Zápisnica z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín,
konaného dňa 08.10.2018 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu
v Lučatíne.

Prítomní poslanci: 4 /D. Lichá, J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan/
Neprítomní poslanci: 1 /M. Vojník/
Kontrolór obce: Ing. M. Strmeň
Ekonómka obce: Ing. Š. Trajteľová
Počet občanov: 2 /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia úloh z XXVII. Zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
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, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan/.
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K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta J. Kováčovú a D. Lichú. Za zapisovateľku určil
starosta B. Luptákovú pracovníčku OcÚ . OZ schválilo 4- mi hlasmi zapisovateľku zápisnice
/J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan/.
K bodu 3/
Starosta – na domácu úlohu mala poriadková komisia vyvolať stretnutie Pejkovcov
a Varhoľovcov. Situácia sa vyvinula tak, že obaja podali na seba podnety ohľadom čiernych
stavieb. Takže to momentálne rieši stavebný úrad. Vyzvali sme ich na legalizáciu stavieb.
Počkáme a uvidíme ako to dopadne. Na obecnom úrade boli obe strany, prejednávali to
s pani Sokolovou , ktorá má na starosti stavebný úrad.
K bodu 4/
Starosta- dnes mi ešte priniesla riaditeľka ZŠ Lučatín žiadosť o príspevok na zábavno- športovú
exkurziu vo Zvolene. Vstupné je 2,90€/ 1 dieťa, to je 20,30€ na 7 detí + dopravu do Zvolena
a späť.
J. Kováčová – to je ešte na tohto ročný rozpočet.
Starosta – som si to neuvedomil. Tak poprosím p. Trajteľovú aby sa vyjadrila k rozpočtu.
Š. Trajteľová – žiadostí bolo tento rok veľa. Rozpočet je urobený opačne ako predchádzajúce
roky. Príjmy boli vtedy cca o 20 000€ menšie a tým pádom bol nižší aj rozpočet. Teraz som
nechala vyššie príjme cca 180 000€. Bežné dane sú v príjmoch reálne, odlišnosti môžu byť
menšie, ale to je nepodstatné pre schválenie rozpočtu. Vo výdavkoch sú zahrnuté najmä mzdy,
kde je avizované navyšovanie miezd v odbore školstva a vo verejnej správe. Boli nám zadané
určité požiadavky, ktoré som sa snažila takmer všetky zahrnúť do návrhu rozpočtu. Problém nám
tu samozrejme robí ZŠ. Príjmy máme zo školy – zo štátu 26 000€. Obec bude z rozpočtu obce
doplácať na ZŠ okolo 14 000€, pokiaľ bude tak málo detí. Bavíme sa teda o ZŠ. Tým, že sa robili
tento rok veľké opravy a údržba, tak veľké výdavky v rozpočte nie sú zahrnuté. Športovcom som
dala, to čo požadovali. Taktiež včelári, Lúčina, protifašistický bojovníci a ostatné zložky. Klub
