Zápisnica z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín,
konaného dňa 25.09.2017 o 18:00 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: 1 /viď prezenčná listina/
Hostia: starosta obce Ľubietová Ing. P. Zajac s manželkou D. Zajacovou

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z XIX. Zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Schválenie textu kroniky za rok 2016
5. Interpelácie poslancov
6. Rôzne - diskusia
7. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
8. 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 4 – mi hlasmi /J. Kováčová,
P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta M. Vojníka a P. Loučka. 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/
Starosta – ak súhlasíte rád by som dal slovo p. starostovi z Ľubietovej. Jedná sa o žiadosť
o obnovu technickej pamiatky – vápennej pece v Lučatíne. Táto vápenná pec sa nachádza
v blízkosti cesty III. Triedy do Ľubietovej. Požiadali nás o spoluprácu pri jej obnove. V prvom
rade je potrebné tejto technickej pamiatke dať majiteľa.
P. Zajac – ja by som to ešte rád doplnil. My ako občianske združenie Libetha sa staráme
o technické pamiatky. Boli by sme najradšej, keďže v roku 2019 tu máme stretnutie
banských miest a obcí Slovenska, aby tých obnovených technických pamiatok tu bolo čo
najviac. Boli sme to pozrieť a táto technická pamiatka nie je v katastrofálnom stave. Pre nás
by bolo najlepšie, keby sa niekto toho ujal z Lučatína. Predsa je to v katastri obce Lučatín. Je
to postavené na majetku SR, ale majiteľ nie je nikto. Je možnosť oznámením o určení
súpisného čísla, určiť majiteľa. Ak sa nenájde nikto v Lučatíne, tak až potom by sme možno
nastúpili my. Naše OZ má toho dosť, takže najideálnejšie by bolo, keby ste to spravili vy. Sme
ochotní vám čo najviac pomôcť a poradiť.
Starosta – ja som to bol dnes pozrieť. Je tam potrebné spraviť prístrešok nad pec. A čo podľa
teba tam ešte treba?
P. Zajac – treba spraviť prístrešok na pec aj ten pôvodný čo tam bol. Nebude to jednoduché,
ale zase v takom zlom stave to nie je.
P. Loučka – najprv by sme to mali vidieť a všetko posúdiť.
P. Zajac – je to na prvej zákrute do Ľubietovej. Pekne to vidno, keď vstúpite do kríkov. Pec
stojí, predtým je zbúraný pôvodný prístrešok. V prvom rade má obec Lučatín právo
oznámením o pridelení súpisného čísla na kataster určiť vlastníka. Zatiaľ nemá nikto žiadne
povinnosti, keďže to nie je chránená pamiatka. Svojím spôsobom je to otázka
dobrovoľníctva. Nepredpokladáme, že tam budú chodiť davy ľudí, ale ide tam o to, aby sa
tam človek mohol zastaviť a prezrieť si to. Poprípade sa tam môžu spraviť informačné tabule.
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Starosta – pôjdeme sa tam pozrieť a uvidíme.
p. Zajacová – ja len chcem zdôrazniť, že sme tu za OZ Libetha, nie ako obec. Myslím, že by to
mohlo byť zaujímavé aj pre Lučatín aj pre Ľubietovú – je to vlastne vstup do doliny. Aby to
turista vnímal ako celok.
P. Zajac – treba si uvedomiť, že technických pamiatok na Slovensku nie je veľa.
P. Zajacová – v minulosti tam pracovali občania Lučatína aj Ľubietovej
P. Zajac – ďakujeme za možnosť vypočutia
Starosta – nie je to zlý nápad. Nie je to ďaleko od cesty, ale je to v kríkoch – je potrebné to
vyčistiť. Treba spraviť prvé kroky – geometrický plán, oznámenie o určení súpisného čísla
a získať to do vlastníctva obce. Musíme sa dohodnúť kedy sa stretneme.
P. Loučka – ja som prekvapený, že niečo takéto tu je. Aké staré to je?
Starosta – bolo to postavené ešte pred vojnou.
J. Kováčová – stretnime sa v sobotu 30.9.2017 o 9:00 hod. pred Ľubietovou.

