Zápisnica z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín,
konaného dňa 11.06.2018 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: 2 /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia úloh z XXIV. Zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2018
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 /J. Kováčová,
P. Loučka,R. Riečan, M. Vojník/. D. Lichá prišla o 17:15 hod.
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K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta R. Riečana a M. Vojníka. 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 – máme tu sťažnosť manželov Varhoľovcov – po konzultácii s pani právničkou sme
vyhotovili návrh VZN o chove zvierat, ktorý som vám zaslal v elektronickej forme. Poprosím
vás, aby ste sa k tomu vyjadrili.
R. Riečan, M. Vojník, P. Loučka – nám mail neprešiel.
Starosta – preposlal som vám to všetkým – vytlačím vám info o odoslaní mailu. Miloš tebe
to prišlo?
M. Strmeň – áno, veď to mám tu vytlačené.
P. Loučka – však nevadí, tak nás s tým aspoň oboznámte.
J. Kováčová – poriadková komisia nám dala nejaké stanovisko?
R. Riečan – už minule sme dali písomné stanovisko. Nezmenilo sa odvtedy nič, takže to
platí. Zhodnotili sme to, že sme sa to od minulého roka neposunulo nikam.
J. Kováčová – stretli ste sa obe strany?
R. Riečan – Varhoľovci neboli doma a do Pejkov som nešiel, lebo sa to nemení.
J. Kováčová – takže je to len vizuálne zhodnotenie z ulice? Čiže máme len staré stanovisko?
R. Riečan – áno a staré stanovisko je platné. Možno je trošku rozdiel v tom, že minule sa
susedovci nechceli k tomu vyjadrovať – pre pokoj na ulici. Pani Varhoľová tvrdí, že sa ďalší
susedovci vyjadrili, že už to vadí aj im a pripoja sa k sťažnosti.
J. Kováčová – čo sa týka VZN je to len kópia zákona. OZ môže toto VZN prijať, ale je to
presný opis zákona. My nič fundované nevymyslíme. Taktiež právnička upozorňuje, aby sa
neporušila Ústava tým, že my prijmeme tot VZN. Je to veľmi chúlostivé.
P. Loučka – ide o to, či sme schopní týmto VZN pomôcť občanom.
J. Kováčová – pomôcť môžeme jedine ako poriadková komisia. Pokiaľ sú na to platné
zákony, tak tu veľa nezmôžeme.
p. Varhoľová – vo VZN by predsa malo byť bližšie definované napr. ako ďaleko môže byť
hnojisko od plota, že musí byť vybetónované a podobne.
J. Kováčová – toto všetko je v zákone.
p. Varhoľová – je nemysliteľné, aby sme takto trpeli. Manžela včera odviezla sanitka. Manžel
dostal z toho smradu záchvat, museli sme volať záchranku. Tam bol taký smrad – zrejme
vyvážal čerstvý hnoj. Už to zrejme budeme musieť prehnať cez médiá.
J. Kováčová – p. Varhoľová vy si nemyslite, že my vám nechceme pomôcť. My môžeme prijať
toto VZN, ale nič vyššie nad zákon nevymyslíme. Hlavne nemôžeme, lebo tým budeme niečo
porušovať.
p. Varhoľová – RÚVZ sa nám vyjadril, že má obec právomoc vydať VZN.
J. Kováčová – RÚVZ sa z toho vyzula – odporučila len, že obec môže vydať VZN. Toto nie je
odborné stanovisko.
M. Strmeň – tam je viac vecí. Je tam zákon a potom sú k nemu vyhlášky. Ako vy hovoríte, tie
konkrétne podmienky chovu to je všetko v tých vyhláškach, ktoré sú prílohou VZN. My si
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nemôžeme niečo určiť, čo už je niekde určené vyhláškou. Vo vyhláške riešia úplne všetko
a my ako obec nemôžeme zmeniť vyhlášku vydanú ministerstvom.
P. Loučka – právnička nevedela poradiť v tomto smere?
Starosta – príde nám kontrola z okresnej prokuratúry a zruší nám toto VZN. Ja som tam bol
viac krát. Skutočne už neviem, čo by som mohol v tomto smere podniknúť. Ja si vedomujem,
že je to veľmi nepríjemná situácia. Je to však občiansky spor, je to vzťah dvoch susedov.
