Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného
dňa 13.02.2017 o 17:30 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: 3 /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z XVI. 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 OZ schválili poslanci 4 – mi hlasmi /J. Kováčová,
P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
1

K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta M. Vojníka a P. Loučku. Za zapisovateľku určil
starosta B. Luptákovú pracovníčku OcÚ . OZ schválilo 4- mi hlasmi zapisovateľku zápisnice
/J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
K bodu 3/
1/ / vyvolať jednanie s p. Evou Ďurčíkovou ohľadom prístupovej komunikácie na parcele
č. KN – C 482/5
Starosta – Stretol som sa p. Ďurčíkovou a dohodli sme sa, že nám tú časť predá, ale žiada
uhradiť časť nákladov za geometrický plán, ktorý nedávno robila. Platila za geometrický plán
cca 350€ a chcela by uhradiť aspoň 100€. 20.2.2017 sa mám stretnúť s geodetom
a projektantom ohľadom miestnych komunikácií do sypáka, na družstve – od p. Mikušinca
k p. Turčanovi a tiež chceme dať spraviť geometrický plán na cestu popred p. Ďurčíka až po
koniec. Táto cesta je v podstate naša a časti by sme v zmysle zákona 66 z r. 2009 zaťažili
vecným bremenom a postupne by sme ich odkupovali od majiteľov. Ale najskôr musíme dať
celú cestu vymerať a spraviť geometrický plán. Potom vás budem informovať. Bol by som
rád keby sa urobili projekty aj na cesty, lebo mám informácie, že majú vyjsť výzvy aj na
miestne komunikácie. Aby sme sa rozumeli: majetko – právne bude cesta ich, ale bez nášho
vedomia ju nemôžu predať, alebo si tam nemôžu dať rampu. A my to bude postupne
odkupovať. Len musíme mať na to spravené geometrické plány a musí byť zapísané na
katastri, že je to zaťažené vecným bremenom.
J. Kováčová – tam je výlučný vlastník p. Ďurčíková?
Starosta – nie. Je tam viac vlastníkov.
J. Kováčová – ja sa len toho obávam, že my im tam vytvoríme inžinierske siete a zhodnotíme
im pozemok a potom pri predaji budú pýtať za to veľa peňazí
Starosta – musíme to takto riešiť a zaťažiť to vecným bremenom.
Teraz sa pripravuje novelizácia zákona 66, aby sa to dalo riešiť vyvlastnením. Tiež tlačíme na
ZMOS, aby všetky pozemky, ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond padli pod obec – pod
správu obce. Takže takáto novelizácia sa chystá. Môžem teda v tomto smere konať?
Poslanci súhlasili 4-mi hlasmi /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/ s vypracovaním
geometrických a plánov a cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu na miestne
komunikácie – do Sypáka a na Družstve a s geometrickým plánom na miestnu komunikáciu
v oblasti na Hôrku.
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K bodu 4 a 5/
starosta – Danka Lichá tu nie je, chcel som sa jej poďakovať. Ale je tu Ivan Predajniansky
a touto cestou sa mu chcem poďakovať ako aj Robovi Majerovi a Milošovi Stolárovi
za pomoc pri rozmrázaní a oprave vodovodu na obecnom úrade. Museli sme vŕtať cez
základy a tie sú hrubé cca 1,60m ale už sme to spravili a verím, že voda už nezamrzne. Keď
som sa chcel s nimi vyrovnať tak mi povedali, že to robia pre obec. Takže ešte raz ďakujem.
