Zápisnica z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín,
konaného dňa 20.06.2018 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: Počet občanov: /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia úloh z XXV. Zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Schválenie „Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Lučatín 2018 – 2022“
5. Schválenie vyhlásenia, že na pozemku p.č. C-KN 641/6 na LV 791 o výmere 312m2 je od
roku 1953 spevnená prašná obecná komunikácia
6. Interpelácie poslancov
7. Rôzne - diskusia
8. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
9. 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 5 – mi hlasmi /J. Kováčová,
D. Lichá,P. Loučka,R. Riečan, M. Vojník/.
K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta R. Riečana 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/
Starosta – čo sa týka vytvorenia cenových ponúk na miestnu komunikáciu v Kutine, ešte som
to nestihol, keďže zastupiteľstvo bolo zvolané narýchlo. Takže na ďalšie zasadnutie OZ to
doplním. Taktiež som zatiaľ nezaslal upozornenie dotknutým inštitúciám zainteresovaných
v spore Varhoľovcov a Pejkovcov – čakám na vyjadrenie právničky. Mohli by sme prejsť
k bodu 4.
K bodu 4/
Starosta –zaslal som vám Komunitný plán sociálnych služieb obce Lučatín 2018-2022. Je
potrebné ho schváliť a zaslať na VUC do konca júna 2018
Poslanci schválili Komunitný plán sociálnych služieb obce Lučatín 2018-2022 5 – mi hlasmi
/J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.

K bodu 5/
Starosta – na SPF chcem zaslať žiadosť o bezodplatný prevod pozemku. Jedná sa o p.č.
C-KN 641/6, LV 791 o výmere 312m2. Je to vlastne miestna komunikácia, ktorá je ide k domu
M. Strmeňa. V roku 1953 bola vybudovaná Miestnym národným výborom v Lučatíne ako
spevnená prašná obecná komunikácia, ktorá je do dnešného dňa využívaná obyvateľmi obce
Lučatín. Potrebujem váš súhlas, resp. schválenie, že cesta je už dlhé roky využívaná obcou.
Poslanci schválili vyhlásenie, že na pozemkoch, ktoré sú vedené Okresným úradom Banská
Bystrica, katastrálny odbor, okres: Banská Bystrica, obec: Lučatín, katastrálne územie: Lučatín,
evidované na LV č. 791 ako parcely registra „C“ evidované na mape určeného operátu,
parcelné číslo: 641/6, trvalý trávnatý porast a výmere 312 m2, bola v minulosti v roku 1953
vybudovaná Miestnym národným výborom v Lučatíne spevnená prašná obecná komunikácia,
ktorá je do dnešného dňa využívaná obyvateľmi obce Lučatín 5 – mi hlasmi /J. Kováčová,
D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.

K bodu 6 a 7/
Keďže bolo OZ zvolané po krátkej dobe poslanci a starosta nemali žiadny otázky.

K bodu 8/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 41 5 – mi hlasmi /D. Lichá, J. Kováčová, P. Loučka,
R. Riečan, M. Vojník/.

K bodu 9/

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

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

M. Vojník

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

Marián Píši, starosta obce

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

