Zápisnica zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného
dňa 09.12.2016 o 17:30 hod v zasadačke obecného úradu v Lučatíne.

Prítomní poslanci: 4 /J. Kováčová, D. Lichá, R. Riečan, M. Vojník /
Neprítomní poslanci: 1 /P. Loučka/
Kontrolór obce: Ing. Miloš Strmeň
Počet občanov: 3 /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z XV. Zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Schválenie rozpočtu obce Lučatín na rok 2017 s výhľadom na roky 2018,2019
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.
Celkový program dnešného zasadnutia OZ schválili poslanci 3 – mi hlasmi /J. Kováčová,
D. Lichá, R. Riečan, /. M. Vojník prišiel o 17: 45 hod.
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K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta J. Kováčovú a R. Riečana. Za zapisovateľku určil
starosta B. Luptákovú pracovníčku OcÚ . OZ schválilo 3- mi hlasmi zapisovateľku zápisnice
/J. Kováčová, D.Lichá, R. Riečan /.
K bodu 3/
1/ prekonzultovať s právnikom VZN ohľadom výberu za vstupné na obecné akcie
Starosta – prešli sme to s právnikom a VZN nie je potrebné. Akcie, ktoré obec priamo
neorganizuje napr. L 11 alebo futbalové zápasy TJ Mladosť Lučatín - na tých je možné
vyberať vstupné, ale akcie kultúrnej komisie patria pod obec a tam rozhoduje starosta
o výbere vstupného
D. Lichá – výborne, aspoň to nie je zložité.
K bodu 4/
starosta – máte k rozpočtu nejaké pripomienky? Minule sme to prejednávali a tie položky sa
upravili – pre TJ Mladosť sa rozdelí na L11 300€ a ping-pongisti dostanú 500€
D. Lichá – ja som sa ešte chcela spýtať, či neprehodnotíme rozpočet na kultúru – náklady na
energie sa zvyšujú, chodí sa aj cvičiť. Teda sa kráti rozpočet, ktorý je vyčlenený na kultúru.
Starosta – nekráti sa. Priamo na činnosť kultúrnej komisie sú peniaze vyčlenené a na energie
sú peniaze určené samostatne. Energie sú v kompetencii obce a my si to musíme vykryť, tak
ako vykrývame aj napr. TJ Mladosť – prišiel nedoplatok za plyn cca 800€ - je tam pridaný
plynový bojler a mesačné splátky boli prepočítané na letné obdobie, takže preto bol taký
vysoký nedoplatok. A futbalisti neboli o 800€ ukrátení. Ja im to nevyčítam, nie je to chyba
vedenia. Ja to hovorím, len ako príklad.
R. Riečan – na bud. rok má byť zjednodušené čerpanie eurofondov – dalo by sa robiť ešte
niečo s tými chodníkmi?
Starosta – mám pre vás informáciu, budem vás potom informovať.
P. Hraško – ja by som sa ešte chcel spýtať za hasičov, že prečo nám bolo z rozpočtu
zobraných 2000€?
J. Kováčová – nebolo to krátené. Vy ste zaradení v určitej kategórii a musíte splniť určité
parametre.
Starosta –tie peniaze 2000€ prídu na účet obce a celá objednávka musí ísť cez obec.
M. Strmeň – tie peniaze nie sú v príjmoch, na čo sú vlastne viazané?
Starosta – musia sa dostať do kategórie B a to záleží od toho, či splnia určité podmienky- nie
je isté, či dostanú peniaze.
P. Hraško – z tých peňazí môžem kupovať len určité veci, ja z nich nemôžem kúpiť PHM alebo
zaplatiť školenie či servis auta. Bolo odsúhlasených 1000€, ale tie peniaze na to nevystačia.
Starosta – vieme, že rozpočet sa bude meniť, podľa potreby.
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P. Hraško – povedzme si to takto – zostali sme tu 2000€ a na ďalšie roky je plánované tiež po
2000€. O dva roky sa to tu zmení. Možno tu budete, možno nie a možno príde niekto iný
a povie, veď ste mali 2000€ a to vám stačilo. V podstate som si dával žiadosť na 1000€ ale
