Zápisnica z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín,
konaného dňa 05.11.2018 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. M. Strmeň
Počet občanov: 7 /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia úloh z XXVIII. Zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Schválenie rozpočtu na roky 2019-2021
5. Schválenie žiadosti o NFP na realizáciu Wifi na verejných priestranstvách v našej obci
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/.
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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 5- mi hlasmi zapisovateľku zápisnice
/J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
K bodu 3/
Starosta – mal som osloviť p. Šagáta ohľadom možnosti odkúpenia časti prístupovej cesty
k číslu domu 189, do vlastníctva obce. Bol som za ním, hneď na druhý deň. Odpoveď sa
pokúsim citovať: „Trvalo mi tri roky, kým sa mi podarilo vysporiadať cestu od SPF a teraz ju
mám za facku predať vám? Čo ste sa zbláznili?“ Takže som dostal zamietavé stanovisko.

K bodu 4/
Starosta- takže prejdeme k ďalšiemu bodu. Máte ešte nejaké pripomienky k rozpočtu obce?
D. Lichá – ja by som mala požiadavku navýšiť rozpočet na zimnú údržbu chodníkov. Myslím, že
to nebude postačujúce. Mala by tam byť väčšia rezerva.
Starosta – každý rok sa to rieši tak, že keď je málo financií presunú sa z iných kapitol. Neviem si
predstaviť, z ktorej kapitoly teraz vezmeme.
D. Lichá – a potom sa to z akej kapitoly vezme?
Starosta – potom sa to už bude musieť riešiť. Každú zimu to takto riešime. Napr. teraz už máme
zabezpečený posypový materiál, momentálne máme dvoch zamestnancov obecného úradu
a ešte máme aj snežnú frézu.
D. Lichá – len sa nám zvýšil počet chodníkov – aj na cintoríne.
Starosta – dobre Danka, povedz z ktorej kapitoly uberieme.
D. Lichá – napr. ja by som zobrala 1000€ z kultúrnej komisie.
J. Kováčová – bol otvorený priestor na poslednom OZ, kde sme sa mali k tomu vyjadriť. Nie je
vôbec problém presunúť finančné prostriedky, keď to bude potrebné. Ak my teraz neschválime
rozpočet , obec ide do provizória. Tak si uvedomme či my, ako poslední poslanci do tohto rizika
pôjdeme.
D. Lichá – len aby potom nové vedenie nemalo s tým problém.
J. Kováčová – vôbec s tým problém nebude. Vždy sa našli financie, keď bol s niečím problém.
P. Loučka – myslím, že keď za predchádzajúce roky nebol problém a dá sa upraviť rozpočet
podľa potreby, tak je to zbytočné. Menilo sa tieto štyri roky niečo v tejto kapitole?
D. Lichá – dobre, ale toto je môj názor.
Starosta – Danka myslí to, že obec má povinnosť udržiavať chodníky. Myslím, že sa to finančne
zvládne. Môže tam niečo „vyskočiť“, ale ak sa promptne zareaguje a upraví sa rozpočet, tak
problém nebude.
J. Kováčová – ak neschválime rozpočet, sťažíme situáciu novému OZ
P. Loučka – ja som proti tomu, aby sa opäť otváral rozpočet
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Starosta – bol priestor od toho momentu ako sa schválil návrh rozpočtu, aby sa tieto požiadavky
ešte upravili
R. Riečan – bol priestor na diskusiu, nie na vyčlenenie prostriedkov
Starosta – áno, návrh bol vyvesený, a každý sa k nemu mohol vyjadriť.
Starosta dal hlasovať.
Poslanci schválili Rozpočet obce Lučatín na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021 bez
výhrad 4 – mi hlasmi /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/, 1 poslanec sa zdržal
hlasovania /D. Lichá/.
K bodu 5 /
Starosta – vyšla výzva na zabezpečenie wifi na verejných priestranstvách obce. Jedná sa
o nenávratný finančný príspevok. Boli by pokryté voľnou wifi 3 miesta v obci. Táto žiadosť je
v štádiu spracovania. Na odoslanie žiadosti potrebujeme schválenie OZ, že súhlasí s podaním
žiadosti. Obec zaplatí 500€ za podanie žiadosti + 750€ je maximálna spoluúčasť. Chceli sme
pokryť park a ak by bol dosah tak aj areál ZŠ a tiež by bolo dobré pokryť ihrisko, keďže tam je
zavedený internet a v tom prípade by sa nemusel už platiť.
