Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného
dňa 24.10.2016 o 17:00 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: 5 /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie VZN obce Lučatín č. 64/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce
Lučatín č. 61/2016
4. Návrh VZN obce Lučatín č. 65/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
5. Návrh rozpočtu obce Lučatín na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019
6. Interpelácie poslancov
7. Rôzne - diskusia
8. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
9. Ukončenie
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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 OZ schválili poslanci 5 – mi hlasmi /J. Kováčová,
D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta J. Kováčovú a P. Loučku. Za zapisovateľku určil
starosta B. Luptákovú pracovníčku OcÚ . OZ schválilo 5- mi hlasmi zapisovateľku zápisnice
/J. Kováčová, D.Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
K bodu 3/
Starosta – jedná sa o doplnenie VZN č. 61/2016, v odstavci 1, § 4 odstavec 2 neboli tam
dopísané ceny kontajnerov. Takže sme to doplnili – za plastový 240 l je cena 30,60€,
a pozinkovaný kontajner 110 l – 25,20€.
J. Kováčová – tieto ceny vychádzajú z daňových dokladov?
Starosta – Áno. Dodatkom vlastne spĺňame požiadavku okresného prokurátora, ktorý nám
vytkol, že tam nemáme zadané presné ceny.
Poslanci schválili 5-mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, R. Riečan, P. Loučka, M. Vojník/ VZN
obce Lučatín č. 64/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 61/2016.

K bodu 4/
starosta – dostali ste podklady k návrhu VZN č. 65/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.
Záleží len na nás, či toto VZN prijmeme alebo nie. Nie je to povinnosť zo zákona, že ho
musíme prijať. Je tam rozpätie od 10-35€ za m2 pri rozlohe od 150m2 – to znamená, že keby
sa kolaudovala novostavba s rozlohou 150 m2, tak by pri minimálnej sadzbe 10€ musel
stavebník zaplatiť ešte 1500€ obci ako poplatok za rozvoj. Informoval som sa v okolitých
obciach – Brusno, Slovenská Ľupča – tam tento návrh VZN neprijali.
P. Loučka – asi to nemá zmysel, tým by sme odrádzali potenciálnych stavebníkov
R. Riečan – toto VZN sa dá prijať hocikedy?
M. Strmeň – áno je to dobrovoľné
Poslanci neschválili 5-mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, R. Riečan, P. Loučka, M. Vojník/ Návrh
VZN obce Lučatín č. 65/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
2

K bodu 5/
Starosta – na základe požiadavky finančnej komisie sme oslovili organizácie v obci, aby si dali
žiadosť o dotáciu na svoju činnosť. Hasiči, športovci, stolný tenis, kultúrna komisia – 5960€ to je na činnosť týchto organizácií, nie na údržbu budov. MŠ a ZŠ – 4860€ a ešte tu máme
návrh na cirkevné organizácie na 2 x 300€. Príspevok pre cirkevné organizácie som
konzultoval aj s inými obcami a robia to tak bežne. Celková suma na činnosť všetkých týchto
organizácií je 11 420€. Požiadavka hasičov je 1000€, športovci 2700€, stolný tenis – 300€
a L11 – 300€, kultúrna komisia 1460€ , ZŠ a MŠ 4860€ - ale tam je zahrnutá aj údržba budov
D. Lichá – áno, ZŠ a MŠ tam dala aj chodníky okolo budovy a obrubníky. Konzultovali to aj so
stavebnou komisiou?
P. Loučka –nie
Starosta – je tam zahrnutá aj strieška na vstupe – tá je ,len ju nemá kto založiť, takže to sa
môže odtiaľ vyškrtnúť. Ďalej je tam soľná jaskyňa, plavecký výcvik, postieľky a príspevok na
školu v prírode – na plaveckého inštruktora. Čiže to by bolo cca 900€ na činnosť a ostatné
veci sú na zveľadenie budovy a areálu. Takže je na nás či navýšime financie na činnosť.
P.Loučka – chcem sa spýtať na ten šport, ako to je?
