Zápisnica z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín,
konaného dňa 14.11.2017 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: 2 /viď prezenčná listina/
Hostia: Ing. Štefánia Trajteľová – ekonómka obce

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z XX. Zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Návrh rozpočtu na rok 2018
5. Prijatie návrhu VZN obce Lučatín č. 64/2017
6. Prijatie Smernice o vybavovaní sťažností
7. Interpelácie poslancov
8. Rôzne - diskusia
9. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
10. 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 D. Lichú a R. Riečana. 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/
1/ prejednať s p. Lichou požiadavku Stolnotenisového oddielu TJ Mladosť Lučatín ohľadne
využívania sály z dôvodu častých tréningov a zápasov oddielu
Starosta – jednalo sa v podstate o to, aby mali od KD Lučatín ping-pongisti vlastný kľúč.
Vyhoveli sme, kľúč sme dali spraviť.
D. Lichá – ja sa potom ešte k tomu vyjadrím v diskusii. Bola som tam na kontrolu a zase boli
pece zapnuté. Takže nevieme kto ich nechal zapnuté. Aby nevznikol opäť problém, že sa
prečerpali energie.
K bodu 4/
Starosta – Prijatie návrhu rozpočtu na rok 2018
Š. Trajteľová – návrh ste dostali. Žiadne mimoriadne príjmy tam nie sú. V kapitálových
výdavkoch je suma, ktorú chceme použiť na dokončenie chodníka na hornom konci. Inak tam
veľké zmeny oproti minuloročnému rozpočtu nie sú. Požiadavky, ktorú boli sú tam
zapracované. Jedine taký väčší rozdiel je v príjmoch, ktoré sme dostávali cez UPSVaR – to pre
budúci rok v rozpočte nie je. Je to zahrnuté v kapitole – rozvoj obce. Rozpočet je riešený
takou minimalistickou formou. Ak budú príjmy vyššie tak sa rozhodne, že či sa financie
poskytnú na určitú kapitolu.
D. Lichá – ja som dávala návrh za kultúrnu komisiu. Chcela by som, aby sa suma v rozpočte
zdvihla o 300€. Teda z pôvodných 1800€ na 2100€. Ešte by ma zaujímalo – ostatný materiál,
služby a výdaje 2500€ – čo je v tom vlastne zahrnuté?
Š. Trajteľová - tam je všetko ostatné čo súvisí s prevádzkou kultúrneho domu – bežné opravy,
údržby – okrem akcií.
D. Lichá – je tam aj napr. nákup napr. prístreškov, úprava vonkajších schodov – to je v tých
2500€?
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Š. Trajteľová – áno, ale je to na starostovi obce, či sa to bude realizovať a či je to potrebné.
Starosta – schody bude robiť M. Matyáš, už to prejednávame, ale už len na jar. Je to vlastne
údržba kultúrneho domu. Keď sa niečo vyskytne, aby sme mali rezervu.
D. Lichá – z minulého roku nebolo všetko prečerpané? Za október som nemala čerpanie
rozpočtu, takže neviem.
Š. Trajteľová – 2218€ bolo čerpané na akcie, plyn je rozdiel 1000€, interiérové vybavenie
730€, čistiace prostriedky 52€. Ešte tam budú odmeny za kroniku a za knižnicu. Zatiaľ nie je
rozpočet vyčerpaný.
D. Lichá – stoličky, ktoré sa kupovali sú v čom zahrnuté?
Š. Trajteľová – stoličky boli zakúpené z VÚC-ky. Doklady sú na obecnom úrade, môžete si to
pozrieť.
D. Lichá – My teda žiadame navýšiť rozpočet o 300€ zo sumy 1800€ na 2100€ na akcie
kultúrnej komisie.
P. Loučka – čo sa týka športových služieb – transfer občianskemu združeniu – 3200€. Čo
všetko je v tom zatrhnuté?
Š. Trajteľová – futbal – 2400€, stolný tenis- 500€ a Lučatínska 11-tka – 300€.
