Zápisnica z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného
dňa 18.04.2017 o 18:00 hod v zasadačke obecného úradu v Lučatíne.

Prítomní poslanci: 4 /J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan,/
Neprítomní poslanci: 1 /M. Vojník/ - ospravedlnený
Kontrolór obce: Ing. Miloš Strmeň
Počet občanov: 3 /viď prezenčná listina/ + hosť Ing. Arch. E. Krížo
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z XVII. Zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Informácie finančnej komisie
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. J. Kováčová požiadala o doplnenie bodu: Informácie
finančnej komisie.
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Celkový program dnešného zasadnutia OZ schválili poslanci 4 – mi hlasmi /J. Kováčová,
D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan/.
K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta D. Lichá a R. Riečana. Za zapisovateľku určil starosta
B. Luptákovú pracovníčku OcÚ . OZ schválilo 4- mi hlasmi zapisovateľku zápisnice
/J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan/.
K bodu 3/
Starosta – najskôr by som rád dal slovo Ing. Arch. Krížovi, ktorý nám vysvetlí situáciu, čo sa
týka individuálne bytovej výstavby (IBV) v lokalite za Grajciarom, smerom na Hiadeľ.
p. Krížo- v podstate sa jedná o investičný zámer majiteľa tohto pozemku. Táto lokalita nie je
zahrnutá v územnom pláne obce, ale bola taká úvaha, či by sa tam nedal vytvoriť priestor pre
normálne malé rodinné domy. Ja som to architektonicky a urbanisticky spracoval. Tá parcela
má niekoľko dobrých vlastností a niekoľko negatív , napr. tam ide plynovod, v blízkosti je les,
ktorý má tiež nejaké ochranné pásmo. Táto moja predstava pozostáva z 8 samostatne
stojacich domov, ktoré by boli prístupné z komunikácie, ktorá je medzi Lučatínom a Hiadlom.
Z pohľadu zásobovania sietí tam v zásade nie je problém, lebo všetky siete sú relatívne
dostupné. Čo sa týka legislatívnej stránky, tak by si to vyžiadalo doplnok k územnému plánu,
ktorý samozrejme uhradí investor. Z môjho pohľadu je to také akoby vyplnenie medzery
medzi obcami. Je to napr. aj v Mičinej a na Sliači, v Kováčovej.
P. Loučka – za stavebnú komisiu som dával vyjadrenie - v podstate nie sme proti, len sa nám
tam nepáči nábeh na cestu. Zdá sa nám ten sklon dosť veľký. Je to v súlade s cestnou
dopravou? A tiež sú tam staré lipy – budú zachované?
p. Krížo – je vypracovaný výškopis a polohopis a cesta sklonovo vyhovuje. Je to pod 12% .
Čo sa týka zastavania toho územia, to sa bude riešiť v tom vyššom stupni. Toto je len návrh,
že teoreticky by tu mohli nejaké domy stáť, že ich tam vyjde +- 8 za predpokladu, že
ochranné pásmo plynovodu zostane nepohnuté a čo sa týka ochranného pásma lesa tam sa
môže znížiť hranica lesa – je to len vec diskusie. Všetko sa to dorieši v tých vyšších stupňoch.
Starosta – teraz od nás potrebujete to, aby OZ odsúhlasilo IBV
p. Krížo – áno, najskôr súhlas, že tam domy môžu stáť a potom budeme potrebovať podnet
na vypracovanie územného plánu obce, lebo doplnky k územnému plánu môže žiadať len
obec
P. Loučka- takže inžinierske siete hradí investor?
p. Krížo- áno
J. Kováčová – všetky vecné a finančné bremená sú na ťarche investora. Je tam dosť veľa
tých bremien – voda, plyn, telekomun. kábel, les – ste si toho vedomí?
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p. Krížo – áno, sme si toho vedomí. Ja tomu rozumiem, ale na druhej strane, tá parcela
vôbec nie je malá a ide o využite tej plochy
J. Kováčová – a ešte jedna vec – je tam zdroj pitnej vody pre Lučatín. Nie je to sranda
p. Krížo – ten je za tým. Nikdy nebola snaha dostať sa za ochranné pásmo plynu. Okolo
vodného zdroja nie je plánované vôbec nič. Okruh okolo vodárne zostane nedotknutý.
Starosta – v druhej fáze sa budú vyjadrovať všetky dotknuté strany
p. Krížo – musíme mať všetky stanoviská a vyjadrenia kladné. Až potom to ide opäť do OZ
a tam sa musí odhlasovať doplnok k územného plánu.
Starosta – výhoda pre obec je tá, že nás to nebude nič stáť a vzniknú tam nové domy. Keď je
tam viac ako 5 domov tak elektrikári zvyknú riešiť vlastnú trafostanicu.
Poslanci schválili súhlas s navrhnutým zámerom individuálnej bytovej výstavby v lokalite za
Grajciarom 4 – mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan/.

