Zápisnica z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín,
konaného dňa 16.04.2018 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu
v Lučatíne.

Prítomní poslanci: 5 /D. Lichá, J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/
Neprítomní poslanci: Kontrolór obce: Ing. Miloš Strmeň
Počet občanov: 4 /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia úloh z XXIII. Zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Schválenie Záverečného účtu obce Lučatín za rok 2017
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.
Celkový program dnešného zasadnutia OZ schválili poslanci 4 – mi hlasmi / D. Lichá,
J. Kováčová, R. Riečan, M. Vojník/. P. Loučka prišiel o 17:05 hod.
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K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta D. Lichú a J. Kováčovú. Za zapisovateľku určil
starosta B. Luptákovú pracovníčku OcÚ . OZ schválilo 5- mi hlasmi zapisovateľku zápisnice
/D. Lichá, J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
K bodu 3/
starosta – na predchádzajúcom zasadnutí OZ bolo doporučené odložiť odpredaj obecných
pozemkov KN-C 702/14 a KN-C 702/10 na základe žiadosti Ing. Jána Vrťa s manželkou JUDr.
Beatou Vrťovou do času, kým stavebná komisia fyzicky nepreverí prelínanie odpredávaných
pozemkov s obecnou cestou.
P. Loučka – bol som to včera pozrieť. Dali to vykolíkovať a je to vlastne pozemok, ktorý
užívali už dlhší čas. V podstate sa hranica nezmení a neovplyvní to nič. Ako predseda
stavebnej komisie odporúčam odpredaj obecného pozemku.
Poslanci schválili Odpredaj obecných pozemkov KN-C 702/14 zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 3 m2 a KN-C 702/10 TTP o výmere 163 m2 za 1,80€/1m2 pre Ing. Ján Vrťo
s manželkou JUDr. Beatou Vrťovou, obaja bytom Lučatín 190 5 – mi hlasmi /D. Lichá,
J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.

K bodu 4
Starosta – schválenie Záverečného účtu obce Lučatín. Podklady ste dostali. Ak máte nejaké
otázky môžete sa pýtať. Je tu aj pani Ing. Trajteľová.
Š. Trajteľová – rozpočet bol schválený 270 000€ , skutočné príjmy boli 298 000€. Plánovaný
rozpočet – výdavky, bol 270 000€ a skutočný stav bol 280 000€. Teda máme zhruba 18 000€
prebytok rozpočtu. V zmysle pravidiel má ísť 10% do rezervného fondu a zbytok má ísť do
ostatných peňažných fondov obce. Bolo plánovaných viac kapitálových výdavkov okolo
50 000€ , v skutočnosti sa vyčerpalo cca 20 000€ a presunulo sa to na tento rok. Účtovná
závierka sa skladá zo súvahy, výkaz ziskov a strát, poznámok. Je to k nahliadnutiu na Ocú. Aj
tu bol dosiahnutý účtovný zisk vo výške16 390,81€.
Starosta – máte ešte k tomu nejaké otázky?
Poslanci schválili Záverečný účet obce Lučatín za rok 2017 5 – mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá,
P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/. (bližšie rozpísané v Uznesení č. 39)