Starosta – 2400€ - šport, 300€ – stolný tenis, 300€ - L11. Návrh za TJ na stolný tenis bol na
300€, ale ping-pongisti si dali vlastnú žiadosť na 500€
P. Loučka – ja som ale dal návrh 2600€ - futbal, a po 300€ - stolný tenis a 300€ l11.
Starosta – tak ja som to pochopil, že 2700€ pokryje aj stolný tenis.
Š. Trajteľová – dostali ste návrh rozpočtu a treba rozhodnúť aj ohľadom ZŠ a MŠ, lebo
v návrhu rozpočtu na to financie nie sú vyhradené. To znamená, že keď tam pridáme, niekde
musíme ubrať. Takže sa skúste k tomu návrhu vyjadriť. Rozpočet je urobený s ohľadom na
trend vývoja podielových daní. Predpokladáme, že ten trend môže byť ešte lepší. V návrhu sú
urobené položky okrem bežných aj položky na opravy, nech sa peniaze využijú účelnejšie.
Mzdy, energie sú zhruba dané, tam môžeme niečo ušetriť, podľa toho ako budú využívané.
Ostatnými položkami môžeme hýbať, čo v rámci toho budúcoročného rozpočtu chceme
robiť.
R. Riečan – na margo rozvoja – tu sa v 2017 ráta s presunutím 50 000€ - je predpoklad, že to
budú chodníky?
Š. Trajteľová – áno, do kapitálových výdavkov s tým že 10 000€ je z rozpočtu bežného roka
a 40 000€ je z ušetrených predchádzajúcich období . Konkrétne tu bol návrh na chodníky.
J. Kováčová – ja len nadviažem na to, čo hovoril pán starosta. Mali sme zasadnutie – finančná
komisia a napočítavali sme jednotlivé zložky, ktorý sa to aj teraz týka. Stále ideme v roku
2016 a vychádza to dobre. Berme to ako pozitívny hospodársky výsledok. Hasiči mali v roku
2016 2530€, športovci 3320€€, kultúrna komisia 1800€. Percentuálne plnenie z celkového
rozpočtu týchto zložiek je takéto: hasiči 33%, šport – 43%, kultúra 24%. Keď si premietneme,
kto čo robí, je to dosť diametrálny rozdiel. Je to plnenie len do 8 mesiaca.
3

R. Riečan – skúsme sa zamyslieť nad sumou 11420€ - tú treba na činnosť našich organizácií –
máme ich?
J. Kováčová – máte rozpočty pred sebou, tak si to pozrite. Ide o to, či dáme percentuálne
každému rovnakú časť alebo ako? Zamyslime sa nad tým. Mne ide o to, aby každý dostal
alikvotnu čiastku
Š. Trajteľová – mali by ste sa vy vyjadriť k návrhu rozpočtu. Myslím, že všetky zložky čo sú tu,
tak sú požiadavky ako tak splnené, až na ZŠ a MŠ. Môžeme si prejsť jednotlivé položky a vy
sa k tomu vyjadrite.
M. Vojník – vychádzame z toho, že suma na šport je nesprávna
Š. Trajteľová – je to len návrh
P. Loučka – položka na transfer – materiál, služby, opravy. Čo je tam všetko zahrnuté?
Š. Trajteľová – náklady na PHM, opravovala sa kosačka, šatne, internet. Z metodického
hľadiska by to malo byť tak, že my vám dáme transfer, vy si budete hospodáriť a nakoniec
nám dáte vyúčtovanie v súlade s účelom poskytnutia transferu.
Starosta – ale do zmluvy budeme musieť napísať konkrétne, čo všetko sa môže vyúčtovať
P. Loučka – k tomu transferu by som chcel povedať len jedno – v podstate každý rok
dostávame cca 3000€ a doteraz sa financoval len futbal. Teraz tam už máme futbal, L11
a stolný tenis. Myslím si, že všetky 3 zložky reprezentujú túto obec, ale tá suma ide stále
nižšie. Máme rôzne výdavky, teraz vyšiel zákon, že sa ide platiť členské 300€, oblečenie
rozhodcov 150€. Sú to proste poplatky navyše. Teraz by sme chceli robiť zábavu, aby sa
vyzbierali nejaké financie navyše. Zrušili sme autobus na zápasy, chodíme obecným
mikrobusom a osobnými autami- min. rok to bolo cca 1700€, takže tento rok sme to ušetrili.
