Zápisnica z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín,
konaného dňa 06.08.2018 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: ospravedlnený
Ekonómka obce: Ing. Š. Trajteľová
Hostia: Ing. arch. E. Krížo
Počet občanov: 1 /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia úloh z XXV. Zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie na roky 2018-2022 v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb.
5. Určenie záväzku starostu obce na celé volebné obdobie na roky 2018-2022 v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb.
6. Schválenie textu do Kroniky obce Lučatín časť rok 2017
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. Navrhujem posunutie bodu – č. 7 a doplnenie Schválenie VZN č. 65/2018, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 1 vyhlasujú záväzné časti
Územného plánu sídelného útvaru Lučatín
Celkový program dnešného zasadnutia OZ schválili poslanci 4 – mi hlasmi /J. Kováčová,
P. Loučka,R. Riečan, M. Vojník/. D. Lichá prišla o 17:10 hod.
K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta P. Loučku 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 7/ - prejednané skôr kvôli Ing. arch. E. Krížovi
starosta – máme tu pána Ing. Kríža – môžeme to riešiť teraz, aby sme ho nezdržovali? Máte
nejaké pripomienky k Územnému plánu?
P. Loučka – za stavebnú komisiu musím povedať, že sú to všetko veci zo zákona, ktoré my
nevieme ovplyvniť . Pán Ing. by nám k tomu mohol povedať viac.
Ing. Krížo – ak si pamätáte na začiatku som vypracoval vstupnú štúdiu, ktorá tvorila podklad
pre tento doplnok. Ďalej to išlo cez inštitúcie štátnej správy, kde sa zapracovali podmienky
a pripomienky. Áno, je to v podstate presne odcitované zo stavebného zákona. Aby som
mohol vypracovať projekt pre územné rozhodnutie potrebujem súhlas OZ s územným
plánom – to je reálny prvý krok.
J. Kováčová – ja vôbec nevidím dôvod, aby sme schvaľovali toto VZN, pretože všetko je
v stavebnom zákone. My nie sme na to fundovaní.
Ing. Krížo – obec je nositeľom územnoplánovacej informácie, takže obec schvaľuje Územný
plán a jeho doplnky. Je bežným zvykom, že ho OZ schváli.
Starosta – vypracovala sa štúdia zástavby danej oblasti. Bez schválenia OZ sa ďalej nemôže
nič robiť.
Ing. Krížo – daná štúdia bola podkladom, či sa dá vôbec uvažovať o rozšírení územného
plánu – tú ste vzali na vedomie a z toho vznikli nejaké princípy, ktoré vytvorili územný plán.
Pretože v minulosti sa neuvažovalo v územnom pláne s touto lokalitou. Vyrobil sa doplnok
a tento doplnok musí obec schváliť, aby sa stal platný. Na jeho základe môžem vypracovať
projekt na územné rozhodnutie a následne žiadať o územné rozhodnutie.
Starosta – p. Bugár hovoril, že sa to rieši teraz takouto formou – formou VZN ako doplnok
k územnému plánu. Predtým sa to takto nerobilo. Toto VZN vypracoval pán Bugár, on je aj
obstarávateľ. Tak čo navrhujete?
P. Loučka – ak by sme toto neschválili, aký by bol ďalší postup
Starosta – museli by sme to prejednať s p. Bugárom
J. Kováčová – dajme to ešte preveriť stavebnému úradu
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Ing. Krížo – stavebný úrad tieto veci nerieši. Na to je štátom oprávnený obstarávateľ- p.
Bugár. Ja to chápem tak, že sa nebavíme o tom, či je to dobré alebo zlé, ale aký by bol
najvhodnejší postup schválenia. Mám za to, že stavebný úrad nebude vedieť k tomuto
zaujať stanovisko, lebo to nie je téma, ktorú on rieši. On má územný plán ako základný
podklad. Vnímal som to ako formálnu záležitosť, s tým, že to bude ešte visieť na úradnej
tabuli a potom to bude právoplatné. VZN je potrebné k schváleniu doplnku územného
plánu. Bez doplnku k územnému plánu sa doslova jedná o lúku, kde sa neráta s výstavbou.
Starosta – k tomuto sa vyjadrovali plynárne, vodárne, životné prostredie, povodie Hrona –
proste všetky organizácie. Mali sme viac stretnutí, dokonca sa k tomu vyjadroval aj náš Urbár
a pasienkové spoločenstvo. Čo sa týka ochrany pásma lesa – znížilo sa to asi o 1/3. Takže toto
je vlastne výsledok toho, čo sa za ten čas urobilo preto, aby sa tam mohla vôbec začať
výstavba.
