U Z N E S E N I E č. 26
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného dňa 15.2.2016
v zasadačke obecného úradu v Lučatíne o 17‐ tej hodine.

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

B/ K o n š t a t u j e, ž e
‐ uznesenia prijaté na 10. zasadnutí Obecného zastupiteľstva sa plnia priebežne

C/ S c h v a ľ u j e
1) Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Lučatíne
‐ prítomní poslanci: : 5 / J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá, M. Vojník/

‐ hlasovali za: 5 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá, M. Vojník /
‐ hlasovali proti: ‐
‐ zdržali sa: ‐

2) Výdavky na žiadosti o dotácie z eurofondov
‐ prítomní poslanci: 5 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá, M. Vojník/
‐ hlasovali za: : 5 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá, M. Vojník/
‐ hlasovali proti: ‐
‐ zdržali sa: ‐

Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného
dňa 15.2.2016 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu v Lučatíne.

Prítomní poslanci: 5 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá, M. Vojník /
Neprítomní poslanci: Kontrolór obce: Miloš Strmeň
Počet občanov: 3 /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z X. zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Schválenie VZN č. 62/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky
5. Návrh knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Lučatíne
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
a oboznámil ich s programom OZ.
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Celkový program dnešného zasadnutia schválili poslanci 5 – mi hlasmi /J. Kováčová, P.
Loučka, R. Riečan, D. Lichá, M. Vojník /.

K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta R. Riečana a M. Vojníka. Za zapisovateľku
B. Luptákovú – prac. OcÚ Lučatín. OZ schválilo 5- mi hlasmi zapisovateľku zápisnice
/J. Kováčová, P. Loučka , R. Riečan, D. Lichá, M. Vojník/. OZ schválilo 3-mi hlasmi
overovateľov zápisnice / J. Kováčová, P. Loučka, D. Lichá/.

K bodu 3/
Starostovi bolo doporučené:
A/ Prejednať s firmou OZO spôsob odvozu a manipulácie zozbieraného triedeného odpadu
starosta- stretol som sa s p. Bubniakom a dohodli sme sa, že prvý polrok 2016 nám budú
robiť odvoz zadarmo. Tesne pred koncom júna si vypočítame náklady na zvoz triedeného
odpadu na traktor a od 1.7.2016 nám budú uhrádzať náklady, ktoré skutočne vznikli.
Myslím, že sa zvoz – vrecový systém, celkom osvedčil – prvý zvoz sme nazbierali 1 big-bag
a druhý to už boli 2 big-bagy a ak ste si všimli na zberných miestach stačí teraz už len 1 bigbag.
J. Kováčová – tie plné big-bagy sa skladujú tam, kde je traktor?
Starosta – plné sa skladujú za kultúrnym domov a keď je toho veľa, telefonicky sa
dohodneme a odvezú nám ich, nie je to pravidelne ale podľa potreby
R. Riečan – ja sa chcem spýtať, ako je to s kartónom?
Starosta – kartóny sa nosia na obecný úrad, kde sa aj skladujú a keď sa nazbiera dostatočné
množstvo, tak sa to spolu s plastami odvezie
D. Lichá – a ako je to s drobným stavebným odpadom?
Starosta – drobný stavebný odpad by sa už mal odvážať, ale na minulom zastupiteľstve sme
sa dohodli, že to budeme riešiť tak ako doteraz, tzn. že budú pristavené veľkokapacitné
kontajnery. Aj tak nám ho klasifikujú ako komunálny odpad.
J. Kováčová – ja vám to potom vysvetlím v diskusii
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K bodu 4/
starosta – minule sme mali zasadnutie finančnej komisie a už sme aj uvažovali, či toto VZN
vôbec dáme na schválenie. Toto VZN môžeme schváliť, nič sa nestane, ak sa schváli a neskôr
sa môže zrušiť, ak zápis nebude. Na stole máte podklady – finančnú analýzu a dohodnime sa
na nejakom termíne . Treba sa rozhodnúť, maximálne do 2 týždňov a keď budete hlasovať,
tak vás chcem poprosiť aby ste hlasovali za alebo proti, nie zdržal sa.
P. Loučka – mohli by sme spraviť verejné stretnutie s občanmi
starosta – z vlastných skúseností môžem povedať, že takéto verejné stretnutie nikdy
nedopadlo dobre, vždy to bolo na hrane. V konečnom dôsledku rozhodnete o tom vy piati.
J. Kováčová – ja navrhujem aby ste si to prezreli, je tam veľa otáznikov napr. MŠ spadla úplne
o niekoľko percent dole. Na MŠ sme dostali za január 163€. To nám nepokryje ani režijné
náklady. Navrhujem zavolať p. Trajteľovú, nech nám to vysvetlí a dohnime si s ňou
stretnutie.
P. Loučka – dá sa to riešiť dočasne, ak budeme vedieť, že tá krivka vybehne hore, ale ak to
mám stále klesať tak neviem.