1/ vyvolať stretnutie Rady školy a vedenia obce s pedagogickými zamestnancami ZŠ a MŠ
Starosta – viac- menej sme uvažovali o tom, že tam bude M. Vojník, ale pre jeho pracovnú
vyťaženosť sme to do termínu nestihli. Takže sme sa dohodli tak, že keď bude mať čas, tak
mi dá vedieť a ja dám vyvolať toto stretnutie a stretneme sa s ostatnými.

K bodu 4 /
J. Kováčová- finančná komisia obdržala viac návrhov. 7.4.2017 zasadla finančná komisia
v zložení – J. Kováčová, J. Šutková, Š. Trajteľová, M. Píši. Bolo tam viac bodov. Prvým bodom
bola rekonštrukcia priľahlej budovy, ktorá stojí na školskom dvore. V minulosti bola
využívaná ako sociálne zariadenia. Zveľadila sa, zainvestovali sa do nej finančné prostriedky a
tohto času slúži ako sklad pre MŠ a ZŠ a hasiči tam majú poľnú kuchyňu a všetko ostatné. Bol
podaný návrh na zbúranie budovy – touto variantou by sme určite nešli, keďže tam boli
investované financie. Navrhujeme 2 varianty – plot, ktorý je v dezolátnom stave je nutné
opraviť. Takže pletivo, približne v hodnote 250€ + všetko k tomu potrebné je už nakúpené.
Plastové okná na budovu – sú taktiež zakúpené a už tam zostáva len fasáda budovy. A tam je
návrh 2. varianty – ísť cez projekt Úradu vlády. Bude podaný projekt – k tomu povie pán
starosta. Ak by projekt nevyšiel, tak finančná komisia navrhuje, aby sa to zatiahlo z rozpočtu
obce. Samozrejme, že máme záujem, aby sa všetko zveľaďovalo, ale nedá sa všetko naraz.
Ale urobíme všetko, aby ten objekt vyzeral podľa vašich predstáv a aby sa splnili vaše
požiadavky.
Starosta – vyšla výzva na multifunkčné ihriská a na detské ihriská, na zakúpenie športových
náradí a výmena umelej trávy na jestvujúcich multifunkčných ihriskách. Zajtra o 10:30 hod sa
mám stretnúť s ľuďmi, ktorí mi s tým vedia pomôcť. Ideme dať žiadosť na detské ihrisko
s tým, že detaily mi oni povedia. To znamená, že žiadosť musí obsahovať, čo konkrétne
chceme – atrakcie, podlahy. Tam ste to vyčíslili na 8000€
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B. Bobáková – záleží od toho aký materiál sa na to použije. Nám to vyšlo skoro 5000€ gumená dopadová plocha
J. Kováčová – projekt sa bude určite realizovať v úzkej spolupráci s vami - rodičmi
Zajtra uvidíme. Jedná sa o sumu 13 500€. Uvidíme aké to bude finančne náročné. V prvej
etape by sme riešili ihrisko a podlahu a potom neskôr dokupovanie preliezok.
M. Roskošová – bola tam verzia na zámkovú dlažbu, aby tam mohli byť aj kultúrne podujatia
Starosta – zámkovú dlažbu ste kde chceli riešiť?
B. Bobáková – namiesto koberca
Starosta – ale k vyjde toto, tak dáme gumenú dopadovú plochu, nie?
B. Bobáková – ale bola by škoda minúť všetky peniaze len na dopadovú plochu