P. Loučka – môj predchodca mal určité príjmy, do ktorých spadal len futbal. Ako som
nastúpil boli určité finančné tlaky, takže rozpočet pre futbal šiel dole. Je to pre nás
neúnosné. Budeme žiadať navýšenie rozpočtu pre futbal o 600€. Teda transfer by mal byť
3800€. Hľadáme sponzorov. Teraz sme nakúpili teplákové súpravy v hodnote 600€. Navyšuje
sa rozpočet každý rok, ale ja to necítim. Ďalšia vec rozvoj obce -97 000€ je odkiaľ?
Š. Trajteľová – sú z ostatných peňažných fondov obce. Čiže sú to peniaze, ktoré sme ušetrili
v predchádzajúcom období.
P. Loučka – 97 000€?
Starosta – áno – to je ušetrené za 11 rokov. Výzva na chodníky, ktorá bola podaná zatiaľ
nebola vyhodnotená. Na minulých zastupiteľstvách sme sa dohodli, že ak nám neprejde
výzva, peniaze sa presunú do rozpočtu. To znamená, že tieto peniaze musíme dať do
rozpočtu, aby sme na budúci rok mohli realizovať projekt – „chodníky - III. úsek“ z vlastných
financií. Takže z tých financií musíme minimálne 60 000€ rátať na chodníky. Pri tej príležitosti
už chceme spraviť aj cestu hore k M. Vojníkovi. Nech sa to tiež dá do poriadku. Teraz sa robia
rozpočty a na základe rozpočtov sa bude robiť obstarávanie. Financie, ktoré z tých 97000€
zostanú, tak investujeme v obci. A máme na pláne - oprava alebo výmena časti asfaltov na
miestnych komunikáciách. Ak nám vyjde výzva na chodník tak, keďže sú to kapitálové
financie musíme ich investovať do rozvoja obce.
R. Riečan – fajn, suma sa navýšila, ale o týchto peniazoch vedela len finančná komisia.
Ostatní poslanci nevedeli o tom nič a taktiež nevieme ani o ďalších projektoch v tejto obci.
M. Vojník – mňa by zaujíma tá cesta za kultúrnym domom, ktorá má byť. Ja o tom nič neviem
a už to 10 dní chodia vymeriavať geodeti.
Starosta – na predchádzajúcich zasadnutia OZ sme sa o tom bavili. Robí sa cesta do sypáka,
na družstve a aj cesta za kultúrnym domom.
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M. Vojník – o tej ja neviem nič.
R. Riečan – bavili sme sa o nej, len ako o príjazdovej ceste k budúcim domom.
Starosta – je to len začiatok – najskôr sa bude musieť urobiť na šírku komunikácie výškopis
a polohopis, potom sa bude musieť urobiť projekt a porealizačné zameranie geometrického
plánu.
M. Vojník – to je v poriadku a to má byť cesta z vlastných zdrojov?
Starosta – je to príprava na ďalšie obdobie, lebo mám takú informáciu, že majú vyjsť výzvy na
miestne komunikácie. Aby sme boli pripravení.
M. Vojník – ale o tomto sme sa nerozprávali. Mňa sa pýtajú susedia, že čo sa tam vlastne ide
robiť? Vraj tam má byť cesta od p. Ďurčíka až po p. Podhorského. Ja osobne som sa to
dozvedel od geodetov.
P. Loučka – keby sme to vedeli, určite by sme nesúhlasili zokruhovať túto cestu ponad nás.
Načo nám to je potrebné? Nech sa zrealizuje cesta tam, kde bude výstavba domov. Zdá sa mi
to trošku nelogické.
Starosta – a v čom je problém? Pozrite sa do územného plánu obce. Tam sa plánuje aj
výstavba v tejto časti.
M. Vojník – kvôli 4 domom, ktoré sa tam možno postavia je to podľa mňa zbytočné. Pri p.
Ťažkej je to veľmi úzke. Tam sa veľké auto ani nevykrúti.
Starosta – kvôli tomu sa robí projekt, aby projektant navrhol, či to je možné a určí sa aká
bude šírka cesty.
M. Vojník – to pole, ktoré tam je – odtiaľ sa zosunul dvakrát svah. Bude potrebné spraviť
oporný múr. Investujme radšej peniaze tam, kde je to potrebné. Táto cesta bude úplné
zbytočná. Ide o to, že sme o tom nevedeli. Ľudia už chcú písať petície proti výstavbe cesty. Ja
som zásadne proti tejto ceste.