M. Vojník – z dlhodobého hľadiska je to ako?
Starosta – je to na 5 rokov
M. Vojník – tým pádom sa môžu zrušiť existujúce wifiny, nie?
Starosta – uvidíme, aké to bude mať technické parametre. Možno by to vedela využiť aj ZŠ, lebo
tam majú veľmi pomalý internet.
J. Kováčová – čiže obec musí dať žiadosť ...
Starosta – áno a súčasťou žiadosti je výpis z Uznesenia OZ o schválení podania žiadosti o NFP
M. Vojník – v konečnom dôsledku to ani nie je tak finančne výhodné. 1250€ je dosť veľa, keby si
obec zaplatila svoje 3 wifiny, tak by to bolo takmer to isté. Ja by som do toho ani nešiel.
Starosta – záleží na vás ako sa rozhodnete

Poslanci neschválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: „Wifi
pre Teba“ , kód výzvy OPII-2018/7/1-DOP, maximálna výška spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov je maximálne 750€ 2 poslanci hlasovali
proti /M. Vojník, J. Kováčová/ a 3 poslanci sa zdržali hlasovania /R. Riečan, D. Lichá,
P. Loučka/.
K bodu 6/
Starosta – prejdeme k ďalšiemu bodu. Chcel som sa ešte spýtať na tú kanalizácie pre tých 5
domov – tu za obecným úradom. Bol ten návrh, že by obec zakúpila materiál ...
P. Loučka – malo byť vyvolané stretnutie, ale nebolo. Neviem, či ideme ešte s nimi jednať.
V akom stave je to teraz?
Starosta – Paťo Majer a Ľubo Paločko to už rozbehli a stavajú. Myslím si, že do jari to asi už
nebudú riešiť. A nech sa rozhodne už nové vedenie.
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M. Vojník – tam išlo o to, že sme sa dohodli, že obec kúpi materiál a vlastníci nehnuteľností si to
celé zrealizujú?
Starosta - áno. Chcel som sa spýtať, či sa stavebná komisia s nimi stretla, lebo sa ma na to
pýtajú, či obec prispeje.
R. Riečan – a o akej sume sa vlastne bavíme
Starosta – okolo 4000€ na materiál.
P. Loučka – teoreticky sme sa mali stretnúť, ale k stretnutiu neprišlo. Mali sme sa stretnúť kvôli
tomu, aby sa to nejako centralizovalo, aby si to každý nekopal zvlášť.
Starosta – týmto by sa vlastne vyriešilo minimálne tých 5 domov + odvodnenie cesty
P. Loučka – ja by som navrhol tak, keďže finančná záťaž už bude na novom vedení, aby sme to
nechali tak a nech sa rozhodnú budúci poslanci.
R. Riečan – ale my sme im dali nádej, že sa to bude riešiť....
P. Loučka – áno malo dôjsť k stretnutiu, ale nedošlo a oni sa potom vôbec neozývali
R. Riečan – a prišla teraz z ich strany nejaká požiadavka?
Starosta – nie, nemôžu si teraz rozkopať cestu, keď chcú ešte robiť základy a deku. Pochybujem,
že to budú chcieť robiť ešte tento rok.
P. Loučka – z mojej strany nie problém, aby sa zvolalo stretnutie, ale nemôžeme sa zaväzovať
finančnou pomocou, keďže končíme.
Starosta – dobre, tak to necháme tak. Poslanci máte ešte niekto niečo?
P. Loučka – trošku asi vzniklo nedorozumenie ohľadom pristavenia kontajnera na ihrisko. Je
možné, aby nám kontajner pristavili priamo do areálu?
Starosta – dá sa to. Je to dohodnuté. Zajtra by ho mali doviesť, lavice sa odložia.