priateľov prírody tam nie je zahrnutý – to je veľká položka. Keďže to nie je právnická osoba,
môže sa to pokryť napr. z rozvoja obce, keďže nie sú žiadne združenie. Pridala som aj kultúre,
zvýšila som kultúrne akcie na 3500€ + 4500€ na údržbu.
P. Loučka – je v tom zahrnutá aj školská jedáleň?
Š. Trajteľová – to tam nie, 3200€ je dosť veľa.
Starosta – neviem, či má význam kupovať konvektomat pre 40 obedov.
P. Loučka – malo by sa nad tým uvažovať do budúcna. Riešme to aspoň čiastočne, samozrejme
po dohode s vedúcou kuchyne.
R. Riečan – je to veľká pomoc pre kuchára, keďže sa tam naraz varia, paria 4 plechy, je to
zdravšie.
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J. Kováčová – treba si položiť otázku, či je to opodstatnené. V ZŠ je len 7 detí. MŠ kompletne
dotujeme z obecných peňazí. A keď sa má kúpiť konvektomat, tak určite nech je multifunkčný.
Nechajme si to do diskusie.
Š. Trajteľová –napr. v rozpočte máme 1975€ na rozvoj obce – projekty. Môžeme túto položku
presunúť na investície.
Starosta – ja by som ich oslovil, nech si vyberú presný typ, ktorý by im vyhovoval. Potom to my
posúdime a rozhodneme či je to pre nás výhodné.
R. Riečan - Mne sa nedávno pokazil veľký konvektomat a kúpil som taký menší. Teraz mi opravili
ten väčší a momentálne by som mohol zapožičať na skúšku ten menší. Nech si to v kuchyni
vyskúšajú.
Starosta – aký to má elektrický príkon? Či je vôbec možné to tam zapojiť.
R. Riečan – asi 380, ale zistím to podrobnejšie.
Starosta – tak ja sa zajtra zastavím a pozriem to. Ešte máte pripomienky k rozpočtu?
Š. Trajteľová – ja som mala výhradu k poznámke od hasičov. To nebolo správne pochopené a tie
údaje neboli objektívne. DHZ máme v dvoch položkách – ako príjem zo štátu vlani to bolo 3000€
a na bežné výdavky mali 1000€. Teraz má DHZ od štátu 3000€ + 2200€. Tam sme hovorili, že ak
by od štátu nedostali tých 3000€, vtedy by bol problém a musela by to riešiť obec z rozpočtu.
Starosta – ešte máte niečo k návrhu rozpočtu? Návrh rozpočtu bude vyvesený 15 dní a na
ďalšom OZ schválime rozpočet obce. Nové OZ si môže rozpočet kedykoľvek upraviť v priebehu
roka.
D. Lichá – je v rozpočte zahrnutá úprava chodníkov – zimná údržba? Myslím si, že by to malo ísť
trošku vyššie.
Š. Trajteľová – zimná údržba vždy záleží od toho aká je zima. Zatiaľ nám vždy zostali financie.
Neminuli sme toľko, koľko sme naplánovali.
P. Loučka – vieme to nejako technicky realizovať – čistenie chodníkov?
Starosta – máme snehovú frézu. Myslím, že tento balík by mal na to stačiť.