Starosta – dohodneme sa tak, že keď už budem vedieť bližšie informácie, sadneme si k tomu
spolu a vy rozhodnete ako to má vyzerať
B. Bobáková – hlavným cieľom je vytvoriť tam plochu pre všetkých občanov, nech je to
multifunkčné, možno aj pre väčšie deti na cvičenie
Starosta – tie preliezky na cvičenie musia byť certifikované a je to dosť finančne náročné.
Uvažovali sme, že ak sa to podarí, tak by sa mohla dať na ihrisko väčšia zostavu aj pre
dospelých. Toto chcete pre deti?
B. Bobáková – vedia sa vyhrať na tom aj menšie deti. Mysleli sme aj na to, že ZŠ nemá
telocvičňu a trvá im dlho kým prídu na ihrisko. Možno by bolo dobre, ak by tam bol priestor
aj tam. Vedeli by to využiť v rámci telesnej výchovy. Určite sú aj verzie aj pre dorast.
M. Roskošová – my sme navrhovali čo najjednoduchšiu verziu
J. Kováčová – poslanci vyjadrite sa k tomu, či súhlasíte s verziou , že sa urobí oplotenie
a osadia sa okná a ak teda v tomto projekte nebude zahrnutá fasáda tak to pôjde z rozpočtu
R. Riečan – mohli sme sa rozprávať aj o tom, že namiesto pletiva sa použite plech
Starosta – tam ide o to, že keď tam svieti slnko, tak tam zostane taký tmavý pás a je tam tieň.
Kvôli tomu sme navrhli pletivo, lebo aj v pieskovisku by bolo vlhko, keďže by to tienilo.
J. Kováčová – možno by bolo riešenie dať tam zelenú kryciu sieť na pletivo
Starosta – to by sa mohlo dať na tú časť od skladu a v záhrade by to nemuselo byť
B. Bobáková – mohli by sme tam vysadiť tuje alebo brečtan
P. Loučka – tá zelená sieť by stačila na to natiahnuť. Budova je dosť nešťastná- podľa mňa by
malo byť využitie len pre ZŠ a MŠ. Poľná kuchyňa by nemohla ísť pod prístrešok na traktor?
Starosta – nie, tam je to plné, je tam traktor, ducato, sypký materiál. Dokonca aj štiepkovač
máme odložený na obecnom úrade, lebo sa tam nezmestí. Hasičňa je tiež plná.
R. Riečan- mňa trápi to, že spravíme vonkajšiu fasádu, dáme okná.... a aká je hodnota
využitia budovy? Vnútro vyzerá dosť zle a bolo by potrebné aj do toho investovať, aby to
vyzeralo ako miestnosť. Vždy to bude budova, ktorá rozdeľuje dvor na dve časti.
J. Kováčová – ono aj to zbúranie niečo stojí. Je tam stavebný odpad. A to nebude 500 alebo
1000€. Zbúrame budovu za niekoľko tisíc a čo ďalej? Zase budeme iba investovať do voľnej
plochy. Tá budova má svoje opodstatnenie.
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P. Loučka – ja nie som proti – keď už to stojí. Mne ide iba o využite budovy. Aby bola využitá
výlučne pre ZŠ a MŠ. Treba hľadať priestor pre poľnú kuchyňu.
J. Kováčová – môžeme dať túto variantu - že sa niečo napr. plechová garáž a poľná kuchyňa
presunie tam.