J. Kováčová – treba to riešiť, treba spraviť demografický vývoj detí, aby sme videli ako to
vyzerá to budúcnosti.
Starosta – takže sa dohodneme na určitom termíne a spôsobe
P. Loučka – Jarka zavolaj Števku a dohodnime si termín čo najskôr. Keď príde Števka tak nám
to vysvetlí a potom sa stretnime s pracovníkmi ZŠ a MŠ a s rodičmi a vysvetlíme im to.
M. Vojník – lebo ľudia nevedia, čo je za tým, ako sú na tom financie, koľko obec dopláca
P. Loučka- bolo by najlepšie, keby bola škola zachovaná, ale ak 10% rozpočtu máme dotovať
tak sa mi to zdá príliš veľa
J. Kováčová – štvrtok o 18-tej vám to vyhovuje?
Starosta – tak máme dátum - 18.2.2016 o 18-tej hodine – stretneme sa na pracovnom
stretnutí. Doloží sa aj demografický vývoj a potom v druhom kole budú zavolaní rodičia
a pracovníci ZŠ a MŠ . Fajn, takže toto máme dohodnuté a prejdime na schválenie toho VZN.
Nie je problém zrušiť časom toto VZN, alebo to necháme na ďalšie zastupiteľstvo?
P. Loučka – presuňme to na neskôr
J. Kováčová – toho 18.2.2016 bude mimoriadne zastupiteľstvo alebo si dáme len my
pracovné stretnutie?
P. Loučka – dajme si pracovné stretnutie a potom urobme mimoriadne zastupiteľstvo
Starosta – dobre, súhlasím

K bodu 5/
Starosta – návrh knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Lučatíne- máte
k tomuto nejaké pripomienky?
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J. Kováčová – článok 1 bod 3 – pôsobnosť knižničného poriadku – tam je to správne?
Zriaďovateľom je obecné zastupiteľstvo obce Lučatín?
Starosta – OZ je najvyšší orgán, nie? Je to taký univerzálne poriadok pre celé Slovensko
D. Lichá – sú tam aj nejaké poplatky? Keď napríklad nevrátia knihy.
J. Kováčová – ostatné knižnice, keď nevrátiš vo výpožičnej dobe knihy načas, tak platíš
sankcie – je to normálne, ale naša knižnica je dosť špecifická. Takže toto by som vôbec
neriešila.
M. Strmeň – je tam jedna veta, ktorá to rieši: výnimky z knižničného a výpožičného poriadku
v odôvodnených prípadoch môže povoliť pracovník knižnice.
Starosta – tak môžem dať hlasovať?
OZ schválilo 5-mi hlasmi / J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník / Knižničný
a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Lučatíne.

K bodu 6/
Starosta – ak dovolíte, začal by som ja. Podali sme 3 žiadosti na dotácie.
1. žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva vnútra SR sme podali 13.1.2016- jedná sa o 3.
etapu kamerového systému – sú to 2 vysoko-rozlišovacie kamery na vstupoch do obce.
Najväčším problémom bude prenos, lebo sme to skúšali – nedosiahneme z dolného konca na
obecný úrad, takže sa to musí robiť cez káble. Takže kvôli tomu je cena na 12 000 €, uvidíme
čo nám z toho prejde. 2/3 z ceny budú vlastne káble a 1/3 sú 2 kamery – ale to rozlíšenie je
tak zabezpečené, že aj v noci zosníma značku auta.
2. žiadosť je z Ministerstva financií SR – jedná sa o prístavbu na futbalom ihrisku v sume
13 500€+1500 € je spoluúčasť obce.
P. Loučka – musí sa to robiť formou verejného obstarávania?
Starosta – pri tejto žiadosti ešte nemusí byť verejné obstarávanie, keď sa získa dotácia, tak
tam už musí prebehnúť ver. obstarávanie. Pri tejto sume sa môžu osloviť aj napr. 3 firmy
a môžu nám spraviť cenovú ponuku a z toho sa vyberie. Toto je návrh pôdorysu, spracováva
sa projektová dokumentácia.
P. Loučka – ak by to náhodou vyšlo, mohli by sme elektriku potiahnuť aj na guľášovisko, nech
je to ucelené. A druhá vec, aby to malo komu slúžiť.
Starosta – to určite nebude problém
P. Loučka – a dokedy sa musí ministerstvo vyjadriť ?
Starosta – túto druhú etapu sme posielali v decembri 2014 a až v júli 2015 sa vyjadrili
a realizácia bola za 2 týždne. Ministerstvo financií je rýchlejšie .