Poslanci schválili Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 4 – mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá,
P. Loučka, R. Riečan/.
K bodu 5 a 6/
Starosta – prišla nám žiadosť občanov o rekonštrukciu cesty v Kutine. Mal som dať spraviť
cenovú ponuku. Dostal som 3 cenové ponuky: 1. Nedelka , s.r.o. – 22621,80€, 2. Rekstav, s.r.o.
– 23531,40€, 3. Bartoš Stav, s.r.o. – 20987,88€. Jedná sa o cestu v Kutine - od hlavnej cesty po
druhý mostík v Kutine. Spolu je to 800m2. Nebude sa tam robiť nič iné, len sa doplní vjazd na
ihrisko, vjazd na vedľajšiu cestu pod ihriskom a vyfrézovanie cesty – keďže je prehnutá. Takže sa
musíte rozhodnúť či to urobíme ešte my, alebo to už bude riešiť nové OZ. Ešte bude potrebné
doplatiť hasičňu, pretože sa tam spravilo viac vecí navyše. Napr. celá strieška na vežičke bola
zhnitá, takže sme ju museli vymeniť, dal sa spraviť bleskozvod, prekrytie schodišťa, vybúranie
priečky kvôli zväčšeniu priestoru.
P. Loučka – ako sme na tom finančne?
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Starosta – celkom dobre
Š. Trajteľová – 99000€ sú investície , zatiaľ sa vyčerpalo z týchto investícií 75000€ .
Starosta – chodníky vyšli na 60605,08€ z toho bol ešte doplatok 1980€ na oporný múr pred
domom č.1
Š. Trajteľová – a ešte stavebný dozor 990€
Starosta – ešte tam bola komunikácia do Hôrky – tá vyšla na 22466,24€. Cintorín – 1. etapa stála
11428,78€ a 2. etapa sa práve dokončuje to je približne 6600€.
P. Loučka – takže teraz na nás záleží, či ideme do toho asfaltovania v Kutine alebo nie?
Starosta – áno
Starosta – ešte nám prišla ďalšia požiadavka na úpravu cesty k č.d. 189. Pán Šagát odkúpil
od SPF pozemok. V podstate časť tohto pozemku je asi 1m po celej dĺžke prístupovej cesty k č.d.
189. Tým pádom sa nám celá cesta posúva o 1 meter do svahu a teraz je problém dostať sa tam
s autom aj s nákladným autom. Je potrebné to zosvahovať a rozšíriť o ten 1 meter. Dali sme
spraviť predbežne cenové ponuky. Zatiaľ máme len dve: 1. SMS – SALON, s.r.o. – 2196,13€
a 2. BAUSTRANS, s.r.o. – 2304€ s DPH.
P. Loučka – čo to všetko obnáša?
Starosta – zosvahovanie, popod svah sa spraví ryha kde sa dá makadam. Jedná sa vlastne
o odvedenie vody pomocou makadamu, aby voda nezatekala p. Šagátovi na pozemok.
M. Strmeň – keďže p. Šagát kúpil cestu, cesta sa posunula. Momentálne sa tam nákladné auto
nedostane. Ani v zime nebude možná zimná údržba. Traktor sa tam nedostane.
R. Riečan- myslím, že by sa mal p. Šagát k tomu vyjadriť.
M. Strmeň – ja som bol za p. Šagátom. Povedal mi, že toto je skutkový stav a že sa mám zariadiť.
Je to jeho pozemok, momentálne je to vykolíkované.
R. Riečan – aby nebol neskôr problém s tým, že sa niečo spraví a bude to opäť zdrojom sporov.
J. Kováčová – myslím, že by sa to malo zabezpečiť, aby sme predišli vzniknutým nákladovým
položkám do budúcnosti. Ja navrhujem, aby sa to všetko dalo naraz spraviť aj s tou cestou
v Kutine.
R. Riečan – riešenie by malo vyhovovať obom stranám
P. Loučka – to je dobrý nápad spraviť to všetko naraz. Možno by nám mohol dať zľavu.
J. Kováčová – finančné zdroje sú na to stále, aby sme si mohli dovoliť obe akcie. Je tak?
Š. Trajteľová –ak dorobíme za 6600€ cintorín, cca 20000€ ešte pôjde na hasičňu, 22000€ cesta
v Kutine + 3000€- svahovanie. To by sme vedeli vykryť. Ale potom by ste už mali skončiť, aby
zostalo na také bežné výdavky.
Starosta – čo sa týka týchto ciest. Mám osloviť p. Bartoša, aby spravil cenovú ponuku aj na toto?
Aby sa to spravilo komplexne?
J. Kováčová –áno