B. Bobáková – bol aj návrh z našej strany, že sme ochotní kúpiť plechovú garáž z našich
zdrojov. Ak by sa budova zbúrala, otvoril by sa priestor na veľký dvor.
M. Roskošová – my sme v tých návrhoch aj rátali s stým, že by sa budova zbúrala. Možno by
bolo dobré pozrieť si lepšie základy budovy, v akom technickom stave je budova. Treba
porozmýšľať ako to bude, keď bude zateplená budova, založené plastové okná. Či to nebude
plesnivieť. Neviem ako je to ohľadom stavebného odpadu, či má možnosť obec to niekde
vyviesť, resp. niečo zavážať.
J. Kováčová – je to veľmi prísne, hlavne čo sa týka obce. Je to veľmi drahé. Finančná komisia
sa pozerá na to z ekonomického pohľadu a navrhuje variantu – bez búrania. Keďže sú tam
investované mnohé financie. O zbúraní sme potom ani neuvažovali. Keď to zbúrame
nevyriešime tým nič. Aj keď tam dáme plechové garáže. Potom nečakajte, že to využitie bude
také ako ste si predstavovali a hlavne to nebude v dohľadom čase. A vy tú budovu máte
veľmi pekne navrhnutú.
R. Riečan – budova je len namaľovaná fasáda. Tam ide o priestor, ako ho otvoriť a zväčšiť.
Využite na sklad – neviem, či deti majú až toľko hračiek.
J. Kováčová – ale oni tam majú aj iné veci. Keď to zbúrame, tak aj tak budete potrebovať
nejaké skladové priestory.
M. Roskošová – my by sme vedeli zabezpečiť skladové priestory v našej réžii.
J. Kováčová – ja sa prikláňam stále k tejto variante, čo som vám navrhla. Ak pôjdeme inou
cestou, tak toto môžeme zmiesť zo stola. Plot sa bude robiť – tak či tak.
D. Lichá – a vieme akú hodnotu má teraz budova?
J. Kováčová – samozrejme, tam bude určite nula, odpisová
M. Strmeň – treba sa pozrieť aj na to, že zainvestujete do toho, že to chcete zbúrať + musíte
nakúpiť minimálne tú plechovú garáž, kde sa dá poľná kuchyňa a stany. To sú všetko výdavky
– a získate čo? –získate len plochu a obrovské výdavky na odpad. Získate plochu na ktorej
treba niečo urobiť, čiže musíte opäť investovať
D. Lichá – aj stavebná komisia by sa možno mala k tomu vyjadriť a zhodnotiť to, či keď sa to
zateplí, nezačne to všetko vlhnúť a plesnivieť.
R. Riečan – nikto si tiež nepredstavuje, že to bude z roka na rok. Treba investovať postupne.
Nie je pravda, že nezískame nič. Získame tým to, čo tejto škole chýba - získame školský dvor.
P. Kováč – plán bol taký, že sa dá žiadosť na obecný úrad a odprezentujeme to my. Ale
žiadna prezentácia ani diskusia sa nekonala. Myslím, že je teraz bezpredmetné, aby ste za
niečo hlasovali, keďže diskusia ako taká neprebehla.
J. Kováčová – my ako finančná komisia nevidíme dôvod, aby sa budova zbúrala. Účel tej
budovy spĺňa. Teraz my pristúpime k variante, že zbúrame budovu – kde dáme všetky tie
veci? Kto to bude riešiť?
5