len na akcie – 500€ zabíjačka a 500€ na súťaž. Tých 1000€ mám vo výdavkoch, ale potom
tam nemám PHM? Ja by som to chcel tiež ako transfer občianskemu združeniu – tak ako to
má TJ Mladosť.
M. Strmeň – tých 2000€ máte vo výdavkoch
P. Hraško – ale ja neviem, či ich dostaneme.
M. Strmeň – to je jedno, ale z obecného rozpočtu pôjdu.
P. Hraško – tak potom je to v poriadku. Boli by sme ale radi, keby sme dostali peniaze ako
transfer občianskemu združeniu.
Starosta – ODHZ a DHZ – musím to prekonzultovať s právnikom, aby sme neporušili nejaký
zákon, keďže ste ODHZ aj DHZ. Ak to bude v poriadku spravíme zmluvu na prvý ½ rok 1000€
na činnosť – vyúčtuje sa to a potom dostanete druhú časť na druhý ½ rok.
J. Kováčová – ja sa opýtam: podmienkou, na to, aby ste dostali finančné zdroje od štátu je aj
vykazovanie činnosti?
P. Hraško – áno, okrem iného aj to.
Poslanci schválili 4-mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, R. Riečan, M. Vojník/ Rozpočet obce
Lučatín na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019
K bodu 5 a 6/
Starosta – chcem vás informovať, že Uznesením č. 2 z roku 2016 Mikroregión pod Panským
dielom z 28.11.2016 schválil poplatok na obyvateľa 0,90€ čo je cca 590€. Čiže každá obec
prispieva podľa počtu obyvateľov. Ďalej informácia o opatreniach 7.4. – výzvy z eurofondov.
Včera som telefonoval s p. Juhasovou z ministerstva, kvôli tomu, že sa zastavili výzvy zo 7.4.
Na základe rokovaní ZMOS a ministerstva pôdohospodárstva došlo k dohode, že pôvodná
projektová dokumentácia, dokumentácia k verejnému obstarávaniu- ak sú platné a stavebné
povolenia zostávajú aj na nové výzvy. My sme už podnikli kroky, lebo nám končila platnosť
verejného obstarávania. Rozoslali sme všetkým účastníkom žiadosť o predĺženie a zatiaľ nám
súhlasili s predĺžením 2 účastníci. Takže našťastie toto všetko zostáva. Stavebné povolenie
má platnosť 2 roky, čiže s týmto by nemal byť problém. Do konca decembra mali vyjsť nové
výzvy ale mám informáciu , že majú vyjsť v polovici roka 2017. To znamená, že nám vrátia
pôvodnú dokumentáciu a musíme čakať a byť pripravení na tie nové výzvy. Cez túto 7.4. ide
kultúrny dom, chodníky a dom smútku.
J. Kováčová – čiže tieto projekty nám vrátia?
Starosta – áno, budeme si to musieť prekontrolovať, zaktualizovať. Musíme byť skrátka
pripravení a musíme hneď na výzvu zareagovať. Čo mám informáciu tak z eurofondov na
toto obdobie do roku 2020 sa vyčerpalo 0,38%. Takže takáto je informácia. Toto som
vykonzultoval a získal tieto informácie.
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J. Kováčová – zväzuje nám to ruky, najmä čo sa týka chodníkov. Zase budeme musieť čakať
kým zverejnia výzvy do 7-8/2017
Starosta – najhoršie na tomto všetko je to, že sa natiahol ten čas a musíme čakať. A to isté
bolo aj v predchádzajúcom volebnom období. Ale žiaľ bohu ja to neovplyvním.
Ešte vás chcem informovať, že sa zrealizoval projekt – verejné osvetlenie v sypáku. Je to
hotové, cestu sme upravili a vysypali asfaltovou drťou, spravilo sa osvetlenie, rozhlas a teda
aj cesta. Myslím, že sú obyvatelia spokojní. Tiež ste si asi všimli, že sa spravili stanovištia na
kontajnery. Každoročne vychádza projekt na územný plán obce. Máme dve možnosti a to
buď pokračovať v tom čo máme a spraviť to formou doplnkov alebo sa rozhodneme rázne
a pripravíme nový územný plán obce. Na to, aby sme mohli realizovať nový územný plán
musíme mať koncept. To znamená, že ho musíme pripravovať aspoň 1 rok dopredu. Myslím,