K bodu 5 a 6/
Starosta- čo sa týka žiadosti na SPF o bezodplatný prevod pozemkov - bolo to zaslané
26.2.2018. Zatiaľ nemáme spätnú väzbu. Ďalej vás informujem, že žiadosť o poskytnutie
príspevku od Slovenského futbalového zväzu nám neprešla. Náš projekt nebol vybraný z dôvodu,
že sme neboli oprávneným uchádzačom (nemáme aktívne dorastenecké družstvo)
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P. Loučka – pozrel som to na internete, viem o tom. Je to veľmi prísne. Jednoducho sú také
kritériá.
Starosta – dostali sme žiadosť rodičov MŠ. Poslal som vám to, tak sa k tomu prosím vyjadrite.
M. Vojník – všetko je to relevantné a treba sa tým zaoberať. Dvor nie je v ideálnom stave
a pôsobí dosť negatívne na deti. Ja súhlasím s tým, čo napísala p. Bobáková. Budova na dvore
„špatí“ celý dvor. Je to skladisko.
Starosta – tá budova je tam roky postavená a má svoju funkciu. Je tam uskladnené množstvo
vecí. Kde dáte tie veci?
M. Vojník – treba spraviť niečo vzadu pri školskej kuchyni. Rozprávali sme sa o tom už minule.
Starosta – ja som momentálne proti tomu, aby sa to zbúralo. Keď bude nové vedenie nech si
robí čo chce a kľudne to zbúra.
R. Riečan – preoč má okolie školy slúžiť na nepotrebný materiál, ktorý sa používa z času na čas?
Máme informácie o zápise do školy?
Starosta – zajtra bude zápis do ZŠ. Momentálne je v ZŠ 9 detí. Zo ZŠ odídu 3 deti a prísť by mali 2
deti. Takže budúci rok by malo byť 8 detí.
J. Kováčová – je to rapídny pokles dole. Ale to neovplyvníme.
Starosta – rodičia sa oslovili.
J. Kováčová – Radko tvoje dieťa prečo nenastúpi do tejto školy? Aký máte dôvod ako rodičia?
R. Riečan – Bolo to rozhodnutie Zdenky. Za mňa osobne – mne sa v tejto škole nepáči, nepáči sa
mi okolie školy. Čo sa týka výučby, páči sa nám prístup pani učiteľky.
J. Kováčová – a MŠ vám vyhovovala?
R. Riečan – je rozdiel čo potrebuje dieťa v MŠ a v ZŠ. Pri deťoch 1-6 rokov pieskovisko úplne
stačí.
Starosta- deti zo ZŠ sú na školskom dvore len v popoludňajších hodinách.
R. Riečan – ale treba povedať, že je to škola bez školského dvora.
J. Kováčová – mňa len zaujíma, či sa urobilo maximum pre to, aby nastúpili deti do 1. ročníka.
M. Vojník – ja som nevidel žiadny plagátik, že je zápis. Boli osobne oslovené deti a rodičia?
Starosta –je to zverejnené aj na stránke. Dnes tu bola p. riaditeľka- rodičia boli oslovení.
P. Loučka – ja sa vyjadrím k budove. Myslím, že keď je to v areáli školy, malo by sa to využívať
pre školu a deti. Mali by sme o tom diskutovať.
J. Kováčová – bol odhlasovaný rozpočet. Minulý rok sme mimo rozpočtu investovali minimálne
10 000€ do areálu ZŠ. Ideme do chodníkov a čo keď nám ľudia začnú poukazovať na to, že sa
stále investuje do jedného bodu? Spravme zatiaľ to, čo máme rozbehnuté, čo sme si schválili.
P. Loučka – a kedy sa bude riešiť toto?
J. Kováčová – a máme na to voľné finančné zdroje?
P.Loučka – 16 000€ sa presunulo... nehovorím, že sa majú všetky minúť.
J. Kováčová – ale veď ideme investovať do chodníkov. Ja len hovorím, aby sme išli postupne,
krok za krokom.
P. Kováč- chcem sa ešte spýtať, koľko detí v MŠ máme zo susedných dedín? Myslím, že by mali
byť brané do MŠ prednostne deti z Lučatína