3. žiadosť – chodník 3. etapa – súčasťou tejto žiadosti musí byť všetko aj verejné
obstarávanie . Návrh na tento chodník bol na 101 000€, ale keďže sa robilo VO na dodávateľa
stavby tak nám to vyšlo 60 200,08 €. Ale musím sa priznať, mám z toho strach, či sa to
skutočne podarí zrealizovať za takúto sumu. Obehol som si aj projektanta a niektorých šéfov
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týchto firiem a povedali mi, že s odretými ušami sa to dá. Ak to teda prejde, tak som si dal do
podmienky, že si obec zaplatí stavebný dozor, čo predstavuje okolo 1000€. Táto firma je
z Banskej Bystrice , musia byť zaregistrovaný v komore dodávateľov – neboli , ale na
poslednú chvíľu si to vybavili. Majú celkom dobré referencie. Bolo tam 7 firiem – 6 firiem
bolo v rozmedzí 15 000-17 000€ a táto jedna mala rozdiel až 40 000€. Dokonca aj projektant
povedal, že je aj v jeho záujme si to odsledovať, lebo je to aj jeho práca. Zmluva je s nimi už
uzavretá, tak uvidíme či to prejde.
P. Loučka – a kedy by sa to malo začať realizovať?
Starosta – do 6 mesiacov sa musí všetko prekontrolovať a ďalšia vec, ktorá nás čaká ak to
prejde – 5 rokov budeme musieť strpieť kontrolu od našich alebo z Európskej únie.
V príprave je ešte kultúrny dom – do 25.2.2016 musíme podať žiadosť
J. Kováčová – stihne sa to stavebné povolenie?
Starosta – neviem, no už sme premýšľali, že dáme ohlasovačku a potom doplníme stavebné
povolenie
P. Loučka – tam sa jedná o tú prístavbu? A čo ešte všetko sa tam má upraviť?
Starosta – projekty sú tu, nech sa páči, môžete si prísť pozrieť- knižnica sa ide riešiť, sociálne
miestnosti, kotolnička na plyn a teplovodné kúrenie, podlaha - multifunkčná, javisko,
ozvučenie, osvetlenie, kúrenie, klimatizácia
Ďalšia časť – ale to nejde cez eurofondy – to vybavujeme cez rezervu ministerstva vnútra – to
je tá hasičňa. Kultúrny dom je cca 190 000€. Hasičňa je cca 150 000€. Tam je všetko
pripravené aj stavebné povolenie máme a teraz robíme verejné obstarávanie.
Dom smútku – čo sme mali ešte na pláne to je 25.3.2016 – nesilím to, je to všetko také divné,
uvidíme, majú sa mi ozvať tento týždeň, tak uvidíme.
Tieto 3 výzvy - chodník, dom smútku, kultúrny dom je 100%, to znamená, že všetky náklady
budú preplatené. Projekt na chodník bol 990€ – všetko je to oprávnený náklad, čiže z tých
68000 € bude uhradené všetko aj poplatky. Čo sa týka hasične, tam je spoluúčasť 5%, ale na
naše náklady budeme musieť spraviť prekládku vodovodu a zrušenie elektriky a novú
elektrickú prípojku na hasičňu a ZŠ.
P. Loučka – keď hovoríme o eurofondoch, ja som vám aj posielal nejaké materiály ohľadom
rozhľadne
Starosta – pre naše obce – to je do 1000 obyvateľov sú výzvy sedmičkové – to znamená, že
na jednu výzvu nemôžeme dať 2 projekty. A v tejto sedmičkovej výzve je aj Kultúrny dom.
Takže nemôžme dať 2 projekty. Rozhľadňu som chcel dať cez Geomontánny park –
navrhujeme to na turistiku, takže sa treba rozhodnúť či chceme turistický chodník alebo
rozhľadňu – jedná sa asi o 40 000€. Ak sa rozhodneme cez chodník, tak ho budeme musieť aj
legalizovať.
R. Riečan – turistické chodníky – zapísanie do turistických máp je dosť drahé okolo 10 000€,
ale už to bude zakreslené v mapách.
P. Loučka – projekt na rozhľadňu máme od mladého Kasu?
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Starosta – áno , ale je to len návrh. Nie je to náročný projekt, vedeli by sme to spraviť aj my
z dediny, ale musí to spĺňať určité bezpečnostné opatrenia. Musí to mať bezpečnostný
certifikát.
P. Loučka – ako turisti sme si prešli trasu na Kopu- Kopa by bola výhodná, len je to dosť
zarastené, s tým, že príjazdová cesta je takmer 100 m od vrcholu. Bolo by to vidno aj od
cesty a keby tam boli nejaké pútače, tak by tam podľa mňa ľudia prišli. Mne sa viac pozdáva
Kopa.
Starosta – dobre, tak keď už viem, že Kopa je priorita, tak budem propagovať toto. Teraz
musíme osloviť M. Kasu.
P. Loučka – myslím, že by to bolo pekné, len to tam treba vyrúbať tam hore, lebo výhľad je
pekný.
Starosta – ešte sa chcem opýtať –súhlasíte s týmito projektami? Nemáte s tým problém?
Môžeme takto ísť?
J. Kováčová – poďme hlasovať.
Poslanci hlasovali za Výdavky na žiadosti o dotáciu z eurofondov 5-mi hlasmi / J. Kováčová, D.