Bolo nám vytknuté, že neprispievame na naftu – na mikrobus. Nemáme s tým problém, ale
nemôžme to robiť tak, že ideme napr. do Hiadla na zápas a budeme chodiť do B. Bystrice pre
naftu. Je to neefektívne. Nechcem, aby niekto doplácal na futbalový oddiel.
J. Kováčová – musíme sa len dohodnúť. My vieme, že vykonávate činnosť a plno roboty
robíte zdarma. Ale s rozpočtom proste nespravíme nič – to nepustí, keď niekde pridáme inde
musíme ubrať. Aby sme niekoho nekrátili , ako napr. ping-pongistov. Tí nedostali tento rok
nič.
P. Loučka – ja sa chcem dostať len k tomu, aby tie čísla boli zrozumiteľné. Potrebujem vedieť
koľko peňazí pôjde na futbal, koľko na stolný tenis a koľko na L11. Budú zadané reálne sumy,
na ktorých sa dohodneme a bude to rozdelené pre každú organizáciu zvlášť, aj keď transfer
bude jeden.
J. Kováčová – zvlášť chcete rozpísať futbal, stolný tenis a L11?
P. Loučka – áno a ja už budem vedieť, čo si budem môcť dovoliť na bud. rok
Starosta – toto všetko sa dá zmluvne ošetriť a tiež aj doklady, ktoré budú platné pri
vyúčtovaní.
Š. Trajteľová – áno, dá sa to rozdeliť na podpoložky a zúčtuje sa to ako 1 celok. Ale musíte si
to odsledovať aj vy.
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P. Loučka – ja len chcem, aby to bolo prehľadnejšie. Tento rok bol transfer na obč. združenie
a ja som nevedel koľko išlo ping-pongistom, koľko na futbal a koľko na L11. Lebo suma 2380
– to sa mi zdá veľmi veľa. Na ihrisku padá jedna časť plota. Chceme to riešiť svojpomocne,
ale aj tak budeme musieť zavolať Rasťa Majera a ten nám to nebude robiť zadarmo.
Š. Trajteľová – k tým nákladom – sú tam aj všetky náklady na opravu , údržbu a prevádzku
kúpaliska
Starosta – napr. náter bazénu bol skoro 1000€ + chémia a údržba
D. Lichá – ja sa ešte chcem spýtať na MŠ a ZŠ., školský klub, jedáleň. Čo sa vlastne dostane
spätne o čo sa to poníži? Čo dostaneme od štátu?
M. Strmeň – o určité % z podielových z daní, podľa počtu žiakov.
Š. Trajteľová - na ZŠ sme dostali do 9. mesiaca cca 17 800€ ,ale na ostatné zložky školstva
dostávame financie v sume podiel. daní.
Starosta – Dotácia na ZŠ ide väčšinou na platy, ako viete aj teraz sa zvyšovala mzda pedag.
zamestnancom
Š. Trajteľová – keď sa bavíme o ZŠ je to cca 7000€ z nášho rozpočtu. MŠ a ŠJ , školský klub
detí - tam sa to nedá presne vyčísliť, záleží to od počtu detí.
Starosta – náter strechy bude potrebné riešiť bud. rok alebo nevyhnutne v roku 2018, ale už
sa to bude musieť spraviť. Zateká tam jedna časť popri presklennej lexanovovej stene a to sa
bude musieť riešiť už teraz. Len tam treba plošinu.
M. Vojník – ja by som sa ešte spýtal na školstvo- do konca roka by to vyzeralo- podľa tohto
tak, že výdavky by boli 23800€ a výdaje sú 35000€. Takže je tam rozdiel 11 000€, ak dobre
pozerám.