Ešte by som vás chcel poprosiť – 29.4.2017 – sobota, organizuje Mikroregión pod Panským
dielom turistický prechod pre seniorov. Požiadal som Dadu Rolincovú, aby mi vypracovala
nejaké ľahšie turistické trasy.
P. Loučka – v tomto termíne hráme s Králikmi, ale ak by bol problém, pokúsime sa zápas
presunúť na nedeľu.
Starosta – je to akcia, kde bude 6-7 autobusov ľudí. Dadka Rolincová vypracovala 2 návrhy –
sú dlhé cca 12 km: 1/ - prechod cez tri chotáre – začína sa v Slovenskej Ľupči – Kopa –
Černochovo – Skalolom – Ľubietová . Neviem či to bude vyhovovať, lebo by pre ľudí musel do
Ľubietovej prísť autobus, 2/ -Lučatín – Lučatínsky chodník zdravia – Hiadlovský náučný
chodník – Dúbrava – Skala nad Moštenicou a späť do Lučatína na ihrisko.
Takže môžem sa spoľahnúť, ak sa nám nepodarí presunúť tento termín, že to vybavíte p.
Loučka
P. Loučka – pravdaže
Starosta – a ešte vás chcem poprosiť budeme potrebovať pomoc – ľudia dostanú lístky na
guláš, pivo alebo malinovka – to všetko hradí mikroregión a ešte by bolo dobre otvoriť aj
bufet.
J. Kováčová – takže organizačne to má spraviť obec Lučatín, áno?
Starosta – áno, a finančne MRPPD. Potrebujeme na to viac ľudí.
M. Vojník – len chcem upozorniť, že vyšiel nový zákon pri takýchto akciách musí byť aj lekár
a to sú výdavky navyše
Starosta – dobre, ja ich na toto upozorním
P. Loučka – podľa mňa by bola lepšia táto druhá trasa , výhľady sú pekné aj trasa je fajn. Je to
také jednoduchšie. Bufet sa môže otvoriť tiež.
J. Kováčová – a nie je to veľa 12 km?
Starosta – čím dlhšia trasa, tým viac sa ľudia akoby stmelia. Dobre, takže navrhujte túto
druhú trasu?
P. Loučka – áno, ja som za druhú trasu. A ten termín uvidíte, či sa vám bude dať upraviť. Ak
nie, tak to skúsime presunúť.
Starosta – ďakujem.
Starosta – Marek sa pýtal na stav na účte. Momentálne je na bežnom účte 11 540,12€.
Presunuli sme z neho 12 200€ na rezervný fond, vyplatili sa výplaty a tento mesiac nám
neprišla ešte dotácia zo štátu. Ďalej máme termínované účty, s ktorými sa nehýbe.
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R. Riečan – za radu MŠ sa chcem spýtať – sľúbili sme im finančné prostriedky na zlepšenie
dvora – sklad hračiek. Sú ochotní si to spraviť svojpomocne. Jedná sa o sumu cca 1500€.
J. Kováčová – treba dať cenovú kalkuláciu
Starosta – ja v tom problém nevidím, hoci tam bude dosť výdavkov so strechou.
J. Kováčová – takže treba dať cenovú kalkuláciu a finančná komisia zasadne – teraz ešte
nemáme čo riešiť.
R. Riečan – sneháky sa osvedčili?
Starosta – áno, sneh zo strechy nepadal.
Čo sa týka pracovníkov na obecnom úrade, teraz je taká situácia, že na paragraf už máme len
2 zamestnancov Mira Kováča a Martinu Majerovú. Končia oba paragrafy - § 54 aj §50j. Na §
10 a §12 už máme len R. Otiepku a ten robí mesačne len 32 hodín a to má už nadrobené aj
na marec. Zatiaľ títo dvaja budú do augusta . Martina teraz chodí riadiť do školy a Miro má
momentálne problémy s nohou.
J. Kováčová – a ako to vyzerá so ZŠ? Aj čo sa týka zápisu... koľko detí máme? V Mš je to teraz
relatívne fajn.
R. Riečan – viem, že chystajú niečo na zápis – deň otvorených dverí
J. Kováčová – lebo som počula, že má viac detí ísť preč....
M. Vojník – treba rodičov pozvať osobne a spraviť trošku pro aktivitiy. Viem, že na iných
