Zápisnica z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného
dňa 15.8.2016 o 18:00 hod v zasadačke obecného úradu v Lučatíne.

Prítomní poslanci: 5 /J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník /
Neprítomní poslanci: 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 XIII. zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Interpelácie poslancov
5. Rôzne - diskusia
6. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
7. 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.
Celkový program dnešného zasadnutia schválili poslanci 5 – mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá,
P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
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K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta D. Lichú a M. Vojníka. Za zapisovateľku J. Kováčová,
keďže pracovníčka OcÚ p. Luptáková má dovolenku. OZ schválilo 4- mi hlasmi zapisovateľku
zápisnice /D.Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.

K bodu 3/
starosta- z minulého zasadnutia som nemal žiadne úlohy, tak prejdeme hneď k bodu č.4.
K bodu 4/
starosta – ak dovolíte začal by som ja. Viete, že sme si dali žiadosť na 1100 l nádoby
v spolupráci s obcou Hiadeľ a ďalšími obcami. Potrebovali by sme odsúhlasenie OZ obce
Lučatín, že naša obec súhlasí v zmysle zmluvy z Recyklačného fondu č. 1247/15/30, projekt:
„Intenzifikácia separácie KO v obci Hiadeľ“ a pridružených obciach. Viete, že tam bol problém
– muselo sa ešte raz robiť verejné obstarávanie a teraz je to už na spadnutie. Takže
súhlasíte?
J. Kováčová – je potrebný súhlas na čo?
Starosta – súhlas obce na čerpanie prostriedkov z recykl. fondu
P. Loučka – o koľko kontajnerov sa jedná?
Starosta – 10ks 1100 l kontajnerov + vrecia na separovaný odpad.
R. Riečan – a ktoré obce sú tam zapojené?
Starosta – Podkonice, Medzibrod, Lučatín, Hiadeľ, Moštenica.
Poslanci schválili 5-mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, R. Riečan, P. Loučka, M. Vojník/ súhlas
na poskytnutie prostriedkov v zmysle zmluvy z Recyklačného fondu č. 1247/15/30, projekt:
„Intenzifikácia separácie KO v obci Hiadeľ“ a pridružených obciach.
Starosta – posielam som vám mailom, že máme problémy s orechom v areáli MŠ a ZŠ
Lučatín. Boli to pozerať 3 chlapi, čo robia v hore – jeden konár je zlomený a strom je celý
naklonený nad sklad. Je to dosť nebezpečné. Odtrhlo nám aj telefónnu linku a internet – to
sme ešte nezapájali, ak by išiel dole.
R. Riečan – a ako to vyzerá s tou hasičňou – je reálne, že sa tam bude niečo robiť?
Starosta – áno, je to reálne. Podala sa žiadosť a čakáme...
R. Riečan – lebo ten orech tam bude zavadzať
Starosta – tam sme uvažovali, že sa bude robiť prístupová cesta tesne popri hasični, aby sme
to tam nenarušili. No ale žiaľ bohu predbehlo nás počasie. Poviem vám pravdu – bojím sa.
R. Riečan – ešte by sa mohol orech opíliť od všetkých konárov do výšky 3-4 metrov
a nechať, či vyrašia z neho konáre. Vŕba viem, že vyraší, ale či orech vyraší to neviem. Ak by
vyschol, tak by sa spílil celý.
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P. Loučka – potom by som odporučil, aby sa tam vysadilo niečo iné – do budúcnosti.
Starosta – takže všetci súhlasíte....
Starosta – ďalej sme sa rozprávali o osvetlení v Kutine – smerom na sypák. Mal som za úlohu
osloviť firmy a dať vypracovať cenovú ponuku. Boli si to pozrieť, prešli si to : Jozef Fedor 5604,43 € bez DPH – jedná sa o 332 m dĺžky kábla + 5 parkových stožiarov + lampy a rozhlas.
Ďalšia firma PV FINALSTAV s.r.o. – 5339,06€ bez DPH, a Peter Kučera – 5810,70€. Hovoril
som s nimi všetkými, či by sa dala cena upraviť, keď si určité veci spravíme svojpomocne.
Dohodli sme sa , že sa to bude robiť na etapy ... vykope sa 5-7 m a hneď sa to aj zakope.
Treba popremýšľať a ak sa dohodneme... nech sa to zrealizuje ešte do zimy.
P. Loučka – a keď si spravíme sami výkopové práce aká by asi bola cena odhadom?
Starosta - potrebujem vedieť, či súhlasíte, aby sme mohli s p. Trajteľovou spraviť cenovú
kalkuláciu a keď sa to nestihne, alebo to nevyjde z rozpočtu tento rok, tak by sme to posunuli