p. Varhoľová – tak pôjdeme cez médiá. Už naozaj nevieme, kde sa dovolať spravodlivosti.
Hlavne, keď to ohrozuje zdravie.
Starosta – ja ako starosta mu nemôžem dať pokutu, keď má všetko v poriadku podľa
veteriny.
p. Varhoľová – ako to môže byť v poriadku, keď to nechová podľa predpisov?
Starosta – keď ma poverí OZ ja môžem vyzvať inštitúcie, nech to prídu skontrolovať. Viete to
nie je neochota zo strany obce, ale ja si uvedomujem, čo ako obec môžeme. A vlastne tu
nemôžem takmer nič. Zajtra to prekonzultujem s právničkou a budeme ich žiadať
o prešetrenie stavu.
J. Kováčová – a o koľko máte posunutú stavbu mimo radovej línie
p. Varhoľová – 50 alebo 60 m – je to v intraviláne obce, je to úplne na hranici
s extravilánom. Ja to chcem riešiť v dobrom, nechcem sa s nimi hádať.
Poslanci odporučili starostovi obce zaslať upozornenie dotknutým inštitúciám
zainteresovaných v spore Varhoľovcov a Pejkovcov.
K bodu 4
Starosta – súhlasíte s plánom kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2018? Chcete
niečo doplniť?
Poslanci schválili Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2018 5 – mi hlasmi
/J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
K bodu 5 a 6/
Starosta- na obec nám prišla žiadosť o výmenu asfaltového koberca v časti obce Kutina
podpísaná 52. občanmi Kutiny
P. Loučka – stavebná komisia je za to, len či máme na to financie.
J. Kováčová – to je to čo stále hovorím. Doriešme najskôr jednu vec a potom poďme na ďalšie.
Finančná komisia môže na ďalšie zastupiteľstvo urobiť analýzu koľko nás to stálo. Čo sa týka
domu smútku – ten je hotový? Koľko sme tam odsúhlasili? 4000-5000€? Myslím, že to vyšlo
slušne.
Starosta – nákup materiálu vyšiel na 574,63€, 120€ za realizáciu a revíziu, 110€ doprava
a prenájom minibarga na výkopové práce. Ešte tam nie je započítaná revízia na prípojku ku
plynovej stanici. Dokopy nás to vyšlo cca 1000-1100€. Pôvodne to malo byť 1090€ plynová
prípojka a 5960€ plynoinštalácia, ale spravili sme to takto.
P. Loučka – chcel by som sa vrátiť k asfaltovému kobercu. Bolo by dobre, keby sa dala spraviť
cenová ponuka.
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Starosta – áno, rozmýšľal som nad tým aj ja. Do konca júna majú vyjsť výzvy na miestne
komunikácie. Je tam podmienka, že musia byť vo vlastníctve obce a musia mať projektovú
dokumentáciu. Máme to spravené na cestu v Kutine k p. Šramčíkovi a ešte cesta na družstve –
k M. Turčanovi. Takže by sme podali žiadosť na tieto dve cesty. Spoluúčasť je tam nulová. Obe
cesty by mali vyjsť do 100 000€. Pôjde to cez environmentálny fond. Takže môžem dať vyhotoviť
cenové ponuky na cestu v Kutine od hlavnej cesty až po p. Muránskeho. V tejto časti je
vymenené vodovodné potrubie. Na tej druhej strane je staré vodov. potrubie a často sú tam
poruchy. Môžeme podľa rozpočtu dať spraviť len časť cesty.
P. Loučka – tak nech vodári vymenia aj druhú časť
Starosta – keď sa rozhodneme, že tam budeme robiť asfaltový povrch oslovíme vodárne, aby
vymenili potrubie. Navrhneme im, že my položíme asfalt a oni vymenia vod. potrubie.
R. Riečan – ak sa to nedostane do rozpočtu v jednom roku, tak by sme to mohli rozdeliť na dvatri roky.
Starosta – ďalej tu máme požiadavku na riešenie záchytu povrchovej vody – Záhumnie.
Rozprával som sa s p. Bartošom, ktorý si bude robiť kanalizačnú prípojku. Bol by ochotný spraviť
výkopové práce. Musel by tam osadiť 300mm rúru, namiesto plánovanej 150mm rúry, záchytové
šachty /5-6 kusov/ a obsypový materiál. Rozdiel, ktorý je potrebné uhradiť vyčíslil približne na
5000€ a musela by to doplatiť obec. V podstate by výkopové práce boli v jeho réžii.
P. Loučka – tá cesta je už vysporiadaná?
Starosta – dali sme žiadosť na SPF, s tým, že sa tam nerobí geometrický plán. Žiadame o vyňatie