školách robia akcie, kde dajú deťom osobne nejaký darček, privítajú ich a tak...rodičia to berú
inak, keď je tam osobný kontakt.
J. Kováčová- ako to vyzerá teda v škole? Je snaha, nie je snaha? Myslím, že MŠ je teraz
relatívne zahojená, preto sa pýtam.
Starosta – riešime to....
J. Kováčová – riešime to už dlho, tak chcem vidieť nejaké reálne výsledky. Lebo ide ďalší zápis
a ak odídu opäť nejaké deti, tak bude neskoro.
R. Riečan – ono je to tým, že je slabší ročník... začína to od škôlky a možno o dva roky, bude
tých detí viac a škola sa zaplní
J. Kováčová – tak sa stretnime ešte pred zápisom. Stretnime sa na budúci týždeň –
pedagógovia ZŠ a MŠ, rada školy a vedenie obce. Treba im to dať vedieť dopredu, aby sa
mohli pripraviť. Zreferujú nám čo majú na pláne, koľko je predškolákov. Je potrebné, aby
predstavitelia rady školy povedali priamo čo sa im nepáči a kde vidia problém. Aby sa nebáli.
M. Vojník – ja by som navrhoval, aby sa to spravilo možno formou dotazníka- anonymne.
Môžeme spraviť anketu aj pre tých rodičov, ktorí si dali deti preč zo školy. Ten problém tu je
už 5-6 rokov a tí rodičia pokiaľ viem, tak boli už kritickí. Treba spraviť zoznam detí a môžeme
rodičov osobne navštíviť a dať im dotazník. A keď tam budú konkrétne otázky a anonymné
odpovede, tak už môžeme zistiť kde je problém.
J. Kováčová – Musí to byť konštruktívne
M. Vojník – vieme pripraviť ten zoznam detí do bud. týždňa? Deti od roku narodenia 2004.
Starosta – áno
M. Vojník – ja pripravím otázky
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P. Loučka – v januári sme robili Veselicu športu. Chcem sa poďakovať obci za poskytnutie
sály. Ako protihodnotu sme sa dohodli, že vymaľujeme kuchyňu aj to finančne zatiahneme.
Jedna vec ma mrzí a to je to, že nám pani krčmárka neposkytla krčmu. Nechceli sme to
zadarmo, ale bohužiaľ nám to nedovolila. Má obec právomoc riešiť, aby nám bola
poskytnutá v budúcnosti krčma? Počul som názory, že ľudia chcú, aby to bolo organizované
aj na budúci rok.
Starosta – krčma je v prenájme COOP Jednoty. WC priestory neviem ako sú riešené – nám
platí Jednota za nájom WC priestorov.
P. Loučka – chceli sme to urobiť na takej slušnejšej úrovni ale zároveň sme nechceli
konkurovať plesu
Starosta – ja sa môžem porozprávať s pani krčmárkou, ale obec s tým nemá nič spoločné –
krčma patrí pod Jednotu. Len sála je majetkom obce a taktiež priestory WC.
J. Kováčová – všetko je to o vzájomnej dohode...
M. Vojník – robilo sa to ako akcia občianskeho združenia, nerobila to súkromná osoba pre
svoj zisk.
P. Loučka – môžem povedať, že 98% zúčastnených boli občania Lučatína
P. Loučka – ja som pozeral minule rozpočet – vyčlenené peniaze na chodníky , víťaz to má
spraviť za 62 000€. Či by nebolo výhodnejšie ešte počkať na výzvy.
Starosta – konkrétne sa dali 3 projekty – 2 projekty – kult. dom a dom smútku - projekty
nám vrátili a chodníky nám zatiaľ nevrátili – momentálne sa to spracúva. Vyhodnotiť to majú
za nejaké 3-4 mesiace. Takže by som odporúčal počkať a uvidíme....Som za to, aby keď to
finančne nevyjde – celý chodník, aby sa z tej rezervy čo máme na účte dofinancoval chodník
a urobilo sa to na komplet. Možno je to cca 5-7 tis. €, ak to prejde. Tie ďalšie výzvy na KD