Starosta – áno, veď každý mesiac nám narastá dlžoba
P. Loučka – no, ale poďme ku konkrétnym číslam – za šport 3200€
M. Strmeň - kto si čo navýši musí nájsť kde uberie
M. Vojník – a tu sú už zahrnuté aj cirkevné zbory?
Š. Trajteľová – ešte nie
M. Vojník – a v tomto návrhu je čo vlastne z tých 11 200€?
Š. Trajteľová – niečo tam je napr. – šport, kultúra . Kultúra má tento rok trošku vylepšené, ale
je to na komplet všetko – nielen na akcie. Je to aj na údržbu, opravy, prevádzku .
D. Lichá – tento rok tam bolo zobrané 1000€ na projekt. Do tejto žiadosti som nezahrnula ani
stoly a stoličky, čo si myslím, že by to bolo už potrebné riešiť. To som nedávala, kvôli tomu,
lebo sa chcem spýtať v diskusii ako to vyzerá s projektom. A taktiež chcem navrhnúť
jednotnú sumu za odmenu členom kultúrnej komisie.
Š. Trajteľová – musí sa spracovať VZN a schváliť odmeňovanie poslancov a členov komisií.
P. Loučka - myslím si, že stoly a stoličky by nemali ísť do tejto položky. Peniaze by sa mali
hľadať inde. Viem, že bola požiadavka na rozširovanie a rekonštrukciu kultúrneho domu.
Starosta – súčasťou projektu je aj vybavenie kultúrneho domu- teda stoly a stoličky. Lenže je
problém v tom, že tieto výzvy vláda stopla. Takže čakáme, kedy tieto výzvy spustia nanovo.
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Technická dokumentácia sa pravdepodobne bude dať použiť. Uvidíme, či budeme musieť
nanovo robiť verejné obstarávanie. Čo sa týka podávania žiadostí mám takú informáciu, že to
bude veľmi šibeničný termín. Stavebné povolenie má 2 roky platnosť. Takže je to takto.
M. Vojník – takže do 2 rokov nebude nič
Starosta – to už je ale mimo nás, nie sme sami – je tam 2500 žiadostí.
D. Lichá – takže prišlo aj písomne vyjadrenie?
Starosta – ešte oficiálne nie, ale zo ZMOS-u nám poslali, že táto výzva sa ruší.
D. Lichá – ide o to, že si treba zháňať sponzorov. Tak ako ja si zháňam sponzorov na akcie, tak
by si mali aj športovci zabezpečiť sponzorov.
M. Vojník – každý sa snaží vyvíjať činnosť , či už cez sponzorov alebo prácou napr. na ihrisku.
P. Loučka – stoličky a stoly by sa nemali teraz riešiť. Ak prebehne realizácia rekonštrukcie
kultúrneho domu, tak by sa to malo riešiť cez to.
D. Lichá – ale keď to neprebehne, tak budeme za chvíľu bez stoličiek.
Starosta – budeme vedieť do konca roka, či obnovia tieto výzvy.
D. Lichá – tohto roku išlo z kultúry na projekt. Z vášho rozpočtu sa na projekty nedávalo nič.
J. Kováčová – treba si uvedomiť, že kultúrny dom je pre celú dedinu – robia sa tam akcie,
svadby, kary.
D. Lichá - sála nie je určite zárobková činnosť.
P. Loučka – tak skúsme dať na kultúru 4200€, šport – 3200€ z toho 500€ ping-pong, 300€ L11
a futbal 2400€
Starosta – ZŠ a MŠ – dotácia deťom na plavecký výcvik a soľnú jaskyňu – 900€
P. Kováč – ak môžem za MŠ – zháňajú sa sponzori. Pozrite sa do ZŠ – bolo to robené
sponzorsky a tak isto aj MŠ sa maľovala aj cez sponzorov. Čo sa týka budovy na šk. dvore
bola predložená ponuka od M. Matyáša na sumu 1500€, ale určite sa pracuje s variantou, že
sa oslovujú sponzori a dala by sa do nákladov napr. len práca. Ďalšia vec je aj ten zelený
koberec, na ktorom spadla aj p. Senková. Keď je mokrý veľmi sa šmýka. Akcie v ZŠ a MŠ –
soľná jaskyňa a plavecký - to je pre MŠ a plavecký výcvik a škola v prírode je pre ZŠ.