Lichá, P.Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
Ešte jedna vec z 9. zasadnutia OZ – prechod pre chodcov – Dolný koniec. Dnes som si to
všetko prešiel s projektantom nielen kvôli tomuto, nám vyplýva povinnosť spraviť dopravný
projekt pre celú obec. Prišiel nám prípis z OR PZ v B. Bystrici a žiadajú nás, že toto musíme
mať. Takže musíme urobiť aj pasport. Takže prechod pre chodcov – proj. dokumentácia –
324€ bez DPH , ďalšie náklady sú na ostrovček – 1,5 x 3 m. Ľudia keď budú vystupovať, musia
zísť na ten ostrovček. Takže musí byť ďalší projekt na to. Treba premýšľať, či ideme do toho
alebo nie, lebo ešte potrebujeme dať 2 značky ku ceste – jedna stojí cca 550-600€
P. Loučka – koľko to asi vyjde celé?
Starosta – značky okolo 1100€, namaľovanie zebry a potom sa to musí odovzdať BBRSC,
s tým, že oni budú robiť údržbu.
M. Vojník – chodník je okolo 500€
Starosta – musíme aj vysporiadať pozemok
R. Riečan- a železnice by nám to nechceli dať do nejakého dlhodobého prenájmu?
Starosta – tam pri stanici? To už čakáme, kedy začne trochu mrznúť, aby sme mohli navoziť
taký hrubší štrk, tie mláky chceme odvodniť. A chceme to vyplanírovať. Vysekali sme tie
pníky, čo tam boli. Ešte k tomu pasportu – vyšiel by nás na 720€ bez DPH
R. Riečan – ale ten musíme mať.
Starosta – áno, aby sme nedostali pokutu, musíme mať aspoň toto, a keď budú financie, tak
dodatočne bude treba dať aj značky.
D. Lichá – takže dokopy to vychádza okolo 3000€?
Starosta – áno
R. Riečan- a ešte tam treba osvetlenie
Starosta – áno, ale na osvetlenie by boli asi najmenšie náklady
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J. Kováčová – ja by som navrhla, aby sme dali spraviť pasport, lebo to skutočne potrebujeme
a odsuňme ten prechod pre chodcov na neskôr.
Poslanci hlasovali 5-mi hlasmi / J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/ za
Pasport dopravného značenia obce Lučatín.
Starosta – a ešte k tej smernici o nakladaní s majetkom. Prezreli ste si to?
P. Loučka – niektoré veci sme tam chceli doplniť, má to jeden pán na starosti, bohužiaľ teraz
ochorel, tak to presuňme na neskôr.
Starosta – dobre, takže z mojej strany asi všetko.
R. Riečan – ja nemám nič, dozvedel som sa všetko čo som chcel a sú to pozitívne správy
P. Loučka-ľudia sa ma spytujú na traktor? Je možnosť využiť ho na súkromný účely pre
občanov?
M. Strmeň – nie je to možné využívať traktor na súkromné účely
P. Loučka – J. Uhrík je ako platený?
Starosta – 5€ na hodinu, je zamestnaný na dohodu, keď treba niečo urobiť, tak zavolám a on
príde. Potrebujeme natočiť motohodiny, aby sme využili servis. No a ešte ten Galileo – našli
sme aj krajšie stránky , ako nám poslali návrh – tak si pozrite ich stránku a vyhľadajte si to.
J. Kováčová – odsuňme to na neskôr, dajme sa do toho čo potrebujeme – projekty sú dosť
veľká finančná záťaž.
Starosta – čo sa týka projektov môže to trvať aj dlhšie ako 6 mesiacov – vyhodnocovanie- je
to zdĺhavý proces, ak tam niečo chýba , tak je možnosť doplniť to a zase sa to naťahuje na
dlhšie. Do zmluvy by som chcel dať, že sa faktúra vyplatí až po kolaudácii. Tieto eurofondy sú
pre nás najvýhodnejší spôsob získania financií. Len je tá administrácia je strašná čo sa týka
dokladov. Je to veľmi náročné. Dobre, takže Galileo trochu odsúvame na neskôr ale prosím
vás popozerajte si tú stránku.
M. Vojník – ja som chcel tiež to Galileo prebrať, ale to sme sa dohodli a ešte k tomu
stretnutiu s občanmi, bol by som rád, keby sa to uskutočnilo – chcel by som aby to malo skôr
informačný charakter, aby sa ľudia dozvedeli aké máme skutočné výdavky na školu
R. Riečan – viete nám teda zdôvodniť ten pokles dotácie v MŠ?
J. Kováčová – počet detí.
M. Vojník – o škole sme sa bavili, že keby o 5 detí viac, tak by sme boli ako tak na nule. Takže
by sme mali osloviť rodičov detí, ktoré majú ísť do školy.
Starosta – p. riaditeľka oslovila p. Patrášovú – jej deti nenastúpia, lebo potrebujú mať dieťa
v kolektíve jednej triedy –nie malotriedku. Chabanovci – p. riaditeľka nám nedala dodnes
správu, či nastúpi alebo nie. Ale ide o to že MŠ nám ide dole. P. riaditeľka MŠ nám povedala,
že je 14 detí, ale aktuálne je 10 detí.