do budúceho roka. Vyzerá to, že by to mohlo byť o polovicu lacnejšie.
J. Kováčová – k augustu 2016 máme vyčerpaný rozpočet na 70%. Neviem, či to vyjde ešte
tento rok. Všetko záleží od podielových daní.
R. Riečan – aspoň sa to teda dostane do rozpočtu bud. rok. Určite to podľa mňa treba
spraviť.
Starosta – treba sa rozhodnúť, či súhlasíte a ak budú peniaze, tak sa to spraví –robota je
otázka týždňa.
Poslanci schválili 5-timi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, R. Riečan, P. Loučka, M. Vojník/
realizáciu vykonania osvetlenia občanom v časti Kutina – smer sypák podľa finančných
prostriedkov tento rok alebo v bud. roku – podľa rozpočtu.
Starosta – dostali sme žiadosť o územno- plánovaciu informáciu k využitiu parc. č. 355/4,
355/8, 355/17. Jedná sa o parcely, kde by išla individuálna bytová výstavba – na družstve nad
p.Čipkom – jedná sa o 4-5 domov. Potrebujú informáciu od obce, či s tým súhlasíme. Na
základe nášho vyjadrenia vypracujú zastavaciu štúdiu a na základe zastavacej štúdie, ktorú si
spravia na vlastné náklady budeme – my ako obec, žiadať elektrárne, vodárne, plynárne
o prípojky s tým, že môžeme žiadať Urbár- konzultoval som s p. Hankom, že v prípade
výmeny pozemku, by sa mohla spraviť cesta. Ale oni musia vybudovať na vlastné náklady
most cez potok, ktorý bude mať nosnosť 12 ton. Na svojom pozemku si budú musieť na
vlastné náklady vybudovať prístupovú cestu, ktorú by dali bezodplatne do správy obce. Keď
vypracujú zastavaciu štúdiu, tak to dajú na zastupiteľstvo na schválenie – preto vám to
hovorím dopredu, aby ste boli v obraze. Náklady pre obec by bolo zrealizovanie tejto cesty –
stačilo by to zatiaľ vybágrovať a vysypať štrkom.
P. Loučka – tam ide o tú cestu, lebo na vyasfaltovanie asi nebudeme mať....
Starosta – týmto spôsobom chcem navrhnúť aj tým, čo chcú stavať pri p. Slušniakovi, tak
uvidíme. Z mojej strany je to všetko.
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R. Riečan – tak keď sme boli pri tých stromoch, tak by som sa chcel spýtať – sú tam tri
smreky – za kultúrnym domom. Stromy sú už dosť veľké a za 20 rokov, budeme mať problém
spíliť ich – keďže sú na obecnom pozemku.
Starosta – dobre, pozrieme to
R. Riečan – čo sa týka rozpočtu – rozvoj obce – zase to nebolo rozpísané – ten rozdiel to bola
monografia obce a zvyšok odvody VPP. K tomu by som chcel ešte vysvetlivky, aby sme vedeli
koľko nás stoja pracovníci VPP. Mohla by sa aj obec trochu skrášliť.
Starosta – všetko je vykosené, snažíme sa udržiavať pozemky - môžeme zveľaďovať len
obecné pozemky. Kúpalisko nás stálo dosť peňazí a treba ho stále udržiavať. Vždy keď sa
vypustí, vyčistí sa savom - ručne sa čistia steny a vap-kuje sa celé. Farba sa už zčasti zmyla,
malo sa vydržať aspoň 5 dní a potom napustiť.
P. Loučka – možno by to mohlo ísť cez Eurofondy a dať to na papiere.
R. Riečan- napr. v Medzibrode – príspevok na prevádzku je dobrovoľný a tí ľudia čo sa o to
starajú majú zľavy
Starosta – v Medzibrode majú pravidelný prítok vody. My to tu nemáme. Keby sa aj u nás
vymieňala voda častejšie, tak by aj to Ph bolo dobré a voda by bola kvalitná. Teraz sa urobili
aj vypúšťacie ventily. Spravilo sa tam dosť. Technológia na 600 kubíkové kúpalisko – viete čo
to obsahuje??
D. Lichá – a keby sa to predelilo na dve časti?
J. Kováčová – tam sú dve možnosti – buď to zostane ako požiarna nádrž, alebo by sa vybavili
všetky legislatívne náležitosti na kúpalisko.
Starosta – dal som vypracovať cenovú ponuku na vyfóliovanie kúpaliska a stojí to cca
40 000€.
M. Vojník – možno cez eurofondy by sa niečo dalo.
M. Strmeň – ono by sa dalo cez eurofondy. Vybudovalo by sa kúpalisko, ale potom tie
náklady na prevádzku by boli veľmi vysoké
P. Loučka – je dobré, že sme sa pustili do tejto debaty, lebo čo som počul, tak ľudia majú
záujem o kúpalisko...
Starosta – v prvom rade musíme zabezpečiť obeh vody.
R. Riečan – tých technológií na údržbu je veľa, ale je potrebný obeh
J. Kováčová – Radko, ešte k tomu koseniu – čo teda treba ešte podľa teba vykosiť, alebo
skrášliť?