Starosta
1/ osloviť p. Ďurčíkovú ohľadom odkúpenia pozemku v záhrade p. Zobolovej
Starosta – oslovil som pani Ďurčíkovú, ktorá sa vyjadrila, že pozemok daruje p. Zobolovej. P.
Zobolová mi priniesla aj kúpnu zmluvu, ktorá dokazuje, že s kúpou domu kúpila aj celú
záhradu. Keď sa robila ROEP- ka myslela si, že je to v poriadku. Nakoniec sa zistilo, že časť
„jej“ majetku patrí p. Ďurčíkovej a obci.
P. Loučka – pre obec je to nevyužiteľný pozemok. Za stavebnú komisiu odporúčam jej
pozemok odpredať.
Poslanci schválili podľa §9 ods. 2 písm. a a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku par. KN- C č. 145/1 o výmere
124 m2 ostatná plocha, kupujúcej Alene Zobolovej, rod. Mináriková, nar. 07.10.1954, bytom
Lučatín 43 za dohodnutú kúpnu cenu 0,10€ /1 m2 4 – mi hlasmi /J. Kováčová, P. Loučka, R.
Riečan, M. Vojník/.

2/ osloviť Ivana Predajnianskeho ohľadom vyčistenia kúpaliska
Starosta – kúpalisko vyčistil Adam Fúdor aj s kamarátmi. Zajtra sa kúpalisko celé vypustí
a ešte pred zimou sa ešte vyčistí.
3/ dať vytvoriť cenové ponuky na zámkovú dlažbu na chodník a plochu v areáli ZŠ a MŠ
Lučatín
Starosta – cenové ponuky nám zaslali 4 firmy. Vyhrala to firma s najnižšou sumou –
Bautrade-In z Ľubietovej. Projekt je už zrealizovaný. Faktúra bola 9.973,39€ s DPH.
K bodu 4/
Starosta – schválenie textu kroniky za rok 2016
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M. Vojník – jedine tá teplota –stupne celzia tam nesedeli , ale to je už opravené. Je to pekne
napísané.
Starosta – môžeme teda hlasovať?
Poslanci schválili Text kroniky za rok 2016 4 – mi hlasmi /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M.
Vojník/.
K bodu 5 a 6/
Starosta – Je tu vyjadrenie – stanovisko predsedu súdu ku kadidátovi na prísediaceho. Je
adresované na obecné zastupiteľstvo obce Lučatín. Kandidát je Peter Vrbický a v zmysle
§ 140 ods. 1 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich predseda Okresného súdu Banská
Bystrica nemá námietky voči kandidátovi. Po uskutočnení voľby prísediaceho žiadajú
o doručenie osvedčenia o zvolení prísediaceho. Takže, keď sa uskutoční voľba prísediaceho
tak mu toto osvedčenie o zvolení doručíme.
Dnes sem prišiel Janko Šutka – 16.9.robili 23. ročník turnaja v mariáši. Doniesol mi
informácie o tomto turnaji – ide to dať zviazať. Je to najstarší turnaj na Slovensku. Zisk chce
prerozdeliť medzi organizácie pôsobiace v obci a urobí posedenie s vyhodnotením pre 13
ľudí, ktorí sa podieľali na organizácii turnaja.
R. Riečan – koľkí boli prihlásení?
Starosta – prihlásených boli 63 účastníkov, z toho 25 boli hráči 1.ligy. Myslím si, že účasť bola
krásna. Ešte sa chcem poďakovať všetkým aktivistom – aj tým, čo sa podieľali na obnove
chodníkov. Budeme mať stretnutie geomontánneho parku a konečne by sme mali dostať
nejaké peniaze do obce. Bude to menej peňazí ako sme predpokladali. Uvažovali sme nad
tým, že by sa mali prepojiť chotáre. Navrhli chotáre Lučatín - Ľubietová prepojiť
cyklotrasou.
P. Loučka – tieto peniaze sú už určené, alebo sa dajú použiť na niečo iné?
Starosta – to sa ešte uvidí, je to dosť tvrdé. Ešte sa to okliešťuje. Výzvy na multifunkčné
a detské ihrisko boli zrušené. Mal som informácie, že nám schválili obe výzvy, ale vláda
zrušila tieto výzvy. Je to už 3 zrušená výzva.
R. Riečan - ja nemám nič za mňa. Bol som pozvaný na rodičovské združenie MŠ a chcem vás
informovať o tom. Zišlo sa nás 6. Keďže účasť bola nízka nebol schválený predsa rady škôlky
– predtým bol predsedom p. Kováč. Zo 16 detí sú 3 predškoláci. Z Ľubietovej nám odišli 4
deti. Údajne nemáme podpísaný školský poriadok
Starosta – školský poriadok ešte platí. Nepodpisuje sa každý rok.