že by to bolo najrozumnejšie riešenie, hoci je to finančne náročnejšie. V roku 2018 by sme
museli do rozpočtu zakomponovať 10 000-12 000€. Potom by sa mohla podať žiadosť a štát
by nám vedel z toho vyfinancovať 80%. Neviem aký je váš názor. Nechcem od vás hneď teraz,
aby ste sa vyjadrili, ale popremýšľajte o tom.
J. Kováčová – takže buď začneme úplne od začiatku a spravíme nový územný plán, alebo
nadviažeme na nezáväzný existujúci územný plán a zaktualizujeme ho.
Starosta – v podstate áno, ale nevieme či je možné zaktualizovať existujúci , keďže je to
nezáväzná časť územného plánu.
Š. Trajteľová – a aký je finančný rozdiel medzi týmito variantami?
Starosta – nový územný plán by vyšiel na 10-12 tis. € a doplnok len na 2,5. – 4. tis. €
Ďalej sme dostali žiadosť o predĺženie kanalizácie od Paťa Majera. Jedná sa o parcelu č. 2 – za
obecným úradom. Je tam problém s P. Ďurčíkom – časť cesty je jeho pozemok a tým pádom
tam nie je prístupová komunikácia. Takže je potrebné to vysporiadať.
Starosta – p. E. Ďurčíková vlastní 7/18 z parcely 482/5 je to len 62m2 ale má tam najväčší
podiel. Musíme to prejsť s p. Ďurčíkovou a uvidíme čo ďalej.
R. Riečan – treba to do budúcnosti riešiť, keďže to tvorí prístupovú komunikáciu.
D. Lichá – mohla by to stavebná komisia prekonzultovať a mala by dať stanovisko.
J. Kováčová – musíme sa najmä dohodnúť s p. Ďurčíkovou a treba vyvolať stretnutie
s majiteľmi.
P. Majer – bola by tam ešte tá možnosť, že ja spíšem vecné bremeno s p. Ďurčíkom a obec by
mi mohla vydať stavebné povolenie
J. Kováčová – ale to nerieši situáciu pre obec – len pre teba
R. Riečan – a obec nemá na toto páky, nedá sa to vyvlastniť?
Starosta – keď sa robila ROEP – ka, tak sa to zanedbalo. Skúsim sa dohodnúť s p. Ďurčíkovou.
Čo sa týka harmonogramu zasadnutí OZ – určia sa pevné dátumy, alebo to necháme tak ako
to bolo doteraz.
R. Riečan – ja som nemal tento rok s tým problém
J. Kováčová – aj mne to vyhovovalo, vždy šiel dopredu mail a dohodli sme sa.
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Poslanci schválili 4-mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, R. Riečan, M. Vojník/ pružný pracovný
kalendár zasadnutí OZ na rok 2017 so začiatkom od februára 2017 v dvojmesačných
intervaloch.
Starosta – do rozpočtu obce v r. 2017 budeme musieť ešte zahrnúť opravu strechy na ZŠ –
strecha je v hroznom stave. Zatekanie strechy popri lexane- to sa bude musieť tiež opraviť,
lebo je to zle urobené. Ja som to zatiaľ zatmelil a všetko podoťahoval. Takže pri najbližšej
úprave rozpočtu, to budeme musieť zahrnúť do rozpočtu na rok 2017. Jedná sa o brúsenie
strechy, základný a vrchný náter.
Poslanci súhlasili 4-mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, R. Riečan, M. Vojník/ s vyžiadaním
cenových ponúk na náter strechy ZŠ a MŠ v roku 2017.
R. Riečan – rátalo sa pri kontajneroch s prístupovou cestou a na zimnú údržbu? Je to dobre
urobené, ale videl som to len z auta.
Starosta – samozrejme, všade je urobená prístupová cesta
M. Vojník – mohli by ste v januári napísať stav bežného účtu?
Š. Trajteľová – do konca januára bude urobená účtovná závierka. Rozdiel medzi príjmami
a výdavkami je vlastne zostatok na účte.
M. Vojník – ja som tiež chcel k tým kontajnerom – vyzerá to celkom dobre, len aby sa
udržiaval poriadok
D. Lichá – ja som komunikovala s občanmi ohľadom verejného osvetlenia v sypáku a chcem
poďakovať starostovi a všetkým pracovníkom, ktorí sa na tom podieľali za skvalitnenie