R. Riečan – možno by bolo dobré spýtať sa tých ľudí, čo chcú? Či to plní skutočne ten účel?
Starosta – ktorých ľudí? Zasadala finančná komisia, tak to aj riešila finančná komisia. Kto
v tom má byť ešte zainteresovaný?
R. Riečan – spýtať sa učiteliek
Starosta – vy ste mi to p. Bobáková doniesli, aby sme sa na to pozreli a nedali ste požiadavku,
že mám osloviť aj pedagogických zamestnancov, aby sa k tomu vyjadrili. Vy ste si to určite
s učiteľkami prediskutovali.
B. Bobáková – áno, sú tam vyjadrenia aj rodičov, ktorých väčšina hlasovala za zbúranie.
Myslím, že riešenie by bolo možno zistiť hodnotu budovy + prezistiť náklady na zbúranie a ak
by to bolo 1:1 tak to ešte prehodnotiť.
Starosta – tak si dajme termín na prediskutovanie a na budúcom zasadnutí budeme hlasovať
za odstránenie budovy. Koho ešte máme osloviť?
P. Loučka – ja chápem finančnú komisiu – ona to brala z finančného hľadiska. Možno rodičia
a učitelia to berú z ich pohľadu, lebo chcú aby tie priestory boli využité pre deti.
J. Kováčová – dobre uzavrime to. Návrh finančnej komisie poznáte a už sa k tomu finančná
komisia vyjadrovať nebude.
Starosta – dobre. Nabudúce sa k tejto téme vrátime a rozhodneme čo s budovou.
J. Kováčová – ako iste viete v zime na obecnom úrade zamrzla voda. Finančná komisia
navrhuje rekonštrukciu sociálnych zariadení na obecnom úrade v hodnote cca 2400€
R. Riečan – a čo je v rekonštrukcii soc. zariadení – sú tam aj obkladačky, teplá voda?
Starosta – áno , všetko - obklad, batérie, bojler. Je to v hroznom stave. Teraz chceme
pokračovať ďalej, keďže je predpoklad, že nám to už nezamrzne a bolo to aj estetické.
Nemáme napr. teplú vodu. Chceme aj dokúpiť kuchynskú linku, keďže tu máme aj akcie.
Chodia sem dôchodcovia, býva tu uvítanie do života. Zasadačka sa využíva.
Poslanci schválili rekonštrukciu sociálnych zariadení na obecnom úrade 4 – mi hlasmi
/J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan/.
J. Kováčová – ďalším bodom by bola oprava brány na obecnom úrade. Je to len návrh.
Maximálna suma na opravu brány je 2880€. Zatiaľ sme to uzavreli, že sú aj dôležitejšie veci. Ale
do budúcna sa to bude musieť riešiť.
P. Loučka – typ brány by aký bol?
Starosta – uvažovali sme, že by to bol ten ťahaný plech a elektrické otváranie. A ten stredný stĺp,
ktorý rozdeľuje bránu a bráničku by sme chceli dať preč, lebo nám neprejdú dnu väčšie autá,
napr. ani ducato sa nám sem nevojde a taktiež plyn. Ale keďže to finančná komisia neodsúhlasila,
tak sme to už ďalej neriešili.
R. Riečan – treba sa nad tým zamyslieť a spraviť pekný vstup do obecného úradu
J. Kováčová – treba to dať do zápisu- vytvoriť cenové ponuky na bránu obecného úradu
Starosta – boli tri alternatívy – ťahaný plech, pozinkovaný plech + náter a nerezový plech- ten už
nepotrebuje úpravu. S tým, že by tam bolo elektrické otváranie
R. Riečan – mne sa páči aj kovaná brána
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J. Kováčová – ďalej bola žiadosť rímskokatolíckej cirkvy na 500€ na rekonštrukciu zvonov.
V rozpočte majú príspevok na 300€, takže finančná komisia súhlasila s návrhom na navýšenie
na 500€
Poslanci schválili príspevok pre rímskokatolícku cirkev na opravu zvonov vo výške 500€
4– mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan/.