M. Vojník – a ideme do spoločných projektov ohľadom mikroregiónu?
Starosta – už sme vyhrali jeden projekt na veľkokapacitné kontajnery , kompostéry 600 l,
likvidácia – bio odpadu- to je 1 časť – Mikroregión pod Panským dielom a 2 projekt – to sme
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išli spolu s Hiadlom – bolo nás asi 6 obcí – to sú tie 1100 l plastové kontajnery 14-15 kusov do
každej obci. Tieto 2 projekty sú isté, len neviem, kedy to už príde. Veľkokapacitný kompostér
na zeleň by som chcel dať do cintorína.
M. Vojník – chcel by som osloviť mikroregión na L11, že by to bolo aj ako prezentácia
mikroregiónu
R. Riečan – P. Kavčáková tiež spomínala, že by sme sa mohli odprezentovať cez geomontánny
park
Starosta – dobre, keď budeme mať stretnutie mikroregiónu, tak to navrhnem. Podpísali sme
– Mikroregión pod Panským dielom, cezhraničnú spoluprácu s Poľskom, aby sme mohli robiť
projekty a čerpať cez to.
D. Lichá – ja by som chcela vás chcela oboznámiť, že 19.3.2016 sa budú konať Veľkonočné
trhy spojením s kultúrnym programov – Topenie Moreny, ďalej by sme chceli usporiadať
zájazd Turzove dni na Oravský Podzámok 30.4.2016 – cena bude 7€, Deň matiek 8.5.2016,
Deň detí 28.5.2016 na ihrisku a pôjde sa po náučnom chodníku. 27.8.2016 budú Dni obce
spojené s Lučatínskou grilovačkou na spôsob súťaže v grilovaní. Neviem aký majú program ZŠ
a MŠ – dávajú nejaký rozvrh?
Starosta – nie, prídu len tesne pred tým, že idú napr. na lyžiarsky výcvik alebo na plavecký
D. Lichá – a dávajú to na stránku?
R. Riečan – MŠ to na stránku nedávajú. Viem, že 20.2.2016 ide MŠ na lyžiarsky výcvik – ale je
to skôr také dobrovoľné, je to spojené so ZŠ Brusno
D. Lichá – ide mi o to, že či majú nejaký plán
R. Riečan – plánovať sa plánuje
D. Lichá – lebo sa sťažujú učiteľky a riaditeľky, ja som bola toho prítomná, že p. riaditeľka
v MŠ – oslovila som ju s tým, že či si vedia pripraviť niečo na veľkonočné trhy a vyjadrila sa
tak, že ak to vychádza na sobotu, že v žiadnom prípade to nebudú akceptovať, lebo to nie je
ich pracovná doba.
Starosta – rieši sa to, boli sme aj na školskom úrade.
J. Kováčová – majú veľmi nízku morálnu úroveň práce
D. Lichá – tak neviem, ako sa bude s nimi spolupracovať, nie je až tak veľa tých akcií
J. Kováčová – ako sa chcú potom prezentovať, veď je to v ich záujme.
P. Kováč – ak môžem do toho vstúpiť, ja som dal návrh p. riaditeľke MŠ , keďže je takéto zlé
počasie, či by deti nemohli chodiť do sály kultúrneho domu. Je to možné?
J. Kováčová – veď to aj tak fungovalo
D. Lichá – oni tam aj chodia
P. Kováč – chodí tam MŠ?
Starosta – chodí tam ZŠ každý týždeň na telesnú výchovu, MŠ ešte ani raz nebola pýtať kľúče
od sály
P. Kováč – ja mám na mysli MŠ
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D. Lichá – všetko záleží od p. riaditeľky. Horšie je s tými stolmi, aby sa nezničili pingpongistom.
P. Kováč – ja som tam vedúci za mužstvo, takže ja si to viem zabezpečiť . 2x za týždeň sú
tréningy, takže kto má záujem, môže prísť ktokoľvek.
D. Lichá – treba to dať na nástenku do MŠ aj ZŠ, aby rodičia vedeli kedy sú tréningy a kto má
záujem môže sa prísť pozrieť.
Starosta – aj v MŠ by mali mať vypracovaný akoby rozvrh hodín – čo kedy deti robia. Neviem,
či to majú vypracované.
P. Kováč – majú tam celoročný školský plán z roku 2012 alebo 2013, prebratý ešte od
p.Slabeciusovej. Myslím si, že povedať, že na bud. rok už bude nový, nie je dobré. Nie že by
som chcel kritizovať.
J. Kováčová – ty si za radu školy?
P. Kováč – ja som predseda rodičov za MŠ
J. Kováčová – tak je tam možnosť podať návrh na odvolanie
P. Kováč – viete čo je prioritou rodičov? Sťažovať sa a odvolať riaditeľku? Prioritou rodičov je,
aby sa to všetko fungovalo.