Starosta – áno je to tu aj rozpísané, MŠ by ešte potrebovala 3ks postieľok spolu za cca 220€.
Strieška nad vchod do školy – tá je, stačí ju namontovať. Bola tam namontovaná, ale v zime
padal sneh a cencúle. Teraz sme tam doplnili snežníky, takže by sneh už nemal padať na
striešku. Môže sa namontovať naspäť. Na ploche, kde sa nachádza zelený koberec je asfalt.
P. Kováč – nechcem útočiť na iné zložky, ale napr. kúpalisko- je to sezónna vec. Ale táto
plocha nie je sezónna vec a neslúži to len MŠ. Je to pre všetkých, robí sa tam napr. zabíjačka.
Myslím, že by ste sa nad týmto mali zamyslieť a porozmýšľať. Nechceme všetko, návrh je
daný.
Š. Trajteľová – V navrhnutom rozpočte školstva sú vyslovene len najnevyhnutnejšie náklady
na ich prevádzku
J. Kováčová – je šanca čerpať ešte niečo aj z roku 2016?
Š. Trajteľová – do schodku ísť nemôžme, ale ešte nie je koniec roka. Nevieme čo všetko nám
„vyskočí „.
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J. Kováčová – čo sa robí osvetlenie v Kutine – to sú usporené peniaze z rozpočtu z tohto
roku?
Š. Trajteľová – áno.
Starosta – aj tak sa tieto technické veci nebudú dať robiť v zime, takže sa všetko posunie na
jar. V kutine sa robia prístupové cesty do sypáka a ku Kasovi – resp. prejazdy.
M. Vojník- na školstvo sa už podľa mňa dopláca dosť.
P. Kováč – školský dvor nie je školstvo
J. Kováčová – ak by som mohla navrhnúť: stále sa našli naviac finančné prostriedky, do tohto
rozpočtu môžeme vstúpiť kedykoľvek. Budeme prehadzovať čísla hore- dole a nič
nevymyslíme. Je to napäté – je to 1:1. Tieto vaše požiadavky zostanú stále otvorené a určite
sa z toho bude niečo robiť.
P. Kováč – dobre, to sú požiadavky na tie stavebné úpravy. A čo príspevok od obce na
plavecký výcvik, školu v prírode? Môžete sa k tomu prosím vás vyjadriť.
D. Lichá – chcem sa spýtať, ako ste prišli k tej položke 900€. Čo je v tom zahrnuté?
P. Kováč – čiastkovo je to aj doprava, vstupy ale hlavne myslím, že od roku 2017 musíme mať
certifikovaného inštruktora, čo sa týka plaveckého aj lyžiarskeho.
R. Riečan – v podstate nezáleží na tom, že je napr. telocvikár, musí byť certifikovaný
inštruktor.
D. Lichá – to mi je jasné, ale koľko to vychádza na 1 dieťa.
M. Vojník – zaleží od toho koľko detí tam pôjde.
P. Kováč – robili sme si cenovú kalkuláciu. MŠ si robila pre 18 detí a ZŠ pre 11detí.
D. Lichá – nemôžme celých 100% uhradiť.
R. Riečan – rodičia stále doplácajú a sporia si každý mesiac.
Starosta – čo sa týka plaveckého viem, že ZŠ sa spája so Slovenskou Ľupčou, aby náklady boli
čo najnižšie.
P. Kováč – suma bola navrhnutá a ide o to, či obec prispeje niečím. Nemusí to byť presne
suma, ktorú sme navrhli.
J. Kováčová – schváľme tento rozpočet tak ako je a keď sa bude organizovať nejaká školská
akcia, dáte nám vedieť. Je potrebné dať si žiadosť s presnou kalkuláciou a my sa stretneme
a dohodneme sa.