a dom smútku majú vyjsť nanovo do 15.5.2017. Vyjadrenia a potvrdenia bude potrebné
aktualizovať, ale verejné obstarávania sa predlžili, takže to máme nachystané. Určite výzvy
pôjdu, veď z eurofondov sú vyčerpané len 3% a výzvy bežia už 3 roky.
P. Loučka – možno je niekedy lepšie počkať a vydržať
J. Kováčová – ja som sa chcela spýtať jednu vec – zúčastnili sme sa výročnej členskej schôdze
DHZ a účasť tam bola veľmi nízka. Zmenilo sa niečo odvtedy?
P. Hraško – nič sa nezmenilo, výbor zostal tak ako bol. Veliteľa sme nenašli. Všetkým nám
padol mandát po 5 rokoch. A veliteľ momentálne nie je. Takže tam sa rozhodovalo o nových,
ale keďže nemáme ľudí...
J. Kováčová – a ako to idete riešiť?
P. Hraško – vieš, ak to chceš robiť, tak musíme mať ľudí, ktorí to chcú robiť. My to robíme
dobrovoľne.
J. Kováčová – veď vy ste veľmi dobre fungovali, aj čo sa týka súťaží.
P. Hraško – min. rok sme boli len 1 súťaži, čo som ja ešte ani nezažil. Chlapci nám vyrastajú,
majú svoje záľuby a nechce sa im. Momentálne stagnujeme maximálne.
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Starosta – ako iste viete, technika čo máme len je len požičaná a ak nebudeme chodiť ani na
súťaže, tak nám ju vezmú. To robíme už aj pre budúce generácie a musíme vydržať. Veď
hasiči sú naša pravá ruka, keď sa niečo stane. Mali by sme sa aj my zaktivizovať.
P. Loučka – možno zapojiť do toho chalanov 15-16 ročných, nejako sa pokúsiť ich do toho
vtiahnuť.
P. Hraško – ja s tým problém nemám . Za pokus nič nedáme.
J. Kováčová – aj keď sa nenakopneme na vyššiu métu, ale musíme sa pokúsiť to udržať
Starosta – na Floriána sa robil výjazd a treba zobrať aj mladých a zapojiť ich
P. Hraško – to je v pohode, môžeme to urobiť. Ale ja nemám ľudí, ktorí to podchytia, ktorí sa
budú venovať deťom. Ja to robiť nebudem. Ja nemám vzťah k deťom. Niekedy sme mali aj 2
mužstvá, ktoré sme postavili. Ale teraz to naozaj nemá kto robiť. Peťo Vrbický sa vyjadril, že
ak to niekto vezme, že on rád pomôže, ale sám to robiť nebude.
M. Vojník – možno spraviť na ihrisku tú floriánsku akciu a zavolať aj deti.
J. Kováčová – spraviť pozvánky, zostaviť zoznam detí, nakúpiť sladkosti – napr. Skúste nad
tým porozmýšľať.
P. Hraško – včera sme sa stretli kvôli veliteľovi – bol oslovený J. Chovan, ale povedal, že on to
robiť nebude. A mne už dochádzajú nápady. Ja už neviem koho mám osloviť.
Starosta – takže 2 týždne pred Floriánom - ak bude výjazd, tak nám dáte vedieť a uvidíme
P. Loučka – zorganizujeme mladých
P. Loučka – ja by som sa chcel ešte Ivanovi Predajnianskemu poďakovať za vytvorenie klziska
na jeho záhrade.
J. Kováčová – a zabíjačka bude?
P. Hraško – áno, v sobotu 18.2.2017, plagáty by mali byť zajtra.

K bodu 6/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 32 4 – mi hlasmi /J. Kováčová, P. Loučka, 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 zasadnutie OZ ukončil.
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Zapísala:
Blanka Luptáková

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

Overovatelia zápisnice:
Peter Loučka

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

Marek Vojník

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

Marián Píši, starosta obce

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