pôdy, len pod cestou. Zatiaľ sa nám nevyjadrili.
B. Slobodník – Michal si na svojom pozemku chce postaviť oporný múr, ktorým odrazí vodu, ale
všetko pôjde p. Ďurčíkovi do záhrady. Preto sme chceli hore na kopci spraviť jednu veľkú
zachytávaciu šachtu, ktorá by sa stiahla / krajom nášho pozemku/ napr. 300 alebo 400m rúra
dole na cestu, ktorá sa volá „cesta na pole“ – tá patrí SPF. Na kraje by sa mohli urobiť
zachytávacie žľaby a z nich by to išlo do tých šácht, ktoré by boli po celej dĺžke cesty. Tá horná
šachta by to blato nemala pustiť a dole by už išla len voda. Horná šachta by sa samozrejme
musela pravidelne čistiť. Jedná sa o všetkých občanov, keď prídu prívalové dažde zaplaví
viacerých.
P. Loučka – najskôr musíme vedieť, či na to máme.
Starosta – p. Bartoš chcel dimenzovať rúru na 300mm s tým, že by sa vytvorili aj zberné šachty,
ale o tejto vrchnej šachte som nepočul nič. Bohužiaľ to nie je majetok obce a obec nemôže
investovať do toho. Tu ide o to, že p. Bartoš si ide robiť sám sebe na vlastné náklady kanalizáciu
a dimenzovať ju ide na 150-tku. Za mnou prišiel, aby sa do budúcna vyriešila nielen kanalizácia,
ale aj zvod dažďovej vody tak chce, aby obce doplatila ten rozdiel medzi 150 a 300-vkou rúrou.
Keď si bude kopať svoju prípojku, tak by uložil tieto rúry a ak obec bude súhlasiť aj záchytné
šachty. My riešime pripojenie občanov na kanalizáciu, nie prívalové dažde. Neviem ako sa k tomu
postavíte, či na to obec prispeje, ale asi bude potrebná bližšia špecifikácia nákladov.
D. Lichá – a aká je dĺžka tej kanalizácie?
Starosta –od kultúrneho domu až po p. Bartoša – cca 100m
J. Kováčová – nechajme si to ešte prejsť hlavou.
M. Strmeň – mali by ste vyvolať stretnutie záujemcov o pripojenie do kanalizácie
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Starosta – tak vyvolá stretnutie stavebná komisia?
P. Loučka – ja nemám problém, len nemám na nikoho kontakty
Starosta - určíš čas a dáš mi vedieť, a ja pošlem pozvánky, ale je potrebné to dať vedieť dopredu
aspoň tri dni.
P. Loučka – musíme sa najskôr dohodnúť ako to bude s financiami. Najskôr by sa mala vyjadriť
finančná komisia
R. Riečan – boli by sme múdrejší, keby sme vedeli, koľko peňazí treba a kto vie čím prispieť
Starosta – veď práve kvôli tomu chcem, aby bolo to stretnutie.
P. Loučka – ja sa ozvem, ale najskôr v pondelok to bude možné, lebo mne sa tento týždeň nedá.
Starosta – čo sa týka archeologického výskumu v piatok 15.6.2018 o 18:00 hod bude
v kultúrnom dome stretnutie. V auguste sa bude robiť archeologický prieskum. Bude to trvať
približne 5-10 dní a bude to stáť cca 3000€. Obec by mala prispieť 1/3 t.j. 1000€.
P. Stankoviansky oslovil Krajský pamiatkový úrad, Lesy SR, Štátna ochrana prírody- CHKO
Poľana. Našli sa tam zaujímavé veci a dočítal som sa, že sa bude asi prepisovať história nielen
našej obce ale celého okolia. V piatok v kultúrnom dome budú o tom podrobnejšie informovať.
Takže vás pozývam.
Ešte vám chcem oznámiť, že sme dostali dotáciu na multifunkčné ihrisko v hodnote 39 000€,
žiadali sme 40 000€. Ešte sme zasielali úpravu rozpočtu a čakáme na zmluvu. Spoluúčasť je 5%.
Požiarna zbrojnica – zmluva je už z našej strany podpísaná, čakáme na vrátenú podpísanú zmluvu
a financie. Budú sa teda robiť vstupné brány a fasáda, poprípade vnútorné schodisko. Vonkajšie
omietky bude robiť M. Matyáš.
J. Kováčová – ako to vyzerá s hasičmi?
Starosta – v sobotu idú na súťaž do Hronseka. Zostávajú stále v skupine B. Mali sme kontrolu,
zistili menšie nedostatky. Je to potrebné odstrániť do konca augusta.
J. Kováčová – chcem sa spýtať na Fiat Ducato - v akom technickom stave je?
starosta – robia sa pravidelné kontroly na jar a na jeseň. Auto je dobre využité.
