Zápisnica z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín,
konaného dňa 11.12.2017 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 XXI. Zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Schválenie rozpočtu na rok 2018
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 5 – mi hlasmi /J. Kováčová,
D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta J. Kováčovú a M. Vojníka. 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/ Osloviť Urbárske pozemkové spoločenstvo na zabezpečenie vianočného stromčeka
Starosta – stromček už stojí. Nie je z Urbáru, ale je z obecných lesov Slovenská Ľupča
K bodu 4/
Starosta – Schválenie rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020
Požiadavky boli zapracované do rozpočtu ako ste žiadali – to znamená + 300€ pre kultúrnu
komisiu a + 600€ pre TJ Mladosť Lučatín – futbal. Takže máte ešte nejaké požiadavky?
P. Loučka – takže máme to roztriedené – futbal 3000€, stolný tenis 500€ a L11- 300€?
J. Kováčová – áno, je to upravené podľa vašich požiadaviek.
D. Lichá – ešte sa chcem informovať ohľadom Lučatínskeho chodníka, včelárov, dôchodcov.
Majú aj oni niečo v rozpočte? A ako to majú prerozdelené.
Š. Trajteľová – rozdelené je to tak, ako boli požiadavky a v podrobnom položkovitom
rozpočte to bude presne rozdelené podľa požiadaviek, ktoré sme dostali.
M. Vojník – pán starosta posielam som vám mail a odpoveď mi neprišla – bolo to ohľadom
cesty, ktorú sme riešili na minulom OZ.
Starosta – cesty som stopol, ako ste chceli. Akurát sa dokončí výškopis a polohopis. Časť
cesty je vo vlastníctve obce a časť je v SPF. Riešilo sa to kvôli tomu, lebo je teraz nová
možnosť : Keď sa spraví geometrický plán a projekt na cestu, je možnosť požiadať SPF, aby
táto cesta prešla do vlastníctva obce. Konečne by sme boli plnohodnotným vlastníkom cesty.
A či by sa realizovala cesta, alebo nie pozemok pod cestou by bol už v našom vlastníctve.
J. Kováčová – vráťme sa k rozpočtu
Š. Trajteľová – ja sa ešte vrátim k rozpočtu : Lučina – 400€, včelári – 100€, protifašistický
bojovníci – 250€ a lučatínske chodníky- turistické, sa zaplatia cez obec, keďže to nie je
žiadne združenie ani organizácia.
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Starosta – ešte ide na cirkvy – po 300€.
P. Loučka – tých 97 000 tam teda zostalo?
J. Kováčová – áno, ale presne sa dohodneme, na ktoré akcie sa použijú.
Poslanci schválili rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020 5 – mi hlasmi /D. Lichá,
J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.