P. Loučka – asfaltový nábeh na ihrisko je dobre spravený. Páči sa mi to.
D. Lichá – tie pivné sety- lavice, kde pôjdu z unimobunky?
P. Loučka – to sa musím ešte dohodnúť s Miškom Sedliakom.
D. Lichá – bolo by dobré, keby to bolo niekde centrálne uskladnené.
D. Lichá – počula som od občanov, že chodník na cintoríne je veľmi pekne urobený. Myslím, že je
to dobre a účelovo urobené.
J. Kováčová – ja by som chcela poďakovať všetkým poslancom

K bodu 7/
Starosta – prejdime k ďalšiemu bodu – diskusia. Nech sa páči.
V. Šagát – obraciam sa na Váš so žiadosťou o zrušenie Uznesenia č. 43 z 28. zasadnutia OZ
obce Lučatín konaného dňa 8.10.2018 o 17:00 hod , písm. C, bod 2 v časti „a úpravu
prístupovej cesty k č.d. 189“.
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Pán Šagát prečítal prítomným celú žiadosť, ktorá je zaznamenaná na zvukovom zázname
a ten je zverejnený na internetovej stránke obce Lučatín. Z tohto dôvodu nie je v zápisnici
uvedené celé znenie žiadosti.
V. Šagát - spomínaná cesta k č.d. 189 sa podľa výpisu z LV č. 791 k.ú. Lučatín nachádza na
p.č. 641/6 vo výmere 312m2 – TTP, vo vlastníctve SR v správe SPF. Poslanci OZ bez overenia
jednomyseľne schválili úpravu cesty na cudzom pozemku, ktorý nie je vlastníctvom obce
Lučatín. Dňa 30.10.2018 prišli na spomínanú parcelu stavebné mechanizmy firmy SMS –
Salon, s.r.o. a bolo mi oznámené, že na základne objednávky starostu obce Lučatín majú na
parcele realizovať výkopové a následne ďalšie stavebné práce. Keďže nemali žiadny písomný
doklad, požiadal som ich, aby počkali , pokiaľ vzniknutú situáciu neodkomunikujem so
starostom obce. Starosta obce odmietol prísť na miesto výkonu stavebných prác a tak som
zavolal políciu. Príslušníci polície zakázali vykonávať akékoľvek stavebné práce a zároveň mi
odporučili, aby som problém riešil najskôr na úrovni obce Lučatín. V záujme zistenia všetkých
skutočností , ktoré viedli starostu obce a poslancov OZ ku konaniu v súvislosti s prijatím
predmetného Uznesenia, som sa po konzultácií so zainteresovanými a zodpovednými
orgánmi a inštitúciami obrátil zároveň dňa 5.11.2018 na starostu obce Lučatín so žiadosťou
o pozastavenie stavebných prác ako aj so žiadosťou o poskytnutie údajov v zmysle zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Ďalším dôvodom mojej žiadosti
o zrušenie časti predmetného Uznesenia je skutočnosť, že na webovej stránke obce Lučatín
ešte dňa 4.11.2018 neboli sprístupnené informácie ohľadne splnenia zákonných podmienok
čerpania rozpočtových prostriedkov obce „k úprave cesty k č.d. 189“. Keďže obec Lučatín
nemá na webovej stránke medzi záväznými dokumentami rokovací poriadok OZ, žiadam Vás
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR, najmä zákona o obecnom
zriadení ako aj v zmysle článku 6 štatútu obce Lučatín o vaše uplatnenie práva predložiť
návrh Uznesenia a hlasovať v zbore o mojej žiadosti o zrušenie Uznesenia č. 43 z 28.
zasadnutia OZ obce Lučatín konaného dňa 8.10.2018 o 17:00 hod , písm. C, bod 2 v časti „a
úpravu prístupovej cesty k č.d. 189“. Zároveň vás poprosím páni poslanci a pán starosta, aby
ste mi prebrali tieto veci
Starosta – je tu zamestnankyňa obce, tá vám to preberie
V. Šagát – nie, ja to chcem osobne. Poprosím Vás o jeden podpis.
Starosta –nie, ja si to musím preštudovať
V. Šagát – dobre, poprosím aj Vás pani poslankyňa prevzatie
J. Kováčová – na obecnom úrade máme na to zamestnankyňu a akákoľvek pošta musí ísť cez
podateľňu. Nech sa páči. Nepodpíšem to.