R. Riečan – 13.10.2017 sa plánuje Lučatínsky jesenný deň. Takže by bolo dobré, keby sme ich
prišli podporiť. Bude sa maľovať chodbička. Rodičia chcú nakúpiť zrkadlá do MŠ z vlastných
zdrojov a taktiež chcú dať vyhotoviť nové skrinky. Zháňajú si niekoho na prax.
J. Kováčová – to chcú bezodplatne riešiť?
R. Riečan – áno, ak nikoho nenájdu mohol by sa pán starosta spýtať na odbore školstva.
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Starosta – práve máme problém v ZŠ – tam zháňame niekoho. Učiteľky majú veľa dovolenky
a náhradného voľna a nestíhajú si to čerpať.
M. Vojník – tá prax nie je dlhodobá – možno 2 týždne. To im asi veľmi nepomôže.
P. Loučka – v ZŠ máme koľko deti?
Starosta – 9 detí
P. Loučka – ja by som začal futbalom, keďže som predseda FK Mladosť Lučatín. Na druhý
polrok roku 2017 sme požiadali o navýšenie rozpočtu o 300€, keďže máme zvýšené náklady
napr. členské poplatky zo zákona to je cca 250€,+ rozhodcovia okolo 130€. Futbal v Lučatíne
nevyzeral ružovo, ale sme sa dali dokopy. V prvom rade by som sa chcel poďakovať M.
Sedliakovi a D. Seleckému, že nám prišli pomôcť a zostali tu. Teraz vznikla dobrá partia.
Výsledky sú výborné. V nedeľu sme hrali v Harmanci a vyhrali sme 9:0. Sme prví a chlapci sú
rozhodnutí postúpiť. Kupovali sme im tento rok dresy, ktoré stáli cca 800€ a chceli by sme im
čiastočne preplácať aj kopačky. Preto som požiadal o navýšenie rozpočtu o 300€. Myslím, že
sa to oplatí. V okolitých obciach majú vyšší rozpočet na futbal. Ďalej by som sa chcel spýtať
ohľadom chodníka. Zistili sme, že je podpísaná zmluva o dielo na „ Chodník III. Etapa „.
Starosta - museli sme podpísať zmluvu s víťazom verejného obstarávania na chodníky.
Zmluvu sme museli doložiť do žiadosti. Ak nám výzva neprejde, zmluva nebude platná. Pri
verejnom obstarávaní sa to musí tak robiť. Výzvy na kultúrny dom a dom smútku boli
zrušené. Výzva na chodník ešte nebola vyhodnotená.
P. Loučka – včera som sa bol prejsť po chodníku popri Hrone a chcem oznámiť, že je tam
spadnutá jedna vŕba - pod mostom. Je v Hrone a spolovice je Hron zahataný. Treba ju
odstrániť.
Starosta – dobre, nahlásim to povodiu Hrona.
M. Vojník – ja som mal tiež v pláne spýtať sa na chodníky
J. Kováčová – ak neprejdú chodníky treba uvažovať o tom, že to spravíme z vlastných
zdrojov. Takže to musíme zahrnúť do rozpočtu na rok 2018 – predbežne.
R. Riečan – a čo sa týka ťahania optického kábla – ako to vyzerá?
Starosta – mám informácie, že už na tento rok vyčerpali všetky financie. Povedal som im, že
ak spravíme nový chodník – tak už do neho nekopnú. Už budú musieť ísť pomimo.
J. Kováčová – Finančná komisia cez prázdniny nezasadala. Bolo tam viac žiadostí aj návrhov
z našej strany. Finančná komisia odporúča žiadosť o navýšenie rozpočtu o 300€ pre FK
Mladosť.
Poslanci schválili Navýšenie rozpočtu pre FK Mladosť Lučatín o sumu 300€ na celkovú
hodnotu 1500€ na druhý polrok 2017 4 – mi hlasmi /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan,
M. Vojník/.
J. Kováčová – ďalej tu je požiadavka Evanj. Cirkvi - na príspevok na pozlátenie spovedných nádob.
Je to ten istý prípad, ako sme schvaľovali pre katolícku cirkev – na opravu zvonov vo výške 500€.
Finančná komisia taktiež odporúča schváliť navýšenie o 200€ v celkovej hodnote 500€.
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Poslanci schválili Navýšenie dotácie pre Evanjelickú cirkev a.v. o 200€ na rekonštrukciu
spovedných nádob – pozlátenie 4 – mi hlasmi /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
J. Kováčová – pán starosta vás vyzval mailom ohľadom poskytnutia dotácií na rok 2018. Poslala
Kultúrna komisia, Marek na L11 tiež dal žiadosť . Chýbajú nám tam požiarnici, protifašistický