J. Kováčová – ďalej sme dostali žiadosť na inžinierske siete na Hriadkach, projekt vo výške 5600€.
Pani Dudková, ktorá je vlastníčkou tlačí na obecný úrad na vybudovanie inžinierskych sietí. Sú to
súkromné pozemky. Finančná komisia to zamietla. Nech si to robia vo vlastnej réžii.
P. Loučka – my ako stavebná komisia sme dávali vyjadrenie v tomto zmysle, aby si to riešili na
vlastné náklady – inžinierske siete.
J. Kováčová – ďalší projekt, ktorý vyšiel – multifunkčné ihrisko, spoluúčasť 5%
Starosta – rozmer ihriska je 33 x 18 m. Zajtra budeme múdrejší. Ak do toho pôjdeme budeme
musieť posunúť plot s ihriskom minimálne o 1,20m a spraviť oporný múr.
P. Loučka – a keby sme to dali tam kde je volejbalové ihrisko?
Starosta – tam sa to nezmestí. Musíme počítať s tým, že k multifunkčnému ihrisku sú tzv.
obslužné plochy a 9m2 je na nástup mužstiev ako vchod na hraciu plochu.
R. Riečan – takže to bude pod protipožiarnou nádržou.
Starosta – oslovil som p. starostku zo Sielnice, kde dostali toto multifunkčné ihrisko. Ochotne mi
poskytla všetky informácie. Spoluúčasť je síce len 5% zo sumy 40 000€, ale musíme zabezpečiť
terénne úpravy, ktoré v Sielnici napr. stáli 62 000€ . My sme schopní si to svojpomocne urobiť
o dosť lacnejšie, možno aj o 2/3. Je potrebný aj štrukturovaný rozpočet, do ktorému musíme
rozpísať všetky položky ako napr. terénne úpravy. A keď tam napíšeme, že to vyjde napr. 50 000€
tak pri vyúčtovaní budeme musieť dokladmi pokryť všetky tie práce. Takže nás akoby nútili
k tomu, že to musíme všetko riešiť dodávateľom. Na finančnej komisii sme sa dohodli, že ak nám
nevyjde výzva na chodníky, tak chodníky urobíme z ušetrených prostriedkov. A ak vyjdú
chodníky, tak môžeme uvažovať nad multifunkčným ihriskom. Lebo na obidva projekty nemáme.
Alebo podáme žiadosť aj o multifunkčné ihrisko aj detské ihrisko a uvidíme. Musíme to podať do
31.5.2017.
J. Kováčová – obdržali sme žiadosť z MŠ o príspevok na plavecký výcvik. Jedná sa o 8 detí a sumu
96€. Príspevok na jedno dieťa by bol 12€.
Poslanci schválili príspevok pre MŠ na plavecký výcvik vo výške 96€ 4– mi hlasmi /J. Kováčová,
D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan/.
J. Kováčová – ešte jeden bod na schválenie. Určite ste si všimli ako funguje rozhlasová ústredňa
v obci. Je to suma cca 1900€ a finančná komisia to odsúhlasila.
Starosta – jedná sa o to, že nám bolo prepožičané zariadenie, ktoré má tú výhodu, že si môžeme
oznam a piesne nahrať do počítača a naplánovať dopredu, kedy začne rozhlas hrať. Ďalšia
výhoda ústredne je tá, že je možnosť vyhlásiť z mobilu oznam. Taktiež sa dajú rozposielať
hromadné SMS občanom v prípade napr. odstavenia vody alebo elektriny. Budeme potrebovať
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zoznam ľudí a tí ktorí o to budú mať záujem, tak tým pošleme SMS. Taktiež v prípade
nebezpečenstva sú tam všetky sirény. Jednoducho je to pre nás pomoc.
P. Loučka – my to už aj počujeme. Je to určite prínos. Hlavne, že sa hlási v neskorších hodinách
a cez víkendy.
R. Riečan – a s tou strechou na škole je to ako?
Starosta – to je zahrnuté v rozpočte
Poslanci schválili zakúpenie rozhlasovej ústredne pre obec 4– mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá,
P. Loučka, R. Riečan/.