J. Kováčová – ja by som to najradšej skonzultovala s p. Bugárom
P. Loučka – dohodnime sa tak, že to p. starosti zistí a dá nám vedieť a my sa vyjadríme.
Poslanci po konzultácii s p. Bugárom schválili Územný plán sídelného útvaru Lučatín, Zmeny
a doplnky č. 1 4- mi hlasmi / D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/, J. Kováčová hlasovala
proti.
Poslanci po konzultácii s p. Bugárom schválili spôsob prerokovania návrhu územného plánu
sídelného útvaru Lučatín, Zmeny a doplnky č. 1 a rozhodnutie o námietkach
a pripomienkach vznesených pri jeho prerokovaní 4- mi hlasmi / D. Lichá, P. Loučka,
R. Riečan, M. Vojník/, J. Kováčová hlasovala proti.
Poslanci po konzultácii s p. Bugárom schválili VZN obce Lučatín č. 65/2018, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť územného plánu sídelného útvaru Lučatín podľa Zmien a doplnkov č.1
4- mi hlasmi /D.Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/, J. Kováčová hlasovala proti.

K bodu 3
Starosta – mal som dať vyhotoviť cenové ponuky na miestnu komunikáciu v Kutine – oslovil
som 3 firmy, ale do dnešného dňa som nedostal odpoveď – takže to môžeme presunúť na
ďalšie OZ. Ďalej som mal zaslať upozornenie dotknutým inštitúciám zainteresovaných
v spore Varhoľovcov a Pejkovcov – tieto upozornenia sme zaslali na Regionálny úrad
verejného zdravotníctva, okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie a na
Regionálnu a veterinárnu potravinovú správu. Odpovede boli preposlané poriadkovej
komisii.
R. Riečan – dve inštitúcie sa vyjadrili tak, že oni s tým nič nemajú. Jedine veterina sa vyjadrila,
že neeviduje žiadny registrovaný chov. Ale z ich strany by tam malo byť ešte nejaké šetrenie
a že nás budú informovať.
Starosta – bola tu p. Pejková, rozprávali sme sa o tom. Podľa jej vyjadrenia je to tak 50:50. Zo
strany Pejkovcov to chcú dať do poriadku, ale vraj z druhej strany sú tam provokácie. Je to
veľmi ťažké dať do poriadku, keďže tie vzťahy sú už narušené. Ešte by bolo dobré zvolať
poriadkovú komisiu a stretnúť sa. Ale je potrebné písomne upozorniť obe strany, kedy sa to
uskutoční.
J. Kováčová – čo ja viem, tak by mal ísť na hlbokú podstielku a malo by sa to zlepšiť.
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R. Riečan – ja stále tvrdím, netreba ľuďom hádzať polená pod nohy, ale robiť biznis v strede
dediny...no neviem
Starosta – paradox je, že to nie je biznis - do 10 kusov to môže byť pre vlastnú spotrebu.
Takže poriadková komisia nech ich písomne osloví a potom dajte vedieť aj mne.
Ďalej bola domáca úloha pre stavebnú komisiu vyvolať stretnutie pre vlastníkov
nehnuteľností ohľadom plánovanej kanalizácie za kultúrnym domom. Ja som s nimi hovoril,
ale je to také. Nevedia sa dohodnúť, zrejme si to každý urobí sám.
P. Loučka – ideálne by bolo, keby sme to riešili spoločne. Neviem, či má ešte zmysel to
prejednávať.
Starosta - je to hlavne v ich záujme. Keď sa dohodnú a požiadajú obec o finančný príspevok,
tak potom to môžeme riešiť.
K bodu 4/
Starosta- zo zákona nám vyplýva povinnosť učiť počet poslancov na volebné obdobie na roky
2018 -2022. Podľa počtu obyvateľov k 31.12.2017 sme mali 665 obyvateľov a počet poslancov
môže byť od 5-7.
J. Kováčová – ja som za 5 poslancov
P. Loučka – aj ja si myslím, že je to postačujúci stav
D. Lichá – ja som za viac, pretože napr. ja mám dva komisie na starosti – kultúrnu a školskú
komisiu. Ja navrhujem 6
Starosta – musí byť nepárny počet.
D. Lichá – tak potom navrhujem, aby sa to rozdelilo spravodlivejšie
Starosta – to si už určí nové OZ
Poslanci určili v zmysle §11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov 5 poslancov obecného zastupiteľstva obce Lučatín na celé
volebné obdobie 2018-2022 5 – mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan,
M. Vojník/.
K bodu 5/
Starosta – ďalej musíme schváliť úväzok starostu obce na volebné obdobie 2018-2022. Nechá sa
plný úväzok?