K bodu 5 /
Starosta – k 30.11.2017 sme opäť podali projekty na kultúrny dom a dom smútku. Celková
suma na rekonštrukciu KD vyšla na 87 910, 09 € aj s verejným obstarávaním. Spoluúčasť už
nie je 5%, ako to bolo minule. Ale obmedzili nás na v tom, že sa jedná len o budovu KD.
Nemôžeme realizovať aj prístavbu, ako sme to mali v pláne. Verejné obstarávanie vyhrala
firma 3D Partners, s.r.o. z Trenčína. Projekt bol podaný k 30.11.2017 na Ministerstve
pôdohospodárstva. Teda sa nám znížila suma zo 156 000€ na 80 000€. Rekonštrukcia,
kúrenie, zariadenie, javisková technika, sociálne zariadenia – všetko zostalo, okrem knižnice.
D. Lichá – takže tam sa nedá rátať s nadstavbou?
Starosta – nie. Ďalší projekt k tomu istému dátumu je dom smútku. Tiež tam nastali zmeny,
ale podarilo sa nám dostať tam rekonštrukciu cesty po dom smútku. Celková suma vyšla na
118 264,93€ . Vyhrala to firma EUROMONT SK, s.r.o. z B. Bystrice. Doposiaľ sa nám
nepodarilo zistiť či sme dostali financie na chodník. Minulý týždeň dostala B. Bystrica na
cyklochodník 800 000€. Obciam, ktorým neprešiel projekt už prišli odpovede a nám stále nič.
Na stráne ministerstva sme stále v riešení, takže netuším ako to dopadne. Už som tam poslal
aj mailový požiadavku, telefonoval som tam. Odpoveď zatiaľ žiadna. Ďalej bola zrušená výzva
na hasičňu v sume cca 156 000€ ale bola podaná ďalšia výzva na 30 000€ na rekonštrukciu.
Mám informácie, že nám to schválili, ale oficiálne to ešte nemáme. Zoznam je na
ministerstve vnútra. Nechápem prečo robia okolo toho také problémy.
P. Hraško – ja mám informácie, že je tam 30 miliónov a financie dostanú všetci
P. Loučka – len 30 000€ a čo je v tom zahrnuté?
Starosta – elektrická brána, zateplenie, fasáda.
Ešte vás chcem oboznámiť s návrhom zasadnutí OZ v roku 2018. Ideme v intervale každé 2
mesiace alebo každé 3 mesiace?
J. Kováčová – ja by som nechala každé 2 mesiace.
Starosta – tak navrhujem termíny pondelky: 19.2., 16.4.,18.6., 20.8., a posledné pred
voľbami by bolo 22.10. Prvé zasadnutie nového zastupiteľstva by som chcel realizovať čo
najskôr po voľbách.
P. Loučka – ešte bude v našej kompetencii rozpočet na ďalší rok?
Starosta – to už podľa toho ako sa dohodne odovzdávanie funkcie.
J. Kováčová – ten augustový termín je taký dovolenkový – to by sme mohli vynechať, alebo
to nejako posunúť na september.
Starosta – môžeme sa dohodnúť a posunúť to potom.
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R. Riečan – ak sa bude niečo realizovať z týchto plánov, tak je možné, že sa stretneme možno
aj častejšie. Myslím, že by bolo dobre spraviť aj chodník k zadným dverám hasične. Je tam zlý
prístup. Budem tlmočiť pár rodičov, keďže sme mali uvítanie do života. Vedeli by sme spraviť
priestor pre deti – ihrisko?
D. Lichá – na školskom dvore je pekný priestor nie? Veď školský dvor sa nezamyká. Máš na
mysli ešte niečo iné?
R. Riečan – bolo by fajn, keby bol ešte iný priestor.
P. Loučka – na ihrisku chceme zlikvidovať unimobunky. Ten priestor by sa dal využiť na
„detský kútik“. Areál ihriska je veľmi pekný.
J. Kováčová – pri železničnej stanici by bol tiež pekný oddychový priestor. Možno do
budúcna.
Starosta – v minulosti sme robili výzvu – volalo sa to zelené oázy. Spravili sme projekt na
park. Väčšina majetku patrí ŽSR a potrebovali sme od nich povolenie. ŽSR sa voči tomu
postavili veľmi proti, kvôli tomu, že sa znižuje viditeľnosť v okolí železničnej trati.
M. Vojník – ja som chcel len k tej komunikácii – je nedostatočná.
P. Loučka – komunikácia je naozaj slabá. Osobne sa sem nedostanem počas úradných hodín,
pretože pracujem dlhšie. Mám na starosti stavebnú komisiu a mal by som vedieť o viacerých
veciach. Ľudia sa ma vypytujú a ja im neviem odpovedať, keďže nie som informovaný. Takže
ja súhlasím v tomto s Marekom. Mailová komunikácia je na veľmi slabej úrovni.
M. Vojník – písal som vám na oficiálnu adresu, nie na súkromnú. Viete, že chceme riešiť veci,
zaujímame sa o všetko. Som z toho trošku sklamaný.
Starosta – dobre, ďakujem. Beriem na vedomie.
P. Loučka – ešte ku chodníku na hornom konci, je tam zahrnutá odbočka k Marekovi?