M. Vojník- určite je to v záujme obce, aby sa to podporilo.
R. Riečan- tak dajme ZŠ a MŠ prísľub na podporu školských akcií
Starosta – najzákladnejšie veci, ktoré musí obce voči obyvateľom plniť je zvoz komunálneho
odpadu, cesty, osvetlenie a sociálne zabezpečenie občanov
Š. Trajteľová – ešte je možnosť - kapitálové peniaze sa môžu využiť na havarijné stavy
Starosta – rád by som to nechal na nepredvídané okolnosti ako rezervu.
Š. Trajteľová – ešte sa vrátim k jednej kapitole a to sú hasiči. Tí si dali požiadavku na 1000€ +
ešte dostávajú dotáciu od štátu .
Starosta – každý rok sa to schvaľuje, teraz sme posielali žiadosť
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Š. Trajteľová – ak im neschvália dotáciu majú v rozpočte 1000€ a to je na všetko – aj PHM,
opravy, školenia.
P. Hraško – ja som nepísal návrh na rozpočet, ja som napísal sumy na akcie, ktoré sa budú
konať – 500€ na súťaž a 500€ na zabíjačku. Takže to by nám malo stačiť.
P. Kováč – ešte k MŠ – k tomu zatekaniu. To zateká popri tom lexane?
Starosta – tečie WC na chlapčenskom záchode – len to musíme celé rozbiť, aby sme zistili
kde to preteká. Takže sme to zatiaľ odstavili.
R. Riečan – skúsim sa spýtať brata, či by nám to sponzorsky nepozrel kamerovým systémom
a zistí sa presné miesto, aby sa to celé nemuselo rozbíjať.
Starosta – môžeme prejsť k hlasovaniu?
Poslanci schválili 5-mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, R. Riečan, P. Loučka, M. Vojník/ návrh
rozpočtu obce Lučatín na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019.
K bodu 6/
Starosta – chcel by som sa všetkým poďakovať za Jesenný deň a dúfam, že táto tradícia bude
pokračovať ďalej. Ospravedlňujem sa, ale nemohol som sa zúčastniť. Počul som, že aj
sponzori sa dobre zachovali, aj tým veľmi pekne ďakujem.
Ďalej je tu návrh o zakúpenie fotopasce, lebo sa nám tu začínajú tvoriť drobné skládky
stavebného odpadu.
P. Loučka - a kde sme mali skládku?
Starosta – oproti p. J. Muránskemu, kde bola skládka aj predtým. Zaujímavé na tom je, že sa
to vozilo cez deň a nikto si nič nevšimol. Samozrejme sa to zlikvidovalo. Súhlasíte s tým, aby
sme aspoň 1 fotopascu kúpili?
J. Kováčová – ako budeme vedieť, kde účelne ju máme umiestniť?
Starosta – ak sa to bude opakovať, necháme skládku tam a dáme tam fotopascu.
Nejdem dávať o tom hlasovať, takže súhlasíte? – áno
VPP – končia v decembri, M. Kováč skončil v júli. Teraz robí na dohodu. Písal som ďalšiu
žiadosť na §50J cez UPSVaR, ale neviem, či to prejde. Pouvažujte nad tým do budúcna, či
nezamestnáme niekoho šikovného, nemusí to byť len M. Kováč. Moja predstava je taká –
máme 5 budov a o tie sa treba starať , takže dotyčný by mal byť zamestnaný ako údržbár,
treba nám kosiť v obci, udržiavať poriadok. Človek na všetko. Takže popremýšľajte do
budúcnosti.
M. Vojník – už sme sa o tomto rozprávali v minulosti. Môže to byť mladý, môže to byť
šikovný dôchodca.
P. Loučka – ja som za, ale vieme ho finančne vykryť?
Starosta – to budeme musieť potom prekonzultovať s p. Trajteľovou. Ešte mi napísala list p.
riaditeľka MŠ, ale adresovala ho starostovi a poslancom. Takže vám ho prepošlem mailom.
Týka sa stretnutia, ktoré bolo minule v ZŠ. To je z mojej strany všetko.
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P. Loučka – ja len ohľadom toho pletiva na ihrisku. Či by sa našli peniaze 100 -200€ pre Rasťa
Majera, ktorý by to musel odpaľovať a zvárať. Nemôžme žiadať od neho, aby to robil zdarma.