J. Kováčová – ja by som nechala plný úväzok
Poslanci v zmysle §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu,
starostovi obce Lučatín na celé funkčné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu
na plný úväzok 5 – mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
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K bodu 6/
Starosta – ďalej tu máme schválenie textu do kroniky obce časť 2017. Text ste dostali. Môže byť?
Poslanci schválili text do kroniky obce Lučatín - rok 2017 5 – mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá,
P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
K bodu 8 a 9/
Starosta – chceli by sme urobiť inventarizáciu majetku obce s tým, že by sa to urobilo už
teraz. Bližšie Vám vysvetlí p. Trajteľová. Navrhli sme predsedov a členov inventarizačných
komisií, dostali ste podklady. Chceme to spraviť skôr, kvôli voľbám a odovzdávaniu funkcií.
p. Trajteľová – ako iste viete inventarizácia sa robí ku koncu roka z hľadiska účtovného
zákona. Ale fyzicky sa môže robiť už v priebehu roka. Vzhľadom na to, že väčšinou to
mávame tak v novembri - decembri, ale keďže idú voľby, aby tam bol väčší priestor. Navrhli
sme, aby sa fyzické inventúry spravili k 30.9.2018 s tým, že by sa fyzicky robili v priebehu
októbra. Na konci roka sú už len administratívne veci, kde sa urobia prírastky a úbytky, aby
to sedelo. Čiže k 30.9.2018 by som vytvorila zostavy pre jednotlivé komisie. Ak bude treba
niečo vyradiť, aby ste to posúdili a naozaj vyradili. Dá sa návrh na vyradenie a urobili by sme
likvidačnú komisiu, ktorá by ten majetok navrhnutý na vyradenie naozaj pozrela. Komisie sú
navrhnuté, ale je možné ich samozrejme upraviť. Sú tam dva typy- fyzické a dokladové.
J. Kováčová – zostavy nám kedy dáš?
p. Trajteľová – zostavy budú do 10.10.2018. Návrh na vyradenie kľudne môžete dať aj skôr.
Starosta – takže porozmýšľajte, nech je to všetko nachystané
Starosta – pred chvíľou mi bola doručená žiadosť o dotáciu oddielu stolného tenisu na 600€
na zakúpenie 1 stolnotenisového stola. Musím potvrdiť, že keď sa kupovali pre 7 rokmi stoly,
tak sa pozeralo hlavne na cenu. Teraz chcú zakúpiť 2 stoly – jeden bude hradený z finančných
prostriedkov OST a na druhý by mala prispieť obec. Dali nám aj presný typ stola, ktorý chcú
kúpiť.
M. Vojník – a vieme nájsť tie peniaze?
J. Kováčová – úplne v pohode. Myslím, že nie je problém s peniazmi.
D. Lichá – vravíte, že nie je problém s peniazmi a ja som mala problém zakúpiť stánky
a sporák do kuchynky v KD
J. Kováčová – ak si dobre počúvala – obec reprezentujú 3 družstvá. Myslím si, že to bude
dobrá investícia na dlhšiu dobu.
M. Vojník – koľko je tam členov?
P. Kováč – viac ako 20 členov. Reprezentujeme obec a je tam gro domácich hráčov. Stále sa
oslovujú aj deti, robí sa turnaj aj pre verejnosť.
D. Lichá – ja nehovorím, že nie. Myslím, že aj pre kultúru by sa mohlo niečo „pustiť“.
Nechceme , aby sa stánky používali len na jednu vec. A mne to bolo zo stola len tak
„zmetené“. Treba to rozumne pokryť. Mohli by sa nájsť prostriedky aj na sporák a stánky.
Stánky musíme stále požičiavať a môžu sa použiť aj na L11, pre školu, pre kultúru.
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Starosta – rozprával som sa so starostom z Podkoníc a práve on mi tvrdil, že sú to stánky na
jedno použitie. Jemu to vydržalo jednu akciu. Riešia to tak, že kúpil väčší stan za 700€ a na
druhý rok kúpi ďalší.
D. Lichá – ale jeden veľký stan máme.
Starosta – ale nie taký veľký stan, menší rozmer zakúpil
M. Vojník- myslíme rozmer 5x3 m, ale konštrukcia je pevnejšia.
D. Lichá – tam ide aj o spratnosť, menšie stany sú spratnejšie a rýchlejšie sa rozložia a zložia.
J. Kováčová – poďme konkrétne k tej veci o dotáciu pre OST
Poslanci schválili zakúpenie stolnotenisového stola Cornilleau 540 ITTF pre stolnotenisový
oddiel OST Mladosť Lučatín do výšky 600€ 5 – mi hlasmi /D. Lichá, J. Kováčová, P. Loučka,
R. Riečan, M. Vojník/.
Starosta – to je z mojej strany všetko – nech sa páči interpelácia, diskusia.