K bodu 5/
Starosta – ja by som vás chcel informovať o MDD. Mali sme stretnutie Mikroregiónu pod
panským dielom (MRPPD) a tam sme boli bližšie informovaní o priebehu akcie. Organizuje to
BCF. My ako obce zakúpime lístky. Cena lístka na 1 dieťa je 1€ + dopravu si musíme
zabezpečiť samy. V cene vstupného je vstup na všetky atrakcie. Sú tam dve cesty. Jedna
priamo z Čachova na Fuggerov dvor, alebo druhá cesta – cesta rozprávkovým lesom, kde sú
rôzne folklórne súbory, hasiči, polícia, skákacie hrady, tvorivé dielne, vozenie na
megatraktoroch, prelet stíhačky a iné atrakcie. Je to v čase od 8:30 – 16:30 hod. Tak sa
vyjadrite, či do toho pôjdeme alebo spravíme MDD doma.
J. Kováčová – koľko detí vlastne asi máme?
D. Lichá- asi 80 detí.
J. Kováčová – počítajme s tým, že 1 autobus vezme okolo 30-40 detí + doprovod. Tak
koľkokrát sa otočí autobus? Asi 4krát. Jedna jazda je asi 20 km + naspäť. To nás doprava
vyjde okolo 200€.
P. Loučka – a to tam ešte nie sú zarátané prestoje.
J. Kováčová- celá akcia by vyšla na cca 400€. Ja som sa rozprávala predtým aj s M. Vojníkom.
Ja osobne nesúhlasím s tou verziou na Fugerovom dvore. Lebo keď dáme tu 400€ tak
urobíme perfektné MDD aj tu doma. Marek s tým tiež nesúhlasí. Myslím, že kultúrna komisia
mala túto akcia zvládnuť vo svojej réžii. Teraz sa pýtam, keď kultúrna komisia nechce robiť
túto akciu.... Ja navrhujem, aby sa toho chytila MŠ a ZŠ a vyčlenia sa im na to financie.
D. Lichá – toto bol len návrh, že ak ľudia budú mať záujem, tak môže byť MDD na
Fuggerovom dvore. Nikto nepovedal, že kultúrna komisia nechce organizovať MDD.
J. Kováčová – ja hovorím za seba, že nesúhlasím s touto variantou a taktiež Marek Vojník sa
vyjadril, že MDD má byť v Lučatíne.
P. Loučka – ja som za to aby sa MDD robilo tu. Každý sa môže rozhodnúť kam ísť. Môžu ísť aj
na Fuggerov dvor.
D. Lichá – budem si stáť za tým, že kultúrna komisia (KK) chce robiť túto akciu. Minulý rok ma
oslovil pán starosta, že je možnosť robiť MDD aj cez MRPPD. Povedala som, že sa môžeme
nad tým pozamýšľať, urobíme nejaký rozpis akcií. Chceli ste odo mňa vedieť, koľko asi dané
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akcie budú stáť. Ja som si zistila tento termín. Je to iba návrh. Máme ešte na to viac ako
mesiac. Vždy sa tu dá ešte komunikovať a táto akcia nie je úplne uzavretá a dá sa to zmeniť.
Taktiež chcem komunikovať s p. učiteľkami v ZŠ a MŠ čo sa týka Dňa matiek. Čo sa týka
jarných dielní, posielala som maily, boli plagáty. Je to veľmi ľúto, že mi ani na jeden mail
neodpovedala ani jedna p. riaditeľka. Účasť detí a rodičov na tvorivých dielňach bola veľmi
nízka.
Starosta – ja toto podávam ako informáciu. Mali sme stretnutie MRPPD a prišla nám to
prezentovať zástupkyňa za BCF. Tejto akcie sa zúčastňuje väčšina obcí MRPPD.
D. Lichá – ja som dostala iné informácie – že autobus je zadarmo a teraz sa za autobus platí.
Starosta – áno, ale to bolo minulý rok. Môžeme to urobiť tak – lístky budú, kto bude mať
záujem môže si ich zakúpiť na obci. Takže MDD sa urobí na obci.
D. Lichá – takže termín 4.6.2017 bude MDD na Fuggerovom dvore a MDD doma ešte
upresníme.
P. Loučka – ešte sa vyjadrím k tomu autobusu. My ako futbalový klub sme využívali autobus
a napr. do Jakuba a späť to bolo 90€. Suma je dosť vysoká a myslím si, že realizácia MDD je
lepšia tu v Lučatíne.
Starosta – to je z mojej strany všetko
R. Riečan – ja nemám nič
P. Loučka – 13.5.2017 trasa MRPPD – prešli sme to je to cca 10 km. Je to v pohode. Určitá
partia od nás pôjde popredu s nimi a my to pôjdeme vytýčiť krepovým papierom.
J. Kováčová – musíme sa ešte stretnúť kvôli tejto akcii.
Termín stretnutia 2.5.2017 o 18:00 hod
D. Lichá – ešte ohľadom MDD sa dohodneme s p. Loučkom na termíne, aby bolo voľné
ihrisko. 3.6.2017 je Turičný jarmok v Slovenskej Ľupči a 4.6.2017 je MDD vo Fuggerovom
dvore. Takže predbežne to môžeme dať na 10.6.2017. Ešte by som chcela poprosiť finančnú
komisiu, ak by sa dalo za rok 2016 vytiahnuť príjmy za prenájom sály.
Starosta – a na čo vám to bude?
D. Lichá – napr. niekto z občanov sa ma pýtal, aké boli príjmy z prenájmu sály kult. domu.
J. Kováčová – tak nech príde na obecný úrad a nech si to vyžiada.
P. Loučka – občan keď chce, tak môže zo zákona požiadať o túto informáciu.
J. Kováčová – ja som sa ešte chcela opýtať na jednu vec. Tie akcie, ktoré mala robiť sociálna
komisia – uvítanie do života a úcta k starším to budete robiť vy ako KK?
R. Riečan – uvítanie do života – to sme sa dohodli už minule, že to budú robiť poslanci.
P. Kováč – ja sa len chcem spýtať na tie výzvy – aké majú trvanie?
9