V. Šagát - v poriadku, pokiaľ to odmietnete podpísať, máte na to právo
M. Strmeň – momentálne je tu OZ, nie sú úradné hodiny. Malo to byť doručené pred
konaním OZ, vtedy by sa poslanci s tým oboznámili
V. Šagát – zákon vôbec neukladá, kedy a kde sa takéto veci majú predkladať. Dobre, pán
poslanec Riečan - môžete to prevziať?
R. Riečan – áno, ja s tým nemám problém.
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P. Loučka – dajte to prosím oficiálnou cestou – žiadosť
M. Vojník – ja neviem o čo ide, tak to nepodpíšem.
D. Lichá – ja si to prečítam.
J. Kováčová – ja sa obávam jedného- že sa zdržiava OZ. Skutočne po skončení OZ to
prevezmeme cez podateľňu. Pokračujme prosím ďalej.
V. Šagát – ja som Vás oslovil – všetkých poslancov
J. Kováčová – ale nie prosím počas OZ, musí to mať nejaký morálny sled
V. Šagát – poprosil som všetkých poslancov, aby ste dali hlasovať o tom. Čo sa týka p.
Strmeňa a jeho návrhu v riadnom územnom a stavebnom konaní som ochotný sa baviť
o všetkých veciach
M. Strmeň- momentálne si predniesol, že mi neznemožníš prístup cez tvoj pozemok. Nie je
možné po tej ceste prejsť nákladným autom bez toho, aby som vstúpil na tvoj pozemok.
V. Šagát – ja sa tu nemienim hádať. Predložil som vám tu žiadosť o zrušenie časti Uznesenia
č. 43. O vecnom bremene a o ďalších podmienkach budem hovoriť pokiaľ bude prebiehať
riadne územné a stavebné konanie
M. Strmeň – kúpou toho pozemku si mi znemožnil prístup k môjmu domu
V. Šagát – ja tvrdím, že nie a mám na to dôkazy, ktoré som predložil.
M. Strmeň – to čo si čítal, je trošku spochybniteľné.
V. Šagát – obrátil som sa na toto OZ a pána starostu preto so žiadosťou o zrušenie tohto
Uznesenia, ktoré je jednoznačne protiprávne, aby sme v zásade dokázali tento problém riešiť
tu – na úrovni obci, čo som sľúbil aj príslušníkom polície.
Starosta – táto žiadosť na SPF na parcelu č. 641/6 bola podaná obcou už v júni. Zatiaľ
neprišla odpoveď . Ústne mi bolo sľúbené, že to prejde pod obec automaticky. Ďalej išla
žiadosť, aby bola preklasifikovaná parcela za TTP na ostanú plochu a ďalšia žiadosť bola
o úpravu terénnych úprav, aj keď to bude majetok SPF. Čakáme odpoveď a podľa toho sa
zariadime. Na základe tohto som si dovolil osloviť OZ, aby schválili tento bod. Je isté, že to
obci prejde, pretože je to zo zákona dané.
V. Šagát – teraz sa bavíme o tom, že OZ prijalo Uznesenie, ktoré nemalo byť prijaté. Predložil
som vám také isté listinné dôkazy ako príslušníkom policajného zboru, ktorí zakázali
vykonávať stavebné práce. Preto opakovane žiadam poslancov OZ, aby dali v zmysle svojich
kompetencií návrh na to, aby sa toto Uznesenie zrušilo v danej časti ako som navrhol. Ja
nemám problém, aby sa parcela, ktorá bude vo vlastníctve obce upravila, ale v rámci
riadneho územného a stavebného konania. To znamená, že bude urobený projekt, bude
urobená technická správa a vyjadria sa všetci účastníci konania. Nechcem aby toto zostalo na
budúcom OZ a budúcom starostovi. Tento problém vieme civilizovane vyriešiť tu , pokiaľ
bude zo strany všetkých záujem.
M. Strmeň – civilizované vyriešenie tohto problému by bolo zriadenie vecného bremena
a nemusí sa tam vykonávať absolútne nič.
Starosta – robil som to v dobrej viere s tým, že som dal žiadosť, že cesta prejde pod obec. Na
základe toho sme konali. To, že to poslanci odsúhlasili bolo preto, že mi dôverovali.