Starosta – nikto netvrdí, že sa to bude realizovať teraz. Všetko je to len príprava do
budúcnosti.
J. Kováčová – táto cesta sa momentálne netýka rozpočtu. Tie miestne komunikácie sú
chodníky na hornom konci + cesta k M. Vojníkovi a ďalšie komunikácie sme nešpecifikovali.
Ešte sme uvažovali, aby ostal každý na každom konci spokojný – možno cesta popod ihrisko
v Kutine, cintorínsku ulicu sme uvažovali tiež, ale je tam plánovaná výstavba. Potom sa
plánovalo pri železničnom priecestí – ten špic, ktorý sa planíroval. A ešte sa uvažoval chodník
do cintorína. Čiže priorita č. 1 je chodník na horný koniec. O tomto okruhovaní sa ešte ani
nemusíme baviť.
M. Vojník – ale platíme to. Prečo meriame a platíme niečo, čo v budúcnosti ani nebude?
J. Kováčová – teraz riešme rozpočet.
M. Vojník – ja som vás žiadal, aby ste informácie o všetkých projektoch, ktoré sa idú robiť
a riešiť posunul poslancom. Aby sme aj my o tom vedeli.
P. Loučka- aspoň stavebná komisia mala o tom vedieť. Chcem sa spýtať, koľko peňazí zostane
z rezervného fondu? Všetky peniaze idú do týchto kapitálových výdavkov?
Š. Trajteľová – zostane vám 30 000€, ak sa toto minie.
4

M. Vojník – kedy má byť vyhodnotenie výzvy na chodníky?
Starosta- už to malo byť pred 2 mesiacmi.
D. Lichá – hovoríme stále o výzvach – ja som ani jednu výzvu nevidela. Je možné poslať nám
mailom informácie o výzvach? Ide o to, aby aj poslanci vedeli informovať občanov.
Starosta – minule som vám hovoril o tom, že boli zrušené výzvy. Dom smútku a kultúrny dom
sa teda robí nanovo a poslať sa to musí do 30.11.2017. O všetkom som vás informoval. Na
internetovej stránke obce sú zverejnené všetky výzvy aj s poznámkami či boli zrušené, kedy
boli zrealizované, aká bola výška spoluúčasti a ostatné informácie. Nemám vám čo tajiť.
Nemôžem vám skenovať celú projektovú dokumentáciu. Môžete prísť a osobne sa na to
spýtať.
P. Loučka – reagovali sme hlavne na tú situáciu ohľadom cesty popri p. Ďurčíkovi
J. Kováčová – riešme teraz rozpočet. Zastupiteľstvo bude schvaľovať každú jednu položku.
Tak vy si povedzte, čo by ste tam navrhli.
P. Loučka – najskôr spravme chodníky a potom budeme robiť ďalšie veci, podľa financií.
Starosta – musíte to v rozpočte schváliť, aby sa s financiami mohlo hýbať v roku 2018. Toto
meranie cesty je vlastne rozvoj obce. Táto cesta sa možno bude robiť o 5-6 rokov. A keď
vyjde výzva budete mať hotové papiere a nemusíte zháňať projektantov.
P. Loučka – ja som za rozvoj obce, ale príde mi zbytočne zokruhovať tú cestu.
D. Lichá – v rozpočte tých 7000€ je vlastne na tieto projekty a merania?
Š. Trajteľová – áno
R. Riečan – ja sa ešte spýtam k položke sociálne služby, staroba. Tam sa nám to zdvihlo na
4000€. Čo sa udialo?
Š . Trajteľová - musíme počítať aj s touto položkou. Zatiaľ sme nemali, žiadne požiadavky na
opatrovanie. Ale obec má povinnosť zabezpečiť sociálne služby. Čerpanie sme zatiaľ nemali,
len sociálne šetrenie, ktoré nám robí Mesto B. Bystrica.