prístupu k rodinným domom. Zajtra je Mikuláš a týmto pozývam všetkých. Budú aj tvorivé
dielne a darčeky pre deti. Bude aj ohňostroj, ktorý sme dostali ako sponzorský dar od pána V.
Gebauera.
Starosta – dali sme aj nové svetlá na stromček a sám som zvedavý ako to bude vyzerať.
Treba to do budúcna riešiť, lebo stromček je veľmi vysoký a údržba je finančne nákladná.
Napríklad teraz sme za plošinu zaplatili cca 350€. Takže treba popremýšľať, či nebudeme
robiť menší stromček 5-7 metrový a krajšie ho nasvietiť.
J. Kováčová – 1100 l kontajnery – je to lepšie urobené, vyzerá to dobre. Ako vyzeráme s tým
OZO-m? Nič nám neúčtujú?
Starosta – nie, neplatíme nič.
J. Kováčová – do budúcna možno budeme uvažovať, že budeme riešiť cez druhú zberovú
spoločnosť. Možno ak sa naštartujú zberné suroviny, tak by sme mohli odovzdávať PET fľaše
do zberu. Nové verejné osvetlenie – usporili sme na to?
Starosta – práve tým, že výkopové práce a pomocné práce pri montáži sme si robili sami
s pracovníkmi obecného úradu, tak sme z pôvodných 6000€ zišli na 3600€
J. Kováčová – tak to je výborné. Ešte mám poslednú vec. Chcem vás poprosiť o dochvíľnosť
poslancov na zasadnutiach OZ. Keď sa povie, že prídeme o pol, tak o pol by sme mali začať.
Sú nejaké ospravedlnenia na dnešné OZ?
Starosta – nie, p. Loučka mi nedal vedieť.
M. Vojník – ale veď Peter písal mail, že nemôže v piatok, že má niečo v práci.
Starosta – ja som nenašiel ten mail. Vždy sa snažím odpovedať. Ale tak nie je problém,
ospravedlním ho.
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M. Vojník – ešte by som chcel jednu vec povedať. Keď sa robí Mikuláš v sobotu, tak by mohlo
byť aj uvítanie detí do života cez víkend.
J. Kováčová – my sme to robili väčšinou v sobotu
D. Lichá – rada by som uvítanie detí do života presunula na sociálnu komisiu, tak ako aj úctu
k starším. Lebo je to podľa mňa skôr sociálna záležitosť.
J. Kováčová – podľa mňa je to činnosť kultúrnej komisie. Treba to vnímať ako kultúrne
podujatie -ako oslavu. Máte s tým problém – zorganizovať to?
D. Lichá - Ja dávam len taký návrh. Tých akcií má kultúrna komisia dosť.
J. Kováčová – čaká nás ešte rok práce, tak ja neviem, či by som to vôbec menila.
Š. Trajteľová – sociálna komisia bola ponímaná ako pomoc v hmotnej núdzi a nevládnosťskôr týmto smerom.
Starosta – žiadosti sú, len teraz máme zmluvu s mestom B. Bystrica a riešia to oni. Majú
lepšie vedomosti a skúsenosti a hlavne je to úspora času pre starostu. Predtým bolo
potrebné zohnať aj posudkového lekára a dokonca aj zariadenie kam sa pacient umiestni.
Teraz to všetko robí mesto. Mesto B. Bystrica spoplatňuje len konkrétne úkony, takže
zaplatíme len za to, čo skutočne potrebujeme. Neplatí sa tam paušálne.

K bodu 7/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 31 4 – mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, R. Riečan, M.
Vojník/.
K bodu 8/

Keďže ďalších pripomienok zo strany poslancov nebolo a program zasadnutia bol vyčerpaný,
starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zaželal príjemne prežite vianočných sviatkov
a zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala:
Blanka Luptáková

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

Overovatelia zápisnice:
Jarmila Kováčová

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

Radoslav Riečan

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

Marián Píši, starosta obce

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