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V. Šagát – to je v poriadku. Ja stále žiadam zrušiť túto časť Uznesenia na základe predloženia
listinných dôkazov. Ešte raz vyzývam poslancov, aby dali návrh na to, čo požadujem.
Samozrejme máte právo v zmysle zákona môj návrh odmietnuť.
J. Kováčová – je vaša žiadosť opečiatkovaná prezenčnou pečiatkou obce?
V . Šagát – nie, ale všetky tie dôkazy máte v tom, čo odmietate prevziať.
J. Kováčová – ale podateľňou to neprešlo. Čiže to dnes nevyriešime. My o tom v podstate ani
nevieme, nemali sme to v pracovných materiáloch.
V. Šagát – pokiaľ toto neschválite, ja budem konať v zásade ďalej. To znamená, že chcem,
aby sme to vyriešili civilizovane tu, v rámci tohto posledného OZ a nebudeme sa tým
zaoberať do budúcnosti, pokiaľ neprebehne riadne územné a stavebné konanie. Vy budete
vlastníkom tej parcely a potom sa môžeme baviť o tom, čo sa bude kde bagrovať
M. Strmeň – predmetné Uznesenie aj tak nie je časovo ohraničené, takže stavebné konanie
môže prebiehať dokedy len chce. Takže tam nie je žiadny dôvod na tú požiadavku, ktorú si
vzniesol.
V. Šagát – mal som byť oboznámený, že som účastníkom konania.
M. Strmeň - 90% ciest v obci je v správe SPF. Niekedy v máji 2018 išla na SPF žiadosť na
prevod do vlastníctva obce.
J. Kováčová – dobre, nech to prejde podateľňou a potom sa tým bude OZ zaoberať.
D. Lichá – čo vyplýva z toho, keď dnes to Uznesenie nezrušíme?
V. Šagát – postúpim to orgánom, ktorým som povinný to oznámiť. Pokiaľ bude odstránený
protiprávny stav nemám záujem, ani nemám dôvod konať.
M. Strmeň – tu nejde o protiprávny stav. Je istý stav, na ktorom sa pracuje, aby bol v súlade
so všetkými normami. V tom Uznesení nie je definované, že to bude urobené do 1 týždňa,
mesiaca a podobne.
V. Šagát – pokiaľ tam prišli stavebné mechanizmy a chceli to realizovať a vy nemáte
zverejnenú zmluvu, alebo objednávku..... aj príslušníci policajného zboru zakázali vykonávať
stavebné práce. Odporučili mi, aby som sa obrátil na Vás. Robím len to, čo mi povedali.
M. Vojník – teraz určite nič neporiešime, lebo ja vôbec neviem o čo sa jedná.
V. Šagát – pán poslanec, vy preto neviete, lebo to odmietate prevziať.
Starosta – malo to byť doručené pred začatím OZ, aby som to mohol každému poslať.
J. Kováčová – pán Šagát dajme to cez podateľňu. Momentálne nemáme čo riešiť, nemáme
materiál, s ktorým by sme mohli pracovať. Nechcite od nás, aby sme to my zrušili alebo
prijali.
V. Šagát – takže to bude riešiť budúci pán starosta
J. Kováčová – bohužiaľ je to takéto prechodné obdobie, asi áno. Hoci by bolo najlepšie, keby
sme to vyriešili my. Dajte to cez podateľňu.
V. Šagát – to znamená, že dvaja poslanci v zásade prijali to, čo som navrhol. Takže ich
poprosím, aby využili to právo, ktoré majú v zmysle zákona o obecnom zriadení.
P. Loučka – pán Šagát, nehnevajte sa, ale vy nás tlačíte stále do niečoho. Toto je problém Váš
a tohto pána /M. Strmeň/. My sme sa stretli asi dva roky dozadu a viete, že tie problémy už
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boli vtedy. Možno máte pravdu, ja nie som na to odborník. Ale vy, z pozície sily na nás tlačíte,
že ste dvaja a dajte hlasovať. Takto to nefunguje. Pôjde to cez podateľňu a potom sa
môžeme baviť. Možno bude mimoriadne OZ, alebo to budú druhí riešiť. V prvom rade sme
chceli riešiť, aby bola sprejazdnená cesta k pánovi Strmeňovi. Nikto Vás nechcel okradnúť.