Starosta – v poslednej dobe sa nám vyskytli žiadosti o sociálne šetrenie, nielen ohľadom
umiestnenia v domove sociálnych služieb, ale aj žiadosti o opatrovanie. Zatiaľ máme
predbežne predjednané so Slovenskou Ľupčou opatrovnícku službu. Je tam aj spoluúčasť
občana + náklady spojené s dopravou.
D. Lichá – máme už nejaké požiadavky na opatrovateľskú službu?
Starosta – áno
J. Kováčová – tam vlastne ide o to prechodné obdobie, keď je človek prepustený
z nemocnice
Starosta – napr. keď je ležiaci pacient musia byť dve opatrovateľky
P. Loučka – ešte sa chcem spýtať na školu? Koľko je žiakov? Ako sme na tom finančne?
Š. Trajteľová – je 9 žiakov.
R. Riečan – momentálne je tam nedoplatok cca 7355€. To by mal byť aj výsledný deficit?
Š. Trajteľová – áno
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P. Loučka – ide o to, že ja určite chcem navýšenie rozpočtu pre futbal. Chcem, aby bol
rozpočet navýšený tak, ako to bývalo v minulosti. A mám pocit, že to asi nebude reálne.
A niekto sa tu bude dotovať a dotovať...a dokedy? A zanikne nakoniec aj to.
Starosta – ja len pre informáciu, lebo tvrdíš, že niekedy bol rozpočet vyšší: v roku 2011 –
1000€, 2013 – 1000€, 2014 – 1800€, 2015 – 2900€, 2016 – 2941€, 2017 – 3200€ - z toho ešte
treba odrátať na L11 a stolný tenis. Toto hovorím o financiách len na futbal. Keď chceš od
roku 2015 mám celkové náklady na TJ Mladosť Lučatín – 2015 - 5660€, 2016 – 6337€ a tento
rok je to 5250€. Čiže v roku 2016 bol ešte aj celkový rozpočet väčší ako tento rok. Ja ti to
dávam iba ako informáciu.
M. Vojník – poplatky na fungovanie klubu sa stále zvyšujú
J. Kováčová – viete veľmi dobre, že keď je požiadavka z vašej strany vždy sa snažíme
vyhovieť.
M. Vojník – tu ide o princíp... futbal sa zruší kvôli financiám a školu budeme dotovať 15000€
ročne.
J. Kováčová – prečo sa stále vraciate ku škole. Veď sme schvaľovali, či zrušiť školu alebo nie.
R. Riečan – škola tiež reprezentuje obec. Zatiaľ sa nešlo nad 10000€ tak netreba vyvolávať
paniku. Uvidíme ako to dopadne budúci rok.
D. Lichá – ide o to, či aj aktivity školského personálu sú dostatočné, aby sa deti pritiahli. Lebo
nejako to zase začalo stagnovať. Neviem kde sa naposledy zúčastnili so žiakmi.
B. Bobáková – minulý rok naše deti zo ZŠ vyhrali štvrté miesto na olympiáde v Slovenskej
Ľupči, s tým, že nemajú telocvičňu. Ja si myslím, že je to dosť veľký výkon popri iných väčších
školách. A čo sa týka MŠ myslím, že takmer každý týždeň dávame na FB čo sa v MŠ robí.
Myslím, že propagácia je dobrá. Plánuje sa vianočný koncert pre celú obec. Na tie Dni obce
nám to bohužiaľ nevychádza, keďže sú prázdniny. Na jarné a vianočné trhy ste nás neprizvali.
D. Lichá – nie je to všetko len o tom predaji.
B. Bobáková – ale nemali sme možnosť sa prezentovať.
D. Lichá – trhy boli orientované na zručnosť – výroba píšťaliek. Záujem detí a rodičov nebol
taký, ako som si myslela. Ide o to, aby sa zachovali tradície.
B. Bobáková – možno keby ste nás pozvali, prišlo by viac detí.
Starosta - ešte máte niekto niečo k rozpočtu?
Š. Trajteľová – teda 300€ zvýšime kultúrnej komisii a 600€ na futbal? Súhlasíte s tým? Takže
musíme nájsť v rozpočte ešte 900€.
Poslanci schválili Návrh rozpočtu na rok 2018 5 – mi hlasmi /D. Lichá, J. Kováčová, P. Loučka, R.