Poslanci schválili rekonštrukciu cesty v Kutine a úpravu prístupovej cesty k č.d. 189 4 – mi
hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan/.
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P. Loučka – chcel by som podotknúť ku chodníkom, že nájazdy sú urobené výborne. Som veľmi
spokojný. Čo sa týka ihriska, ďalšia unimobunka je už rozpadnutá. Tú by sme chceli rozobrať.
Potrebovali by sme niekde umiestniť lavice a kotle z unimobunky.
Starosta – spravíme niekde priestor a prenesieme ich tam.
P. Loučka – bude potrebné asi pristaviť kontajner
Starosta – tento týždeň majú doviesť ďalší kontajner. Keď príde, tak vám dám vedieť.
R. Riečan – správa z MŠ, darí sa im. Teraz si dali žiadosť na skrinky. Pozývajú nás v piatok
19.10.2018 na Lučatínsky jesenný deň. V MŠ je 16 detí, dvaja sú predškoláci, poplatky zostávajú
rovnaké.
D. Lichá – ten sporák do kuchynky KD asi nebude.
Starosta – ja som si myslel, že bude ten repasovaný
J. Kováčová – však sme odsúhlasili nákup sporáka do kuchynky.
Starosta – treba vybrať typ a zakúpi sa.
M. Strmeň – ja mám pár dotazov na p. Lichú ohľadom vyúčtovania Dňa obce. Niektoré veci mi tu
opäť nesedia napr. prenájom skákacieho hradu. Faktúra prišla na obecný úrad na 185€ a vo
vyúčtovaní ste uviedli, že to bolo riešené sponzorsky.
D. Lichá – skákací hrad stál 2x toľko
M. Strmeň – objednávka bola na 185€
D. Lichá – dohodli sme sa tak, že jednu polovicu zaplatíme z obecného úradu – preto bola
objednávka len na 185€ a druhá polovica bola riešená sponzorsky.
M. Strmeň – zarazil ma zisk z tejto akcie vo výške necelých 1200€ - z bufetu, z tomboly, z gulášu.
D. Lichá – my sme nemali žiadny guláš. Z grilovania žiadna tržba nebola, to sa nepredávalo.
M. Strmeň- čiže celková tržba z bufetu bola len 897€?
D. Lichá – 897€, náklady boli 812€ čiže zostatok bol 84,90€ z toho tam boli rozdiely v príjmoch
a nákladoch – mínus 21€. Do pokladne obce sme vložili 63,68€. Ostatné sponzorské – Urbár,
Flexim, Komunálna poisťovňa zostalo na účte obce.
M. Strmeň – chcem sa teda opýtať : Nakúpili ste 5 sudov piva, 3 sudy kofoly a 29 litrov tvrdého
alkoholu? Vy ste ešte niečo z toho vracali naspäť? Ak by ste toto všetko predali tak by ste museli
mať minimálne 1400€ tržbu + ste nakupovali cigarety, radler a iné veci. Nemôžeme mať také
nízke tržby pri takom objeme tovaru.
D. Lichá – Nevracalo sa nič, veľa sa aj rozdalo, boli tam účinkujúci, dobrovoľníci. Predaj tovaru je
taký, aký je uvedený vo vyúčtovaní.
M. Strmeň – minulý rok ste mali tržbu z bufetu cez 2000€. D. Lichá – minule bolo viac ľudí. Teraz
bolo podstatne menej ľudí. Nerobíme to pre zisk.
J. Kováčová – nebolo dobré , že sa tam dovolil vstup iným subjektom na tržbu. Je potrebné točiť
peniaze, aby zostávali v obci. Teraz 50% z toho sa dalo iným právnym subjektom. Preto poklesla
určite aj tržba. Čo je ale veľká chyba, lebo na čom zarobíš? Len na bufete. Čiže netreba dať
cudzím možnosť zarobiť si, ale nechať to v obci.
D. Lichá – my sme oslovovali všetky zložky v obci. Ja to neovplyvním, keď nemajú záujem.
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M. Strmeň – čiže trváte na tom, že to sú to čo ste dali do vyúčtovania je úplne všetko?
D. Lichá – áno, všetko.
M. Strmeň – aby sem nedošli k takej situácii ako minulý rok
D. Lichá – nie je to ešte ukončené
M. Strmeň – áno, nie je to ukončené. Bola podaná na vás žaloba, bolo začaté trestné stíhanie
voči vám.
D. Lichá – ja viem, rieši sa to ako občiansko – právna vec.
M. Strmeň- ide len o to, že som sa vás pýtal či sú tam naozaj všetky podklady
D. Lichá – viac podkladov nemám.
M. Strmeň – dobre, to mi stačí. Ďakujem.
Starosta – je to všetko?
L. Šišiak – ja by som sa chcel spýtať – ohľadom tej cesty – či sa nedá odkúpiť od p. Šagáta ten
meter cesty?
P. Loučka – tam nie sú dobré vzťahy.
R. Riečan – je to v súkromnom vlastníctve a môže byť aj tá cesta do budúcna problém ak sa to
nevydiskutuje.
J. Kováčová – riešime skutkový stav.
Š. Trajteľová – možno to treba skúsiť. Ak by sa šiel starosta porozprávať s p. Šagátom....
Starosta – dobre, skúsim osloviť p. Šagáta.
Š. Trajteľová – ja by som sa ešte chcela spýtať, keďže sa vám končí volebné obdobie a aj končí
rok – máme členov komisiíí. Ako to bude tento rok s odmenami? Ak treba vyplatiť odmeny
členom komisií, treba dať zoznam, aby sme to pripravili a v novembrovej výplate vyplatili.
Všetky komisie okrem kultúrnej sa vzdali vyplácania odmien. Kultúrna komisia doručí počet
zasadnutí.

K bodu 7/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 43 4 – mi hlasmi /D. Lichá, J. Kováčová, P. Loučka,
R. Riečan/.
K bodu 8/
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

...................................................
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Overovatelia zápisnice:
J. Kováčová

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

D. Lichá

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

Marián Píši, starosta obce

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