Starosta – dobre, spravíme to cez dohodu.
R. Riečan – ja nemám nič, ja som dal kolovať telefónny zoznam, ktorý vzniká za aktívnej
účasti Iva Predajnianskeho a Maťa Pĺžika. Skúste sa na to pozrieť, či to takto môže byť. Chceli
by sme to distribuovať s najbližšími Lučatínskymi zvesťami. Všetko sú tam dobrovoľne
poskytnuté telef. čísla + navrhujem doplniť, ak súhlasíte, telefónne čísla poslancov a členov
jednotlivých komisií. Malo by to slúžiť aj starším ľuďom.
D. Lichá – chceli by sme na akcie, ktoré sa konajú pod hlavičkou obecného úradu, ako napr.
Deň obce, aby sa mohlo vyberať vstupné. Takže treba vypracovať VZN, aby v budúcnosti
neboli problémy s výberom vstupného. Pán starosta sa informoval u právnika a ten mu
povedal, že to musí schváliť OZ.
starosta – áno, rozprával som sa právnikom a potvrdil mi, že je potrebné VZN.
J. Kováčová – ako to robia iné obce?
Starosta – bez VZN
J. Kováčová – starosta skús to preveriť u právnika.
Starosta – je iné , keď je niečo spoplatnené, napr. keby sme chceli vyberať vstupné na
kúpalisku
D. Lichá – chceme natrieť mreže na sále a tiež na knižnici – sú ošúchané a trošku ich opraviť.
Chceli by sme zložiť kuch. linku a zohnali sme sponzorsky aj obklad a p. Majer nám to obloží.
Vieme p. Majera ohodnotiť cez dohodu?
Š. Trajteľová – máte na to rozpočet.
D. Lichá – ešte by som to chcela stihnúť do konca roka 2016. A odmena pre členov kult.
komisie – ja by som navrhovala 20€ na 1 rok na každého člena.
Š. Trajteľová – treba spraviť zoznam zasadnutí všetkých komisií. Podľa platného VZN
o odmeňovaní členov komisií momentálne je suma za 1 zasadnutie 1,66€ a člen a predseda
má myslím 1x toľko. Je potrebné, aby ste mi zaslali zoznamy zasadnutí a pripravím podklady
na výplatu odmien podľa súčasne platného VZN, tak aby sa to v novembrovej výplate t.j.
v decembri vyplatilo. Pokiaľ chcete zmeniť tento spôsob odmeňovania, je potrebné, aby ste
pripravili a schválili nové VZN .
Starosta – a treba dávať pozor na to, ak niektorí členovia vašej komisie sú nezamestnaní,
lebo môže vzniknúť problém – musia to nahlásiť na úrade práce.
Š. Trajteľová – tak vás týmto poprosím, aby ste mi do 10.11.2016 poslali podklady
k vyplateniu odmien pre členov komisií. Nech sa vysporiada kompletne tento rok 2016.
A návrh na VZN treba pripraviť a schváliť.
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J. Kováčová – ja len ohľadom tých mreží a obkladu – ako Števka povedala – je to v rozpočte,
takže si to treba odsledovať. Prax ukázala, že kultúrna komisia má najviac zasadnutí . A ešte
jedna vec – tam sme sa minulý rok – my poslanci vzdávali odmien. Tak neviem, či aj tento rok
sa vzdávame odmien za komisie.
P. Loučka – za stavebnú komisiu – my nebudeme dávať žiadne podklady- vzdávame sa
výplaty odmien za činnosť člena komisie a odmenu poslanca.
M. Vojník, J. Kováčová, R. Riečan – aj my sa vzdávame odmien.
Š. Trajteľová – Napriek tomu poprosím zaslať podklady všetkých, aby sme mali založené
podklady na vyhodnotenie všetkých komisií, s tým, že výplata odmien bude realizovaná len
členom kultúrnej komisie.

K bodu 8/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 30 5 – mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, 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:
Blanka Luptáková

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

Overovatelia zápisnice:
Jarmila Kováčová

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

Peter Loučka

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

Marián Píši, starosta obce

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