Riečan, M. Vojník/.
K bodu 5 /
Starosta – mali sme kontrolu z prokuratúry. S právnikom sme to riešili a výsledok je návrh
VZN 64/2017. Máte k tomu nejaké otázky?
R. Riečan - menili sa sadzby?
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Starosta – nie nemenilo sa nič. Aj keď sme zvažovali, že cenu dáme trošku dole. Ale zvážili
sme, že to radšej necháme takto, lebo od budúceho roku sa sumy za odvoz a uloženie
odpadu budú zvyšovať.
M. Strmeň – malo by to byť v poriadku, keďže to bolo odsúhlasené aj prokurátorom.
Poslanci schválili Návrh VZN obce Lučatín č. 64/2017 5 – mi hlasmi /D. Lichá, J. Kováčová, P.
Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.

K bodu 6/
Starosta – prijal sa nový zákon a musí sa upraviť smernica o vybavovaní sťažností. Pozreli ste si
ju?
J. Kováčová – musíme mať túto smernicu? Toto nemá hlavu ani pätu. Ja dávam návrh, aby sme ju
neprijali. Ak príde akákoľvek sťažnosť, tak ide cez poštu obecného úradu a rieši sa to
prostredníctvom jednotlivých komisií.
Ľ. Paločková – súhlasím. Smernica má usmerniť ľudí o tom, čo sa v zákone píše. Toto vôbec nie je
zrozumiteľné.
Starosta – túto smernicu vypracoval právnik
Š. Trajteľová – ak má byť smernica o vybavovaní sťažností, mala by byť prispôsobená našej obci.
Má sa týkať našich podmienok, pretože zákon je všeobecný. Majú tam byť definované konkrétne
postupy.
Poslanci neschválili Smernicu o vybavovaní sťažností 5 – mi hlasmi /D. Lichá, J. Kováčová, P.
Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.

K bodu 7/
Starosta – prišla nám ponuka na služby SBS. Podklady ste k tomu mali.
P. Loučka – nemáme potrebu využívať ich služby
Poslanci nesúhlasili s ponukou poskytovania služieb podľa Zákona č. 473/2005 Z. z., Zákon o
poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 5 – mi hlasmi /D. Lichá, J. Kováčová, P.
Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
Starosta – poskytli sme finančné prostriedky ev. cirkvi a zaslali nám poďakovanie. Takže spätná
väzba na našu iniciatívu.
D. Lichá – dostala som žiadosť od iniciatívy rodičov, že by 24.11.2017 chceli robiť Katarínsku
diksotéku s tým, že výťažok by išiel pre deti ZŠ a MŠ. Majú požiadavku, či by obec poskytla
priestory kultúrneho domu ako sponzorské. Myslím si, že by to malo byť v poriadku, keďže
kultúrny dom sa prenajíma aj iným organizáciám pôsobiacim v obci.
Š. Trajteľová – netreba potom zabudnúť na SOZU.
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J. Kováčová – čiže všetky náležitosti z toho vyplývajúce si zabezpečí organizátor a obec dáva ako
sponzorské pokrytie réžijných nákladov.
D. Lichá – ďalej chcem oboznámiť, že 18.11.2017 sa uskutoční bábkové divadlo. Takže pozývame
všetky deti. Bola by som rada, keby ste to iniciovali ďalej. Je to aj v MŠ a v ZŠ na nástenke. Potom
máme plánované ďalšie divadlo 26.11.2017 – je to veselohra. 9.12.2017 bude Mikuláš. Pozývame
všetky deti aj rodičov s tým, že skúsime burzu nadbytočných vecí ako sú oblečenie , pracovné
náradie. Bude to anonymné. Buď výmenný obchod alebo symbolická cena. Niektoré veci, ktoré
nám darujú posunieme deťom do detských domov alebo do sociálnych zariadení. Čiže týmto
smerom, by sme to chceli prvýkrát vyskúšať. Ešte sa chcem opýtať kedy bude invetarizácia.
Š. Trajteľová – pripravím to na december
Starosta – ešte ma napadlo – čo sa týka stromčeka. Väčšinu svetiel potrhal vietor a budeme opäť
musieť kupovať nové svetlá. Treba uvažovať nad tým, že osadíme menší stromček.