3

R. Riečan – na rodičovskom združení bolo povedané, že deti z Lučatína majú a budú mať
prednosť. Zatiaľ by sme sa mali zmestiť do toho maximálneho počtu detí. Čo mňa teší je to, že na
bud. rok máme 6 predškolákov. A to treba podchytiť.
P. Loučka – budúcnosť tejto obce je v mladých. Myslím, že by sme sa mali snažiť vychádzať
v ústrety mladým a robiť všetko pre to, aby boli spokojní. Ja stále tvrdím, že tá budova je
skladisko a neslúži pre deti. Skúsme to riešiť tak, aby sme aspoň polovicu nejako prerobili. Nech
to slúži deťom.
J. Kováčová – s tým problém nie je, veď sme aj minulý rok mimo rozpočtu odklepli 10 000€.
P. Loučka – vyvolala sa debata, tak debatujme.
R. Riečan – však to nemá nič spoločné s rozpočtom
J. Kováčová - ale má
R. Riečan – rodičia si chcú spraviť brigádu a trošku to zveľadiť a chcú vedieť, čo na tej brigáde
môžu spraviť a s čím môžu rátať.
J. Kováčová – to je v poriadku, ale robme pre všetkých ľudí v obci, nerobme len pre jednu
skupinu ľudí
P. Loučka – a cintorín nie je súčasťou projektu, na ktorý žiadame dotáciu?
Starosta – chodník nie, len rekonštrukcia prístupovej cesty po dom smútku a rekonštrukcia
budovy. Zbytok budeme robiť na náklady obce. Taktiež sa ide robiť plynová prípojka do domu
smútku.
R. Riečan – takže nám zostáva chodník od budovy po kríž. Cenové ponuky už máme?
Starosta – áno, vychádza to cca 10 000€. Musíme spraviť verejné obstarávanie. Aj na hasičňu sa
robí VO. Zmluvu na hasičňu už máme a v zmluve je podmienka práve toto VO. Takže
momentálne sa na tom už pracuje. Keď to bude hotové, odošle sa to a peniaze nám prídu.
Š. Trajteľová – myslím, že každá zložka v obci má určité požiadavky – TJ, ZŠ a MŠ, kultúrna
komisia, športovci. Teraz sa napr. zoberie z rozpočtu na ZŠ a príde požiadavka od inej zložky , ale
financie už nebudú. Malo by to byť aj finančne vyčíslené. Takže v konečnom dôsledku, aby sa
vedelo o čom sa máte baviť.
Starosta – ak prejde výzva na detské ihrisko, tak tam bude veľa atrakcií.
M. Vojník – ak to prejde....
P. Loučka – určime si priority. Prišla iniciatíva, prvý kvartál je za nami, idú sa robiť chodníky,
neskôr chodník na cintoríne. Bolo by dobré keby sa tam dalo aj osvetlenie.
Starosta – je to na pláne...
P. Kováč – a do kedy má prísť vyjadrenie o ihriskách – či prešli?
Starosta – intenzívne sa na tom pracuje, lebo už nám prišla požiadavka o doplnenie nejakej
drobnosti. Takže asi to budú čím skôr chcieť uzavrieť.
P. Kováč – pokiaľ nevieme dopredu ako to dopadne, tak by bolo dobre počkať. Takže nemá
význam tam robiť nejaké zásadné zmeny.
D. Lichá – ak sa bude robiť okolo hasične, nebude zbytočná výsadba? Nech sa to nezničí. Teraz
sa robí aj výsadba do veľkých drevených črepníkov
P. Kováč – áno chcú to robiť aj popri hasični, ale bolo by dobré počkať. Popri plote chcú dať
vyfrézovať kmene zo smrekov. Momentálne je určite zbytočné vysadiť tam niečo veľké.
Starosta – okolo hasične sa bude stavať lešenie
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J. Kováčová – bod č. 2 – drevo z urbára – to vieme zabezpečiť, vykopanie stromov z kúpalisko to
by tiež nemal byť problém, ak je to na pozemku obce.
Starosta – ja napríklad vôbec neviem, o ktoré stromy sa jedná.
J. Kováčová – myslím, že by sme mali zavolať p. Bobákovú, nech nám to vysvetlí, poprípade
