sa to ťahať od pošty až na začiatok Lučatín a možno by sa to dalo využiť – keď
to pôjde popod chodníky. Keby sa to v súčinnosti s nimi robilo, tak by sa ušetrili náklady.
Starosta – no uvidíme, aj taký návrh som im dal, že keď rozkopú asfalt, tak to budú musieť
dať do pôvodného stavu – a určite by dali dlažbu
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J. Kováčová – chcela som navrhnúť, že keď prídu tie nové kontajnery na separovaný zber, či
by sa fungujúce stanoviská nemohli zrekonštruovať, poprípade dať tam napr. zámkovú
dlažbu, aby sa to trochu upravilo a skultúrnilo. Možno vo vlastnej réžii, aby to esteticky
vyzeralo. Lebo to vyzerá strašne.
Starosta – teraz ide ďalšia výzva na zberné dvory a zberné miesta. Ja som pozval určitých
ľudí, aby nám to prišli pozrieť. ŽSR odpredávajú majetky a jedná sa aj to miesto na Figure –
dali sme spraviť aj geometrák, aby sme to mohli odkúpiť aj park. Vyhotovili nám zámer. Ten
zámer obsahuje: oplotenie pozemku, vybudovanie spevnenej plochy, kontajnerovú
kanceláriu aj s prípojkou na elektrinu, kamerový systém, technické vybavenie –
uzatvárateľné kontajnery, multikáru, prenosnú váhu. Toto by sme zatiaľ dali a uvidíme, čo
nám z toho prejde.
R. Riečan – je to len o dobrej vôli – treba to spraviť možno aj svojpomocne- zhutniť plochu,
nasadiť stromčeky, drevená zástena.
J. Kováčová – toto je ešte len zámer. Veď by sme si to mohli my skrášliť, tak si dajme brigádu.
Treba nám zámkovú dlažbu, nasadiť nejaké kríky
P. Loučka – ja som to už dávno navrhoval, veď aj dole na stanici je to škaredé
R. Riečan – hlavne by tam mala byť dlažba, aby sa to dalo aj pozametať
P. Loučka – musíme to vyriešiť, mala by to byť naša priorita, nech to nejako vyzerá.
M. Vojník –ja mám doma 10 m2 zámkovej dlažby – to môžem venovať obci
P. Loučka – hlavne to treba zhutniť
Starosta – dobre by bolo, keby sme vedeli zohnať nejaké panely
J. Kováčová – skúsme sa tak dohodnúť, že to zameriaš a uvidíme koľko toho treba na
stanovište a spravíme cenovú kalkuláciu
P. Loučka – ja sa ešte spýtam, u nás na firme sú betónové panely a skúsim zistiť v akom sú
stave a či by bol majiteľ ochotný to pustiť. Veď možno by sa to dalo využiť aj ako podklad pod
dlažbu. Len tam zase treba vybaviť žeriav a odvoz.
J. Kováčová – ešte sa spýtam – Zatkalíkov pozemok – to čo sa teraz upravovalo a kosilo pri
stanici. Viem, že to bolo jedného času na predaj. Nepredal by nám to za symbolickú cenu?
Starosta – určite nie, už to nie je jeho. Vlastní to pani Brabcová.
P. Loučka – aspoň informatívne sa spýtať, či by to nepredala
Starosta - mali nám to predať v minulosti– pán Muránsky, ale zomrel. Boli tam plánované
tenisové kurty a neskôr sme uvažovali aj nad Jednotou
J. Kováčová – a ako je to s Lučatínskym futbalom?- a nechcem provokovať
P. Loučka – situácia je zlá, neminie nás pokles do nižšej triedy. Sedeli sme s chlapcami,
rozprávali sme sa čo ďalej, či vôbec chcú zostať. Snažíme sa im vychádzať v ústrety.
M. Vojník – urobilo sa tam veľa, skultúrnilo sa prostredie v šatniach, pohostenie v Grajciari.
Ja neviem, čo by ešte chceli. Mám pocit, že si to vôbec nevážia. Majú nadštandard čo v iných
dedinách nemajú.
P. Loučka – v mojom prípade už tá trpezlivosť trošku končí, lebo keď aj minule prehrali na
Bacúchu 9:0 a tréner sa ich spýtal, či nemajú ani štipku hanby v sebe, že idú rovno k Radovi
na večeru. Odpoveď bola – nie sme prví ani poslední. Najedli sa, vypili si. To už je trochu
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neslušnosť voči divákom a ľuďom, ktorí robia okolo futbalu. Ja viem futbal to je hore-dole,
ale ja tam perspektívu nevidím. Sme predposlední. Zápasy, ktoré sme mohli vyhrať sme
nevyhrali.
J. Kováčová – je potrebné, aby sa areál udržiaval. Dosť peňazí sa tam investovalo, musíme už
uvažovať čo s areálom, aby nechátral. Je to majetok obce.
P. Loučka – ja už skutočne neviem čo robiť.
K bodu 8/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 28 4 – mi hlasmi /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M.
Vojník/
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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