Starosta – pôvodne nie je. Dali sme spraviť 2 cenové ponuky a tam už je to zahrnuté. Jedna
ponuka je navrhnutá zámkovou dlažbou a druhá asfaltom. Ponuky sú vypracované a podľa
toho ako dopadne táto výzva na chodník sa zariadime.
P. Loučka – tá stará cesta je v dezolátnom stave.
Starosta – upraví sa cesta a spravia sa tam aj zberné šachty na dažďovú vodu.
R. Riečan – neviem robiť niečo s obecným vodovodom?
Starosta – viem, že narážate na to, že sa to v Hiadli a v Podkoniciach zrekonštruovalo.
Rekonštrukciu vodovodného potrubia urobili vodárne a asfalt si musíme spraviť sami.
S týmto sa ja nestotožňujem. Keď je to majetok vodární , tak by sa o to mali starať sami a na
vlastné náklady a keď robia rozkopávku, tak si chodník majú dať do pôvodného stavu. A nie
je to len môj názor. Keď sme v minulosti robili chodníky, tak som bol za riaditeľom vodární,
aby nám vymenili potrubie. Samozrejme, že to nevymenili. Mňa to mrzí. Urobia sa nové
chodníky a opäť sa to všetko rozbije.
K bodu 6/
P. Hraško – ja budem rozprávať za DHZ. Na fungovanie ste nám nedali nič, len na energie, poistky
a na fungovanie budovy. Zabíjačka bud. rok nebude. Čo sa týka detí, ak by som aj našiel niekoho,
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kto by sa venoval deťom, tak ste to opäť stopli tým, že ste nám na fungovanie nedali ani cent.
Neviem, odkiaľ beriete, že zase dostaneme 3000€. Ešte stále to nie je schválené, ale už s nimi
počítate na tri roky dopredu. Tie peniaze dostane obec, nie my. Možno je to aj naša chyba, že
som si nedal žiadosť o dotáciu. Nedal som ju naschvál, lebo som na to upozorňoval minulý rok.
Čakal som, že bude problém, až na bud. rok keď bude nové OZ, ale problém nastal už teraz. My
budeme fungovať ďalej. Ako som zháňal doteraz peniaze, tak to budem robiť ďalej. Je to smutné,
že na všetky organizácie sa peniaze nájdu, niekde sa aj pridávalo. A na nás nezvýšil ani cent.
Starosta – dostali ste 2000€ a vyúčtovali ste 1000€ - to bolo za prvý polrok. Vyúčtovanie ste
doniesli na konci tohto roka. Vyúčtovať ste to mali do konca júna, s tým, že potom dostanete
druhú časť dotácie.
P. Hraško- my sme žiadali 1000€ - tie sme dostali. Viac nepotrebujeme. A preto som sa rozhodol
takto. Toto bolo za DHZ a teraz je to za mňa: chcem vás poprosiť, aby ste si vymazali môj kontakt
z vašich telefónov. Oddnes už nebude žiadne kosenie ihriska, žiadna pomoc s Lučatínskou
11-tkou, žiadne stavanie stanov. Budete si musieť nájsť iného „somára“, kto vám toto bude robiť.
Takže sa vám chcem poďakovať za vašu doterajšiu spoluprácu a dovidenia.
M. Vojník – dávali si požiadavku do rozpočtu?
J. Kováčová –nie, nedávali. Stále sa im dávajú peniaze. Donesú vyúčtovanie a ďalších 1000€ ich
čakalo. A teraz povedal, že nechce.
Starosta - aj tých 3000€ - to prejde cez obec a dokupujú si techniku, ktorú potrebujú. Naozaj aj
pomohli – čistila sa kanalizácia. Ale väčšinou to robí len on sám.
J. Kováčová – zobral to asi osobne, je to veľa na neho. Všetko to ťahá sám. Treba sa s ním
porozprávať.
Starosta – veď aj v tomto rozpočte majú financie. Teraz sú v kategórii B, ale chodia kontroly
a môžu písknuť poplach.
J. Kováčová – ale keby si to dal aspoň vysvetliť.
Š. Trajteľová – treba to trošku nechať ukľudniť a od Nového roka normálne s ním komunikovať.
Starosta – bude výročná schôdza a uvidíme, čo tam bude. DHZ má ešte aj občianske združenie,
myslím, že finančné problémy nemajú.
P. Loučka – treba sa s ním porozprávať. Vyzerá to tak, že za dva roky tu nebude nikto hasič.
J. Kováčová – ale musíme ho nechať „vychladnúť“
Starosta – tu je potrebné dať dokopy dobrú partiu, aby to fungovalo.

K bodu 9/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 37 5 – mi hlasmi /D. Lichá, J. Kováčová, P. Loučka, R.
Riečan, M. Vojník/.
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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:
J. Kováčová

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

M. Vojník

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

Marián Píši, starosta obce

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