ukáže o čo sa jedná.
Starosta – čo sa týka kontajnera, neviem o čo ide. Kontajner je uložený na zelenej ploche,
dokonca sme pod neho dali betónové podvaly. Je až pri plote vzadu, tak neviem komu prekáža.
Predtým bol kontajner v areáli tak sme ho presunuli.
P. Kováč – trhovisko sa využíva? Cez víkend tam vidím sedieť mládež.
Starosta – nie každý ho využíva, niektorí predajcovia predávajú priamo z auta. Latky (ceruzky) sú
náhradné na výmenu plota pri poškodení. Orech sa môže spíliť.
J. Kováčová – zavolajme p. Bobákovú nech to všetko vysvetlí a dohodne sa s p. starostom.
P. Kováč – Braňa sa ospravedlnila, lebo je PN
Š. Trajteľová – najväčší problém je s tým, že by sa malo zbúrať niečo, s čím všetci nesúhlasia.
Ostatné veci sa dajú dohodnúť a doladiť.
Starosta – ďalej sme dostali žiadosť od manželov Varhoľových na zriadenie VZN o chove
hospodárskych zvierat v obci. Na VZN nám momentálne pracuje právnička, takže sa to už rieši.
V roku 2011 prebiehali na obciach kontroly okresných prokurátorov a hromadne sa rušili tieto
VZN, kvôli tomu, že je to ošetrené v zákone. Konzultoval som to s právničkou. VZN sa teda
pripravuje. Neviem, či to vyrieši túto situáciu. Bola tam kontrola z veteriny a nezistila žiadne
nedostatku chovu.
Varhoľovci – ide aj o to – minulý rok chovali 13 prasiat a keď zabíjali, tak krv nezachytávali, ale
nechávali to priamo vsiaknuť do zeme. Je to určite protizákonné. Každý deň vyvážal výkaly
a vylieval to tesne vedľa plota. Neskôr to dával na pole, ktoré máme 5 metrov od domu. Odtiaľ
ide strašný smrad. To sa už nedá zniesť. My budeme ustupovať a on sa nám bude smiať? Je
potrebné to obmedziť, nech dodržiava predpisy, aby neškodil nikomu.
Starosta – musíte pochopiť, že aj my máme obmedzené kompetencie. My sa môžeme snažiť,
aby ste spolu vychádzali, ale prikázať nemôžeme nikomu nič. Podľa veteriny spĺňa podmienky.
Varhoľovci – odpísal nám Regionálny úrad verejného zdravotníctva, a vyjadrili sa, že tam nemá
evidovaný žiadny chov hospodárskych zvierat
J. Kováčová – ja si osobne myslím, že ide o susedský spor. Aj keď bude VZN, nevyrieši sa tým nič.
Pretože existuje zákon a ten je nadradený VZN.
Varhoľovci – úrady sa vyjadrili, že je to v právomoci obce. Všetko sa dá, len treba chcieť. Je to na
riešenie. Nemôže si predsa robiť všetko čo chce a znepríjemňovať život ľuďom dookola.
J. Kováčová – treba to opäť skontrolovať a zistiť skutkový stav.
Starosta – zvoláme poriadkovú komisiu a prídeme to pozrieť
J. Kováčová – tam je smola, že dom je posunutý vzadu do záhrady.
R. Riečan – keď to vadí celej ulici, tak to treba riešiť
Starosta – ďalej nám prišla požiadavka ZŠ o príspevok na plavecký výcvik v dňoch 16.6.26.6.2018. Dali si požiadavku na príspevok na dopravu 378€ - je to 54€ na 1 deň. Vstupy na
plaváreň sú v sume 236,25€ (7x vstup). Počet detí je 9. Spolu je to 614,25€.
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J. Kováčová – minulý rok sme prispeli MŠ 12€ na dieťa. Tak aby to bolo spravodlivé, mohli by sme
im prispieť rovnakou sumou. Preprava je veľmi drahá. Deti z MŠ sme vozili na Ducate.
Starosta - mohli by sme to zabezpečiť takto + ešte jedno osobné auto napr. p. učiteľka s tým, že
by sa jej preplatili náklady na benzín. Ak budú samozrejme súhlasiť. Mohol by šoférovať J. Uhrík.