M. Vojník – kedy sa bude robiť druhá fáza chodníkov? Vyzerá to veľmi dobre.
Starosta - pôvodne sme to chceli robiť v celej dĺžke naraz, ale rozhodli sme sa, že sa to rozdelí
po č.d. 10. Pri č.d. 1 komunikujeme aj so stavebným dozorom, či je potrebné robiť chodník aj
tam, keďže rodinný dom č.1 chcú zbúrať. Ďalej sa nám podarilo dohodnúť s BBRSC, že sa upustilo
od 5. vpustí na ceste. Namiesto toho sa cestné obrubníky nevyšpárujú a pomedzi medzery
odtečie voda do zelených plôch.
P. Loučka – chodníky sa budú ešte zhutňovať? Ako dlho to bude ešte trvať?
Starosta – áno. Trochu nás zdržali telekomunikácie, lebo sme čakali na optický kábel. Potom sa
robili kontrolné skúšky a muselo sa to opäť „žabovať“, aby to bolo v poriadku. Myslím, že to išlo
telekomunikáciám celkom rýchlo. Predpokladali sme, že popod cestu pôjde chránička, ale bude
sa musieť robiť popod cestu prietlak. Tento rok to asi nebude. Do roku 2019 sa optickým káblom
má spraviť celá obec.
R. Riečan – čo sa týka toho ukončenia chodníka pred č.d. 1: myslím, že by sa to malo dokončiť
celé kvôli bezpečnosti, lebo je to tam neprehľadné.
Starosta – tak ho chcete potiahnuť až na koniec?
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R. Riečan – za mňa áno
M. Vojník – 30.6.2018 bude Lučatínska 11 – mohli by ste osloviť majiteľov pozemkov na
Hriadkach, kde parkujú autá na L11, či poskytnú tento priestor a vykosia ho?
Starosta – dobre, oslovím ich
D. Lichá – deň obce je tento rok 18.8.2018. Chcem osloviť zložky v Lučatíne – futbalistov,
turistov a ďalších, nech sa zapoja aj do súťaže a môžete si uvariť aj guláš na predaj. Priatelia
prírody a ping-pongisti budú variť tiež a určitý počet porcií sa dá aj účinkujúcim. Minulý rok sa
rozdalo 101 lístkov účinkujúcim a dobrovoľníkom.
J. Kováčová – na L11 sa bude variť guláš?
M. Vojník – áno, poľovníci budú variť
D. Lichá – objednávali sa tie nožnicové prístrešky na obec?
J. Kováčová – majte trochu strpenia, čo sa týka finančnej analýzy, lebo ideme len do mínusových
čísel.
D. Lichá – potrebujem vedieť, či si mám vybavovať stánky na požičanie, alebo sa zakúpia. Dobre
by bolo keby ste mi dali vedieť aspoň do konca júla. Veď sa ušetrilo na plyne.
J. Kováčová – ale nepoznáme ďalšie čísla, so školou sme úplne v mínuse, podielové dane išli
dole. Musíme počkať ako sa to všetko vyvinie.
Starosta – dnes mi p. riaditeľka MŠ doniesla oznámenie o prevádzke MŠ počas letných prázdnin.
Od 2.7.2018- 20.7.2018 – to sú tri týždne. V Hiadli majú veľa detí prihlásených, takže tento rok to
nemôžu spojiť. Od 23.7.2018 bude MŠ zatvorená. Ide o to, že p. riaditeľka má 68 dní dovolenky
a p. učiteľka 66,5 dňa. Je veľký problém s dočerpaním dovolenky. Treba zvážiť, či nezavrieme MŠ
na dva mesiace, aby sme sa vysporiadali s dovolenkami.
P. Loučka – my môžeme nariadiť dvojmesačné prázdniny? Ako sme dospeli k takým vysokým
číslam dovolenky?
Starosta – majú veľa nadčasových hodín a v školstve je to 45 dní dovolenky na rok.
R. Riečan – treba zistiť, či obec môže preplácať dovolenku
M. Strmeň – keď si čerpá jedna učiteľka dovolenku, druhej automaticky vzniká nadčas, keďže ju
musí zastupovať. Takže neporieši sa s tým nič, keďže vznikajú nadčasy.
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 40 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.
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Zapísala:
Blanka Luptáková

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

Overovatelia zápisnice:
R. Riečan

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

M. Vojník

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

Marián Píši, starosta obce

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