J. Kováčová – tie súkromné pozemky vedľa p. Slušniaka nie sú pokosené.
Starosta – už som to riešil, je sľúbené, že to prídu pokosiť.
J. Kováčová – a tam ako vyzeráme s výstavbou?
Starosta – je to tam komplikované, zatiaľ je ticho.
P. Loučka – ja sa chcem spýtať na tento náš nový chodník. Ako je možné, že nábeh do domov mal
byť 2 cm a ja mám na niektorých miestach 6-7 cm. Chytám spodok auta.
Starosta – toto asfaltovala BBRSC. Cestné obrubníky nemôžu kopírovať povrch cesty. Pýtal som
sa ich na to, povedali mi, že v budúcnosti sa plánuje zbrúsenie asfaltu a celý nový povrch.
P. Loučka – a kedy? Lebo neviem, komu mám poslať faktúru za nový podvozok.
Starosta – bude kolaudácia chodníka tak im to tam dám ako pripomienku, nech to upravia
D. Lichá – ja teda navrhujem, aby sme dali do schválenia aj zakúpenie stanu a sporáka do KD.
Dávala som to do návrhu už na minulom zasadnutí OZ. Nemusíme kupovať sporák za 500€ , tam
stačí aj bežný sporák za 300€.
P. Loučka – ja osobne som za to, aby sa sporák zakúpil ak sú na to finančné prostriedky. Je to
potrebné.
Starosta – ak si dobre pamätám, ja som ti povedal, aby si sporák vybrala a aj zakúpila.
D. Lichá – ale ja potrebujem súhlas OZ. Treba mi konkrétne povedať do akej ceny ho môžem
zakúpiť.
R. Riečan – ak viete zabezpečiť repasáciu môžem ponúknuť 1 profi sporák, ktorý venujem obci.
Ale je potrebné ho dať repasovať.
D. Lichá – musíme zistiť koľko to bude stáť a či sa to oplatí.
Starosta – myslím si, že repasovaný sporák je rozumnejší nápad
D. Lichá – dobre, ja si pôjdem pozrieť ten sporák, len aby to dlho netrvalo. Ešte chcem navrhnúť,
aby sa vyberalo vstupné 1€ na Deň obce. Vyberá sa vstupné aj v iných obciach. Navrhujem, aby
sa a za vstupné zakúpili stany.
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M. Vojník – skôr by som povedal, že treba dať pri vstupne oznam – dobrovoľné vstupné na
zakúpenie stanov
J. Kováčová – to nikto nedá nič.
Starosta – ja som osobne proti vyberaniu vstupného.
J. Kováčová – OZ by toto nemalo schvaľovať
D. Lichá – ten program tiež niečo stojí...všetci sa pýtajú, prečo sa nevyberá vstupné.
M. Vojník – mne sa to osobne nepáči
J. Kováčová – ja si myslím, že akonáhle tam dáme vstupné, toľko ľudí nepríde.
p. Trajteľová – vstupné by malo byť za program, ako napr. keď je festival. Ten program je
bohatší a náročnejší.
P. Loučka – aké priestory potrebuješ na Deň obce?
D. Lichá – klubovňu, bufet, a aspoň 1 šatňu. Kotle sú tam? Stan je funkčný?
M. Vojník- museli sme vymeniť niektoré šrouby na stane, ale ešte to treba pozrieť.
D. Lichá – v piatok by sme už chceli stavať stan
P. Loučka – v nedeľu po Dňoch obce hráme futbal, ale len tak po 16-tej. Dajte prosím pozor
na trávnik.
D. Lichá – myslím, že ani jeden rok nebol problém s trávnikom. Chcem sa ešte poďakovať
zamestnancom obce, ktorí robili scénu – kulisu. Je to veľmi pekné. Zostane to tam na stálo.
Je to upevnené, aby to bolo bezpečné. Dali sme vytvoriť magnetky s keltským motívom,
ktorý sa našiel v archeologickej lokalite. Zaplatil nám to sponzor, bude sa to tam aj predávať.
M. Vojník – ja sa chcem poďakovať za celý horný koniec. Je to pekné, ďakujeme. Určite s tým
bolo dosť starostí.
P. Loučka – financie už máme vyhodnotené?
Starosta – už áno
K bodu 10/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 42 5 – mi hlasmi /D. Lichá, J. Kováčová, P. Loučka,
R. Riečan, M. Vojník/.
K bodu 11/
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:
P. Loučka

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

M. Vojník

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

Marián Píši, starosta obce

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