Poslanci schválili Príspevok pre ZŠ Lučatín na plavecký výcvik vo výške 12€/1 dieťa a dopravu
5 – mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/
R. Riečan- chcel by som oboznámiť o Bansko-bystrickom geomontánnom parku. Peniaze sa
schválili. Naša obec je jeho súčasťou a platíme tam členské. Máme nejaký projekt, ktorý by sme
vedeli uplatniť?
Starosta – p. Kavčáková sľúbila, že nám vytiahne všetky návrhy, čo sme mali za obec. Myslím, že
tam bola rozhľadňa, chodníky a most cez Hron. Každá obec to takto rieši.
R. Riečan – tiež sa rozprávalo o tom, že by sa Banskobystrický geomontánny park mohol
prezentovať na dňoch obce
Starosta – to sa môže urobiť. V prvej etape sme dostali 1mil 360 tis €, z toho pôjde 160tis.€ na
prevádzku a zriadenie kancelárie – ešte sa nevie kde bude, pravdepodobne v Slovenskej Ľupči.
Dokopy sme dostali 3 mil 600 tis.€ a tam je 21 obcí a firmy. Lučatín by mal dostať okolo 60 000€.
M. Vojník – ja by som chcel vedieť, kedy sa začnú robiť chodníky.
Starosta – pôvodný termín bol tesne vo Veľkej noci, ale presunulo sa to predbežne na termín
23.4.2018
P. Loučka – a ako sa to bude realizovať?
Starosta – pravdepodobne sa to rozkope všetko naraz a naraz sa to aj odvezie. Skrátka budú sa
snažiť čo najmenej obmedzovať občanov. Budem musieť ešte ísť na BB regionálnu správu ciest
a informovať ich o rozkopávke.
P. Loučka – a ako budú riešené vstupy do domov?
Starosta – predtým, ako sa začne pokládka, budú to s každým konzultovať. Ak budete chcieť
niečo navyše, každý si to doplatí.
D. Lichá – kultúrna komisia má dve žiadosti: 1/- zakúpenie inventáru do kuchynky kultúrneho
domu - jedná sa o kombinovaný sporák. Vyhotovili sme 3 cenové ponuky. Navrhovali by sme
takú strednú cestu sporák za 255,80€. 2/ - zakúpenie 5 altánkov – nožnicový typ 3x3 metre
a suma je 90€/1 ks. Altánky by sa mohli využívať aj pre školu, nielen pre kultúru a aj na iné akcie.
Tak nech to preverí finančná komisia, či na to máme.
J. Kováčová – pozrieme do rozpočtu
Starosta – posunieme to do finančnej komisie, nech o tom rozhodne? A nemusíme to tu
schvaľovať?
P. Loučka – áno, ja si myslím, že je potrebné investovať aj do kuchynky v kultúrnom dome
R. Riečan – ako občan by som sa chcel spýtať: Kto páli za poštou letáky? Je to spôsob skartácie
našej pošty? Rozletovalo sa to po záhradách – robia to deti alebo pošta?
Starosta – ja som tadiaľ išiel a nevidel som tam nič. Je tam neporiadok?
R. Riečan – teraz momentálne nie, ale vidno, že sú to letáky. Veď nech separujú.
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J. Kováčová – termín nasledujúceho OZ si dáme? 11.6.2018 o 17:00 hod - môže byť?
Poslanci – áno
P. Kováč – to vrakovisko ste riešili?
R. Riečan – nie, nebol čas. Možno by to bolo dobré riešiť aj spolu s poslancom, ktorému patrí
daný rajón.
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 39 5 – mi hlasmi /D. Lichá, J. Kováčová, P. Loučka, R.
Riečan, M. Vojník/.

K bodu 7/

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:
D. Lichá

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

J. Kováčová

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

Marián Píši, starosta obce

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