D. Lichá – no, ale aby to malo aj odozvu
J. Kováčová – no tento prístup – neviem. Slabeciusová bola aká bola, ale oni dokázali s tými
deťmi veľa a boli ochotní aj prístupoví. Ale ako prišla nová p. riaditeľka, už bola neochota. Ak
chceme, aby sa prezentovala, tak jednoducho musí prísť na tú veľkonočnú tvorivú dielňu.
Starosta – s p. Slabeciusovou som mal veľa konfliktov, ale keď odchádzala, tak mi bolo
úprimne ľúto. Videl som, že to v tej škôlke šlape.
P. Loučka – a prečo odišla?
Starosta – našla si prácu v B. Bystrici vo väčšej škôlke
P. Kováč – ešte sa chcem spýtať k škôlke- je p. riaditeľka kontrolovaná z finančnej oblasti?
Lebo sa stalo, že pýtala poplatok 2-3 krát
J. Kováčová – to sme už počuli
P. Kováč – riešili ste to už nejako?
Starosta – nie, nebol tu ešte podnet
J. Kováčová – ak od toho istého rodiča pýta dvakrát ten istý poplatok, tak má v tom
neporiadok, to si musíte ustriehnuť vy.
M. Strmeň - jej pokladňa so všetkými príjmovými a výdavkovými dokladmi vždy sedí
P. Kováč – kontrolovali ste ju?
M. Strmeň – ano. Či ona od vás vyberie 2 alebo 3-krát to ja neviem, ale pokladňa jej sedí,
s týmto nie je problém
J. Kováčová – chcem sa spýtať na oslavy obce – bude to vedené v duchu Plieštika alebo niečo
podobné?
D. Lichá – áno, bude tam kultúra a folklór, ale bude tam aj súťaž, vystúpia aj dôchodcovia
Starosta – chcem vás poprosiť na bud. rok, keď budeme plánovať takéto akcie, aby sme si
vedeli k 1.1. zostaviť zoznam akcií na celý rok. Vždy v októbri by sme si urobili zoznam
9

a predídeme takým veciam, kedy čo bude a vieme to rozhodiť aj v rozpočte obce.
M. Vojník – a nie je to neskoro – ten deň obce na auguste?
D. Lichá – je to koniec leta, bude to také uzavretie prázdnin. Uvidíme, vyskúšame tento
termín, počasie aj tak neovplyvníme. A ešte čo sa týka plesu, mrzí ma, že doteraz fungoval
ples tak, že sa varilo v obci s tento rok sa to muselo spraviť tak, že sme stravu museli doviesť,
pretože nič v kuchynke nefungovalo, pani kuchárka si nosí hrnce na ples z domu. Tak neviem,
či je školská kuchynka v takom dezolátnom stave, že tam treba niečo poopravovať.
Starosta – myslím si, že keď majú nejaký problém, tak to majú nahlásiť. Zatiaľ nám nehlásili
nič takéto. Keď sa im pokazila chladnička kúpili sme im novú, bojler sa im menil.
D. Lichá – bolo to tak – aby ste vedeli aj vy poslanci. Na ples sa malo variť v kuchynke, ale
týždeň pred plesom začali výhovorky a niekto si myslel, že ples sa nebude môcť konať. Ale
ples sa konal, a myslím, že ľudia boli spokojní. Mali by sme asi tiež riešiť, či sa obecné
priestory ako kuchynka môžu využívať na rôzne akcie. Keď robia hasiči, tak sa tam môže
variť, môže tam byť veľa ľudí v kuchynke a nie je s tým problém. Ale keď to robím ja, tak už
to tam nemôžem organizovať. Myslím si, že je to výhradne proti mne.
Starosta – prišla za mnou vedúca kuchyne, že sa tam nemôže variť. Striktne som jej prikázal,
že sa tam variť bude. Bola to dosť tvrdé, ale jasne som povedal, že variť sa tam bude. Potom
som sa dozvedel, že ste sa vy dohodli inak.
D. Lichá – Bolo mi povedané, že tam mám doniesť mäso a to je všetko. Že ja tam nemôžem
ani vstúpiť a potom keď sa mäso nevydarí, tak ja vyhorím. Tak to nie. Ak tam nejaká
kuchárka bude rozhodovať o tom, či sa tam bude variť alebo nebude variť, tak to už je trošku
veľa. Neviem, či má ona také kompetencie.
Starosta – nemá, samozrejme že nemá
D. Lichá- vždy sa do kuchynky kupovalo, keď bol výťažok z plesu. Tým pádom, že sme jedlo
museli doviesť, tento rok výťažok z plesu nebol taký ako bol minulý rok alebo predtým. Keď
sa bude prerábať kultúrny dom , budem trvať na tom, aby sa kuchyňa vybavila tak, aby sa
tam dalo variť bez toho, aby sme museli objednávať jedlo. Veď máme tu šikovných mladých
ľudí, ktorí to dokážu a takto im nedáme možnosť.