bojovníci, ping-pongisti, dôchodcovia, ZŠ a MŠ. Je potrebné ich vyzvať. Boli ste sa pozrieť ako sú
zrekonštruované sociálne zariadenia a kuchynka na ocú. Je to viac-menej urobené. Vyzerá to
lepšie. Finančná komisia ešte navrhuje výmenu podlahovej krytiny vo vstupnej miestnosti
a rozhlasovni a taktiež je potrebné vymeniť okná od susedov. Môžeme to ísť pozrieť, je to
v katastrofálnom stave.
Starosta – na ocú sú už vymenené všetky okná, okrem tých od susedov - WC, kuchynka,
rozhlasovňa.
P. Loučka – máme aj cenovú kalkuláciu?
J. Kováčová – nie, najskôr treba odsúhlasiť a potom sa dajú vytvoriť cenové ponuky.
Starosta – chcem osloviť aj M. Matyáša. Musia byť minimálne 3 cenové ponuky.
Poslanci súhlasili s rekonštrukciu okien, schodov a časti dlažby na obecnom úrade Lučatín
4 – mi hlasmi /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
J. Kováčová – a ešte mám jeden bod – taký nie veľmi príjemný. Jedná sa mi o vyúčtovanie osláv
Dňa obce Lučatín. Finančná komisia upozorňuje Kultúrnu komisiu na neadekvátne nakladanie
s finančnými prostriedkami. K 16.9. 2017 je čerpanie finančných zdrojov Kultúrnej komisie
prečerpané o 400€.
M. Strmeň – všetky financie od obce musia byť vydokladované. Prípadne zvyšná časť musí byť
vrátená s tým, že musia byť jasné príjmy a výdavky.
J. Kováčová – toto vyúčtovanie je neprehľadné a nepostačujúce.
M. Strmeň – ja ako kontrolór žiadam KK najneskôr do 15.10.2017 o úplne položkovite
vyčíslené náklady. Všetko musí byť zdokladované. Každý máte na starosti nejakú komisiu,
ktorá narába s finančnými prostriedkami a bolo by dobré odsúhlasiť si nejaký limit, ktorý vy
bude chcieť z obecných peňazí na niečo použiť. Musí o tom vedieť minimálne starosta. Aby
mu potom neprišli faktúry, o ktorých on ani netušil.
J. Kováčová – napr. inzercia v časopise Echo. Neviem poznáte niekto tento časopis? Prišla
nám faktúra na 118€. Je potrebné, aby od určitej sumy, ktorú my schválime, vedel starosta –
ako štatutár.
M. Strmeň – pri KK je to trochu inak ako pri športovcoch – športovci majú zmluvu. KK si
vezme zálohu a musí ju vyúčtovať. Nie je možné, aby si ona určila na čo to použije. Ide o ten
limit.
J. Kováčová – má v rozpočte 1800€ na kult. podujatia – ako sú deň obce, deň detí, úcta
k starším, Mikuláš. Už teraz má vyčerpané 2200€ a to ešte neprišla faktúra za prepravu FS
Partizán. Takže Finančná komisia upozorňuje Kultúrnu komisiu na neadekvátne nakladanie
s finančnými prostriedkami a upozorňuje na prečerpanie schváleného rozpočtu k dátumu
16.9.2017 o 400€ a doporučuje, aby OZ schválilo Výšku limitu finančných prostriedkov
/nákupy, objednávky/ obce Lučatín, s ktorými môžu nakladať jednotlivé zložky obce do výšky
20€ bez vedomia starostu obce Lučatín.
Starosta – čo sa týka Dňa obce. Vzala si zálohu 100€ s tým, že ďalšie financie budú vyplácané
prostredníctvom faktúr. A potom už len chodili faktúry.
M. Vojník- tak sa nepreplatia faktúry.
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Starosta – ako ja nemôžem zaplatiť faktúru ľudom, ktorí si svoju prácu spravili? Ja nemám nič
proti tomu, že sa to robí. Ide len o to, vedieť čo a za koľko sa bude robiť. Strácame na tým
prehľad, keďže nebola urobená objednávka.
J. Kováčová – ťažko sa komunikuje, keďže nemáme vstupnú informáciu. Jednoducho sa to
takto nemôže robiť. Ku každej faktúre musí byť objednávka alebo zmluva. A kto podpisuje
objednávku? No predsa štatutár.
Starosta- ja tu nie som na to, aby som ju brzdil. Je potrebné, aby som vedel, na čo sa použijú
financie. Ide hlavne o komunikáciu.
J. Kováčová – akcie sa budú robiť stále. Je potrebná kontrola. Nemôžeme čakať, že nám budú
chodiť faktúry, o ktorých sme ani netušili.
M. Vojník – škoda, že tu nie je.
J. Kováčová – no nie je tu. Ale my to musíme už teraz riešiť.