P. Loučka – urbár by sme nemohli poprosiť, aby nám sponzorsky zabezpečil stromček? Skúste ich
osloviť p. starosta.
Š. Trajteľová – myslím si, že by nemal byť problém.
P. Loučka – výstavba pri cintoríne – ako to vyzerá? Bude sa tam stavať?
Starosta – zatiaľ je ticho. Majiteľka pozemkov to zatiaľ nechala tak a ďalší majitelia tu neboli už
od leta. Akurát to v lete pokosili. Za obecným úradom by mal stavať P. Majer a p. Bartoš. Bude
potrebné zriadiť vecné bremeno - na ceste, lebo chcú uložiť inžinierske siete pod cestu. Rieši sa
to.
R. Riečan – a za Grajciarom to ako vyzerá?
Starosta – tam to asi pôjde. Ochranné pásmo lesa tam asi skreše zopár domov.
D. Lichá – a to archeologické nálezisko?
Starosta – mali by sme zabezpečiť a zaplatiť geologický prieskum a 5,6 fotopascí. Cena za jednu
fotopascu je cca 500€. v Brusne zaplatili za geologický prieskum okolo 17000€.
P. Loučka – čo sa týka ihriska chcem vám oznámiť, že budeme likvidovať 1 unimobunku.
Š. Trajteľová – je potrebné dať návrh na vyradenie
P. Loučka – plot od Petra Chabana je vo veľmi zlom stave. Mám obavy, aby sa to nezrútilo. Bolo
by dobré dať preč tú sieťovinu.
Starosta – tam by potom stačilo aj pletivo 5x5?
P. Loučka – sú rôzne materiály
R. Riečan – mám tu takú poznámku z minula – uvítanie do života. Bude?
D. Lichá – áno bude v piatok 1.12.2017 v sále KD Lučatín, lebo máme až 8 detí na uvítanie.
M. Vojník – zase v piatok. Ja som svojmu dieťaťu na uvítaní nebol. Prečo nie v sobotu? Ľudia si
musia vziať dovolenky. Všade ju uvítanie v sobotu.
D. Lichá – je to poobede.
P. Loučka – ako to vyzerá s tou pecou na pálenie tehál?
Starosta – v piatok to majú ísť vypilovať
M. Vojník – nechcete prehodnotiť ten dátum na uvítanie detí do života? Bolo by lepšie keby to
bolo v sobotu.
D. Lichá – bolo to už v Lučatínskych zvestiach a je to už aj zverejnené na stránke. Niektorí rodičia
o tom už aj vedia, aby potom nebol problém, že to bolo zmenené.
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M. Vojník – ja som sa ešte chcel spýtať ohľadom geodetov, či sa to bude ešte prehodnocovať. Či
sa dohodneme, ktoré cesty sa budú prioritne robiť.
Starosta – cesta do sypáka – tam je spravený výškopis a plohopis, geometrák aj projekt. Ďalšia
cesta – pod ihriskom – tá je tiež hotová. V hornej časti sa plánuje parkovisko a potom prepojenie
s touto cestou. Tretia cesta je na družstve – spravený je výškopis a polohopis, pracuje sa na
geometrickom pláne. Potom sa spraví zameranie, kvôli výmene pozemkov s urbárom. A posledná
cesta – zokruhovaná – robí sa výškopis a polohopis.
M. Vojník – tieto cesty majú zmysel ale táto posledná mi nedáva zmysel. Radšej investujme tie
peniaze inde.
Š. Trajteľová – mala by sa k tomu vyjadriť aj stavebná komisia.
Starosta –je to len prvá etapa. Pokračovať sa už nemusí ďalej. Toto všetko je príprava na výzvy,
ktoré môžu vyjsť v budúcnosti. Všetky projekty vyšli na 5000€.
M. Strmeň – chcem požiadať kultúrnu komisiu, aby vyúčtovala Deň obce – príjmovú časť. Sú
vyúčtované len výdaje. Potreboval by som k tomu aj príjmovú časť.