Starosta – v poriadku – pozriem v akom technickom stave sú sporáky
D. Lichá – výťažok z plesu je taký, že sa kúpili svietniky, výzdoba, chceme kúpiť monografiu
obce do knižnice a do ZŠ a do MŠ nejaké hračky a 150€ nám zostáva na kúpenie tanierov
v METRE. Výťažok z plesu bude zverejnený, ja s tým problém nemám
R. Riečan – 150€ ti bude dosť na tie taniere?
D. Lichá – zatiaľ sa kúpia dezertné a plytké taniere, s tým že tieto taniere, ktoré sú
v súčasnosti sa môžu dať na ihrisko – máte tam novú linku, ak máte záujem. Mrzí ma, že ten
výťažok nebol taký ako mohol byť
P. Loučka – vybavenosť kuchynky v sále je dosť slabá
Starosta – vždy sa na plesy robilo v školskej kuchyni, zvládlo sa. To, že sa tam jeden človek
zaťal, to možno budeme musieť tiež riešiť.
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M. Vojník – ale čo som počul, tak ples dopadol výborne, ľudia sa zabavili. Nerobilo sa to pre
peniaze.
D. Lichá – mohlo to zostať v dedine a mohli sme dať menej o 350€ na stravu. Prečo si
hádžeme polená pod nohy?
J. Kováčová – ja chcem povedať k tomu stretnutiu 18.2.2016 prepojte si projekty s financiami
– výdavky sú dosť vysoké a treba na to myslieť . Aj čo sa týka toho pasportu. Ja by som tam
potom ešte navrhovala - ale tento rok určite nie sprístupniť parkovisko pod ihriskom
a sprístupnenie cesty pod ihriskom.
Starosta – tá cesta by bola potrebná ajy kvôli odvodneniu – teraz to síce je zorané, ale
predtým, keď nebolo, tak keď prišli prívalové dažde, tak všetka voda prebehla popri Zimov.
A tým by sa vyriešil aj tento problém. Na toto je už urobený geometrák a máme zoznam ľúdí,
ktorých máme osloviť. Momentálne oslovujeme ľudí, čo majú čiastky za kultúrnym domov
a ľudia, ktorí nie sú z Lučatína nám to darovali a naši domáci si to dávajú preplatiť. Takže keď
budeme riešiť cestu pod ihriskom, tak musíme počítať s finančnou záťažou.
J. Kováčová – ešte sa chcem spýtať ako je to s futbalom?
P. Loučka – hráčov stále nemáme, mladší chcú hrať pre vyššie skupiny. Má to na starosti J.
Sedliak a pomáha mu Igor Šišiak. Našou prioritou je zachrániť sa. Takže sme sa rozhodli, že
od budúcej sezóny budeme hrať ako Medzibrod B. Akým štýlom by to bolo či Medzibrod –
Lučatín, neviem. Keď sa hrá 4 liga, tak ten prísun hráčov je tam úplne inakší. Je veľký problém
zohnať mladších hráčov. Uvidíme, v marci, keď to začne, dúfam, že sa zachránime. Teraz sme
riešili rekonštrukciu vnútorných priestorov – je všetko vymaľované, je tam tá kuchynská
linka, je tam staro –nová obývacia stena, sedačka. Takže tie priestory vyzerajú o dosť lepšie.
J. Kováčová – odpadové hospodárstvo – čo sa týka novej legislatívy do konca 6. mesiaca
budeme fungovať v starom režime, ako sme sa dohodli. Myslím si, že ten vrecový systém by
nám mal priniesť nejaký efekt. Myslím, že keď sa separuje do toho vreca, tak by sa to malo
odzrkadliť na znížení komunálneho odpadu. Takže v tomto režime zostaneme do toho pol
roka. Teraz je nejaké hluché legislatívne obdobie – nikto nič nevie. Ale zabudnime na to, že
budeme profitovať za vytriedený separovaný zber, ako sme si mysleli predtým. Do budúcna
bude systém nastavený tak, že budú reautorizované kolektívne systémy, ale možno prídu aj
nové spoločnosti, ktoré si ku koncu marca dávajú žiadosť na autorizovanú OZV. A čo sa týka
obce – zmluva bude uzatvorená s nejakou zberovou spoločnosťou a tá nám bude odvážať
odpad a OZV nám to bude preplácať. Takže môžeme čakať že náklady za odpady pôjdu určite
hore.
Starosta – si nepovedala, že máme v EÚ najnižšie poplatky za odpadu, takže nás k tomu
dotlačia.
J. Kováčová – u nás nechcú, aby sme separovali všetko zvlášť. Bolo nám povedané, že oni to
aj tak dajú dokopy. V Štiavničke v Podbrezovej majú separačnú linku, kde si to už oni
roztriedia. Takže celé je to postavené na hlavu a obciam to vôbec nepomôže a zaťaží to
vrecká obyvateľov obce.
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J. Kováčová – a ako je to s aktivačnými prácami- máme niekoho?