R. Riečan – napr. ten breh čo sa dával dole pri prechode cez koľajnice – spraviť skalku
Starosta – tam sme to robili kvôli tomu, aby bola rozhľadenosť. A keď tam my nasadíme
kvety, tak viditeľnosť nebude dobrá. Tam je aj zlá zem.
J. Kováčová – od vrchu by sa mohla urobiť taká kaskádu a nasadiť tam nejaké nízke kvety.
P. Loučka – bavili sme na min. zastupiteľstve aj o tých betónových paneloch – bol som za
majiteľom, ale už to nie je aktuálne. Už to sľúbil, ale ak by pre to náhodou do konca
septembra neprišli, tak je to naše. Je to 20 panelov 1x5m. Dá nám to len za odvoz.
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Starosta – dobre, ďakujem
P. Loučka- pozeral som zmluvu na prekládku vodovodného potrubia – je to hrozne vysoká
suma.
Starosta – to všetko ide cez eurofondy. Nás to nestojí nič.
P. Loučka – a ten projekt na tú prístavbu ?
Starosta – neprešiel nám projekt. Hiadlu a Medzibrodu to prešlo a nám nie.
M. Vojník- čo sa týka chodníkov – bude z toho niečo?
Starosta - po voľbách chcú stopnúť tieto projekty, ale my ako starostovia sme nesúhlasili.
Podľa informácií čo mám je 2500 žiadostí na min. poľnohospodárstva, ale nemá kto
spracovať žiadosti. Mali sme stretnutie aj so šéfom obvodného úradu, ten nás tiež o tomto
informoval a všetci sme sa postavili proti tomu. Ale zastali sa nás a žiadame stretnutie s pani
ministerkou, aby nám vysvetlila dôvody, prečo to stopla. Takže neviem ako to dopadne.
D. Lichá – 27.augusta 2016 je deň obce, takže by som všetkých chcela pozvať. Každá ruka na
pomoc sa nám zíde.
Starosta – ja tu budem tiež, presunuli sme to až na nedeľu
D. Lichá – chcela som vás poprosiť - prídu protifašistický bojovníci – chcela by som, aby mali
pohostenie v sále. Mohol by ste si pre nich pripraviť pár slov a privítať ich. Občerstvenie
bude zabezpečené. Je možné požičať ducato na bud. týždeň, kvôli tovaru a tiež stánky treba
ešte doviesť? Finančne by som poprosila aspoň 800€. Predpokladané náklady sú cca 2000€.
J. Kováčová – v rozpočte máš 600€ na oslavy obce, potom bude ešte Mikuláš a jubilanti. Ak
budeš chcieť 800€, tak ti zostane na Mikuláša a jubilantom okolo 100€.
D. Lichá – chcem sa opýtať, či bude mať obecný úrad stánok, ako bolo na L11 – predaj knihy
a reklamné predmety? A či nám obecný úrad poskytne tričká pre usporiadateľov.
R. Riečan – to tam určite patrí.
starosta – myslím, že áno
D. Lichá – čo sa týka propagácie, bude Deň obce aj spropagovaný. Robím všetko pre to, aby
to nebolo zbytočné a bude to riešené cez sponzoring.
J. Kováčová – ja nemám nič
Starosta - VIP je zabezpečená?
D. Lichá – samozrejme a čo sa týka elektriky, ešte to s vami prediskutujem neskôr. Dúfam, že
to všetko dobre dopadne.
R. Riečan- ja som chcel viac-menej za škôlku poďakovať rodičom za brigádu v ZŠ
D. Lichá – áno je to veľmi pekne vymaľované, položená dlážka. Rodičia sa skutočne posnažili.

K bodu 5/
Igor Blaško - ešte ja by som chcel niečo. Min. týždeň mi zase nákladné auto takmer odtrhlo
odkvap – a často mi to strhnú. Trikrát som to už na vlastné náklady dal opravovať. Dalo by sa
to nejako riešiť? Dať tam značku alebo ja už neviem čo...
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Starosta – osadenie značky - to vyrieši len pasport, a to je ešte stále v riešení. Treba tam
zabetónovať nejakú rúru, aby to bolo vidno.
I. Blaško – a môžem to tam osadiť? Aby neskôr nebol s tým problém...
Starosta – spýtam sa čo sa s tým dá robiť.
I. Blaško – či tam môžem dať rúru a farebne ju natrieť.....teraz keď vozili z poľa, tak som tam
dal vestu, aby to bolo vidieť. Potrebujem poradiť, čo tam môžem dať.

K bodu 6
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 29 5 – mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R.
Riečan, M. Vojník/.
K bodu 7/

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- podľa
zvukového záznamu

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

Overovatelia zápisnice:
Dana Lichá

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

Marek Vojník

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

Marián Píši, starosta obce

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