J. Kováčová – je potrebné doložiť príjmovú časť do 16.11.2017
D. Lichá – dobre, doložím to.
K bodu 8/
Ľ. Paločková – chcela som spýtať ohľadom projektov. Už ste mi nepriamo odpovedali. Bola to
možno otázka na p. Trajteľovú. Koľko boli výdavky na projekty a na výzvy a koľko boli príjmy?
Starosta – všetko je zverejnené na stránke veľmi prehľadne.
Š. Trajteľová – 900€ dotácia z VÚC, 7000€ dotácia na kamerový systém. Výdavky boli projektová
dokumentácia 3000€, 4000€ - kamery z vlastných zdrojov a oprava školského dvora 10000€.
Starosta – výzvy boli zrušené, ale projekty sa teraz použíjú, lebo opäť vyšli nové výzvy.
J. Kováčová – bohužiaľ je to tak nastavené, že keď vyjdú výzvy musí byť všetko pripravené
B. Bobáková – chcela by som poďakovať za školský dvor a prístrešok. Deti to veľmi využívajú.
Dostali sme sponzorsky palety a prekrylo sa pieskovisko a deti sa môžu hrať von aj keď prší. Za
posledný rok možno nevidno prácu pani učiteliek, ale stále vyrábajú rôzne výrobky a propagujú
sa – L11, jesenný deň, deň obce , deň seniorov. Myslím, že tých akcií je dosť. Chcela som sa
opýtať na príspevok na plavecký pre deti. Z našich peňazí sme momentálne objednali skrinky do
kúpeľne pre deti. Treba myslieť aj na to, aby školský dvor bol pútavejší. Výsadba sa neplánuje?
Stromy do parku, alebo zelené plochy pred rodinnými domami. Veľa informácií, ale myslím, že za
iniciatívu rodičov sa snažíme. Odišli nejaké deti z MŠ – sú to deti, ktoré sú z Ľubietovej, pretože
sa uvoľnilo miesto v MŠ Ľubietová. Preverovala som dôvody od každého osobne a bolo to kvôli
tomu, že to majú bližšie. Personálne dôvody tam určite neboli. Pani riaditeľka dokonca dostala
ďakovný list. Chcela som ešte poprosiť, že je nevyhnutné maľovanie.
R. Riečan – koľko stáli tie skrinky?
B. Bobáková – 200€. V MŠ sa maľovala trieda a jedáleň. Je potrebné ešte vymaľovať dlhú
chodbu, kúpeľňu a chodbu.
Starosta – p. riaditeľka povedala, že to svojpomocne vymaľujú rodičia.
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B. Bobáková – áno, taký bol návrh, ale neprihlásil sa nikto z rodičov. Taktiež sa vo dvore kvôli
bezpečnosti zoťali smreky. Bolo by fajn, keby sa tam niečo vysadilo. Možno skúsime sponzorsky
zohnať nejaké rastliny a spraviť brigádu.
R. Riečan – určite si to pýta nejaký záhon. Zostalo to také otvorené.
J. Kováčová – treba si dať všetky požiadavky písomne. Uvidíme, či nám vyjdú financie. Ale
musíme investovať do všetkých sfér. Myslím, že sa teraz pekne investovalo do školského dvora.
R. Riečan – čo sa týka výsadby – je to verejné priestranstvo a je potrebné spraviť nejakú
koncepciu. Nech to už ako celok vyzerá pekne. Je to verejný priestor, ktorý si zaslúži pozornosť.
P. Loučka – pri tejto príležitosti – zelené úseky pred domami sú obecné a nemali by na nich
parkovať autá. Keby sa niečo nasadilo popred domy, bolo by to pekné, aj účelné. Domy sú blízko
cesty a keď prší vytvárajú sa mláky na ceste, alebo sa odhŕňa sneh tak sa zašpiní fasáda.
J. Kováčová – voľakedy tam bola radová výsadba stromov.
Starosta – potom sa robila elektrika a stromy sa vypílili.
Š. Trajteľová – treba počkať kým sa nespravia chodníky
K bodu 9/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 36 5 – mi hlasmi /D. Lichá, J. Kováčová, P. Loučka, R.
Riečan, M. Vojník/.

K bodu 10/

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:
R. Riečan
D. Lichá

Marián Píši, starosta obce

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

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