Starosta – chceli sme na §50j vziať dve ženy, ale sprísnili podmienky a teraz nespĺňajú tieto
podmienky. Na § 12 sme dnes podpísali zmluvu 3 ľuďmi – R. Otiepka, M. Majerová, A.
Víťazková. Budú robiť 64 hodín – to je 2x do týždňa po 8 hodín. Je to vlastne na dohodu
a platí ich UPSVaR. Nie som z toho nadšený.
J. Kováčová – takže máme 3 ľudí na aktivačné práce.
Starosta -dostal som zoznam ľudí ale je to taká nezverejniteľná zostava, lebo všetci z nich sú
zamestnaní, ale vedení na UPSVaR
P. Loučka – ak nebudú mať čo robiť, tak môžu prísť natrieť plot na ihrisku, lebo je veľmi
hrdzavý. Chcel by som aby sa tie unimobunky rozobrali.
Starosta – môžete všetko vytriediť, čo nebudete súrne potrebovať a môže sa to uskladniť
v školskom sklade.
P. Loučka – ešte som zabudol 1 vec – odpredaj obecného pozemku P. Mikušincovi. My by
sme to mali schvaľovať my – OZ.
Starosta – bolo potrebné dať súhlas stavebnej komisie- mali ste mi dať vyjadrenie.
P. Loučka – ja som vám to poslal do mailu
Starosta – aj P. Mikušinec mi povedal, že to pôjdete ešte raz pozrieť. Tak mi pošlite ten
súhlas. Mohli sme to dať do zastupiteľstva.
J. Kováčová – a nebude sa môcť využiť ten pozemok neskôr?
Starosta – nie je to nevyužiteľné
P. Loučka – na tom pozemku sa nedá nič urobiť
Starosta – tak dáme odhlasovať?
M. Strmeň –však to môžete odsúhlasiť
Starosta – dobre, takže dám hlasovať
Poslanci hlasovali za odpredaj pozemku na parc. Č. 234/2 o výmere 113 m2 za 1,66€/1m2
pre P. Mikušinca s manželkou 4-mi hlasmi /D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/, 1
hlasoval proti /J.Kováčová/.

K bodu 7/
J. Slivka- chcem sa spýtať na pozemok oproti D. Lichej – tá lúka je strašná
J. Kováčová – patrí to železniciam
J. Slivka – nemôže sa s tým niečo robiť?
Starosta – dobre, pokosíme to my
J. Slivka – o tom nástupnom ostrovčeku – nemohla by na to prispieť SAD – ka
Starosta – môžeme to skúsiť
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J. Slivka – som rád, že som bol na tomto zasadnutí a vidím, že ste konečne začali
spolupracovať. Gratulujem vám.
Starosta – áno, myslím, že tie hrany sa už trochu obrúsili a keď sa budú skladať účty na konci
volebného obdobia, tak budeme posudzovaní ako celok
P. Kováč – Ešte pri tom železničnom priecestí – ten spodný jarok – ako býval Žaloudek, stojí
tam veľa vody. Bude sa ten jarok čistiť?
Starosta – patrí to povodiu Hrona a železnici patrí ten pozemok vedľa. Keď sa robilo želez.
priecestie zabudli tam dať železnú rúru, aby sa to odvodnilo.
P. Kováč – a my ako obec s tým nevieme nič spraviť?
Starosta – patrí to železnici, ale je to estetická stránka – ako tú lúku – pokosíme to, taktiež
železničnú stanicu chceme upraviť a dať pomaličky dokopy.
Ešte sa chcem vrátiť k akciám ,ktoré prebehli nedávno – prvá bola zabíjačka – bolo to na
dobrej úrovni, masky boli výborné, aj keď si myslím, že zabíjačka mala byť taká rezkejšia.
Ďalšia akcia bol ples – za to naozaj ďakujem, bol výborný a na úrovni. Čo sa týka varenia, to
som už nemohol ovplyvniť. Urobil som čo som mohol a ty si to potom Danka vlastne
dohovorom anulovala. Dokonca to došlo až tak ďaleko, že mi pani kuchárka odkázala, že
dáva okamžitú výpoveď . Tak som povedal, že nech sa páči, môžete ju doniesť hneď. Cez
všetky tieto problémy to bolo naozaj dobré, odozva je veľmi dobrá. Ešte chcem poďakovať
futbalistom ako pekne upravili vnútorné priestory šatní. Urobíme všetko pre to , aby sme to
ihrisko dostali na trošku vyššiu úroveň. Dúfam, že nám to vyjde.
J. Slivka – keď ty ďakuješ, tak aj ja chcem poďakovať Danke Lichej . Ešte bol taký menší plesŠtefanská zábava. Bolo nás tam okolo 50 starších a bolo to na výbornej úrovni. Ďakujem.
Starosta – a nedali ste mi domácu úlohu
R. Riečan – dotiahnuť všetko do konca

K bodu 8/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 26 5 – mi hlasmi /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan,
D. Lichá, M. Vojník/.
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