Starosta – Finančná komisia ma skritizovala, že som to neustriehol. Majú pravdu, ale nedalo
sa to. A tí ľudia na Dni obce, tú robotu odviedli. Ja im musím zaplatiť.
J. Kováčová – ja trvám na tom, aby sa to dalo do zápisu, pretože toto nie je prvé
upozornenie. Doteraz to tak fungovalo. Ale toto už je extrém. Ja by som netlačila na to, aby
sme to dávali na papier, keby to fungovalo.
M. Vojník – škoda, že tu nie je. Mohli sme si vypočuť druhú stranu.
Poslanci schválili Výšku limitu finančných prostriedkov /nákupy, objednávky/ obce Lučatín,
s ktorými môžu nakladať jednotlivé zložky obce do výšky 20€ bez vedomia starostu obce
Lučatín 3 – mi hlasmi /J. Kováčová, P. Loučka, M. Vojník/, 1 poslanec /R. Riečan/ sa zdržal.
J. Kováčová – ešte som sa chcela spýtať ako to bude s uvítaním detí do života a mesiac úcty
k straším. Mala to predsa robiť sociálno-poriadková komisia
Starosta – volal som jej, povedala, že to bude robiť Kultúrna komisia.
R. Riečan – tam sme sa predsa rozhodli, že pri uvítaní budú všetci poslanci
J. Kováčová – ja som to chcela dnes vyriešiť, či si stanovíme dátumy a dohodneme sa.
Starosta – dátumy už sú stanovené
M. Vojník – ja len dúfam, že uvítanie bude cez víkend. Lebo keď malo moje dieťa uvítanie,
nemohol som prísť, lebo som bol pracovne odcestovaný.
P. Loučka – Kultúrna komisia má asi veľa akcií. Ak nestíhajú, tak môžu vypustiť nejakú akciu.
Napr. Deň obce by možno mohol byť raz za dva roky. Ja jej nemôžem vytknúť, že nemá
záujem. Deň obce mal pekný program.
J. Kováčová – jedna varianta príjmu je sponzoring. Myslím, že sponzorig bol slabý. Treba
oslovovať sponzorov, behať za nimi.
P. Kán – ja som tu za stolnotenisového oddielu. Viete dobre, že náš oddiel funguje už 5
rokov. Snažíme sa dôstojne reprezentovať našu obec. Posledné dva roky A-čko hrá krajskú
súťaž. Na obecný úrad sme priniesli rozpis zápasov. Tých zápasov je veľa, hráme skoro každú
sobotu. Keď vieme dopredu o nejaké akcii, nie je problém zápas preložiť. Najmä ak nie sú
zďaleka. Horšie je to, keď máme hostí z väčšej vzdialenosti. Treba trochu pozerať na ten
rozpis, ktorý je na obecnom úrade. Chcem sa poďakovať za výbornú spoluprácu, predsa
elektrina a plyn nie sú zadarmo. Všetko stojí veľa peňazí.
Zároveň by som chcel požiadať o možnosť mať vlastný kľúč od sály. Nevravím, že je zlá
komunikácia s p. Lichou, ale veľa energie nám to zaberá. Dva alebo trikrát do týždňa musíme
telefonovať a otravovať ju. Myslím, že za tých pár rokov sme nepoškodili nič, keď bolo treba
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pomohli sme. Boli by sme veľmi vďační za vlastný kľúč. Záleží na vás ako sa rozhodnete. Ak
nebudete súhlasiť, budeme to riešiť tak ako doteraz. Ale stojí to veľa času a energie.
Starosta – hmotnú zodpovednosť za sálu má p. Lichá. Musíme to s ňou prekonzultovať. Ale
myslím si, že za tie roky vás dobre pozná a dohodneme sa. Nie je problém dať spraviť kľúč,
ale musí súhlasiť p. Lichá – ona má hmotnú zodpovednosť.
J. Kováčová – dá sa pekne zistiť obsadenosť sály. Plány stolnotenisového oddielu máme,
zumba je tiež nahlásená. Ktokoľvek bude chcieť sálu je potrebné to nahlásiť na obecnom
úrade.
P. Kán – doteraz sme s prelínaním akcií nemali problém. Vždy sme sa dohodli.

K bodu 7/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 35 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.

Zapísala:
Blanka Luptáková

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

Overovatelia zápisnice:
Marek Vojník

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

Peter Loučka

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

Marián Píši, starosta obce

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