Starosta – dali sme výzvu na chodník, malo by byť rozhodnuté do konca apríla. Výzva na
kultúrny dom a dom smútku bola zrušená, ale v máji by mali vyjsť nové výzvy. Stavebné
povolenie má platnosť 2 roky ale obávame sa, že verejné obstarávanie nám stratí platnosť, aj
keď sme predlžovali platnosť. Výzva na multifunkčné ihrisko ide cez úrad Vlády a tam to ide
rýchlejšie. Výhoda je, že tam nemusíme robiť žiadny projekt. Dávame tam len čestné
prehlásenie, že máme v rozpočte na to vyčlenené financie.
P. Kováč –Chcel som vedieť len ten časový horizont. ZŠ a MŠ sa chce pripojiť k akcii
13.5.2017 asi tak ako to bolo na Dňoch obce a L11. Deti môžu nacvičiť vystúpenie, poprípade
nejaké stánky.
J. Kováčová – bolo by dobré, aby 2.5.2017 prišiel nejaký zástupca na stretnutie.
P. Kováč – mohla by prísť J. Hudecová ako zástupca Rady školy a škôlky.
R. Riečan – ja ešte chcem poďakovať turistom a p. starostovi, že boli na brigáde na chodníku
a odviedli kus dobrej roboty.
K bodu 7/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 33 4 – mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R.
Riečan/.

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.

Zapísala:
Blanka Luptáková

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

Overovatelia zápisnice:
Dana Lichá

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

Radoslav Riečan

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

Marián Píši, starosta obce

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