Boli ste proti tomuto riešeniu. Pripadá mi to tak, že dvaja chcú o tom hlasovať a ostatní
nechcú. Nechoďte na nás s takýmito rečami.
V. Šagát – ja vás nenútim pán poslanec
P. Loučka – povedali sme, že to pôjde cez podateľňu a bude sa to riešiť. Ak to chcete riešiť
cez trestné oznámenie, tak to riešte. Boli by sme najradšej, keby tento problém tu nebol, ale
vy dvaja sa neviete dohodnúť. Teraz tlačíte na OZ.
D. Lichá – my sme schválili, že financie sa použijú na ten oporný múr. Je to teraz také, že to
ostane na nového starostu, alebo starostku. My sme tu niečo „umleli“ a teraz sa to nechá len
tak? To nie je dobre.
Starosta – Danka, keby každé jedno OZ malo všetko doriešiť, tak to prvé OZ tu ešte dnes sedí.
Keď sme nastupovali, tiež sme riešili po predchádzajúcom OZ a vyriešili sme, alebo
nevyriešili. A tak isto to bude aj teraz. Jednoducho to odovzdávame ďalším. A odovzdávame
nielen klady, ale aj takéto veci.
D. Lichá – aby tam nevznikli nejaké penále, alebo nejaké postihy.
Starosta – a za čo?
D. Lichá – neviem. Ja to tiež ešte nemám preštudované.
Starosta – tam sa nezrealizovalo nič. Obec dala žiadosti na SPF, aby sa to vyriešilo. Tak sa to
bude riešiť. A že to práve takto vyšlo, že prechádzame cez toto volebné obdobie, tak prosím.
M. Vojník – nemôžeme teraz niečo riešiť, keď nemáme k tomu materiál
V. Šagát – pán poslanec prečítal som Vám celú žiadosť
M. Vojník – a mám z toho teraz rýchlo urobiť uzáver?
Starosta – nechajme to tak, dá sa to na podateľňu a pokračujme ďalej
P. Hraško – mrzí ma, že tu nie je pani Trajteľová, keďže sme si dávali žiadosť o navýšenie
rozpočtu. Bolo nám povedané len, že boli naše požiadavky prehnané.
D. Lichá – je tu finančná komisia
J. Kováčová – rozpočet schvaľuje OZ, nie finančná komisia. Peťo, čo konkrétne by ste ešte chceli
robiť v požiarnej zbrojnici?
P. Hraško – ja som dával žiadosť a poslanci ju asi nevideli.
Starosta – všetky žiadosti som vám posielal
J. Kováčová – vôbec nie je problém pokiaľ sa bude vyvíjať činnosť. Vôbec nie je problém vám
vykryť finančné zdroje, ale my nemáme čo zúčtovaváť. Nie sú tam zainvestované malé finančné
zdroje, to iste uznáte aj vy. Ale pokiaľ nemáme čo zúčtovávať – naftu, výjazdy, súťaže, akúkoľvek
vašu činnosť – tak čo tam máme dávať? Čo vám máme navyšovať? Veď dostávate od štátu
3000€. Aj tie s problémami míňate.
P. Hraško – netáraj, nikdy nebol s tým problém.
J. Kováčová – mám spočítané, koľko sa investovalo do požiarnej zbrojnici, napr. za rok 2018?
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P. Hraško – 30 000€ zo štátu
J. Kováčová – spoluúčasť obce bola 5%. Čo sa vám kedy nepreplatilo z obce?
P. Hraško – stále mám problém. Minule som si nedal žiadosť na obec, tak som nedostal nič. Teraz
som si dal žiadosť a zase nič.
J. Kováčová – a na čo si dával konkrétne žiadosť?
P. Hraško – na zabíjačku. Oproti roku 2017 sme stále v mínuse 1700€.
J. Kováčová – vieš, váhy majú dve misky. Stále žiadate nákladové položky. Kde sú tu nejaké
súťaže, vaša činnosť a všetko ostatné.
P. Hraško – ja som predsedom DHZ Lučatín. Mojou prioritou nie je chodiť na súťaže, to je moja
dobrovoľná vec. Aby ste rozumeli, každému sa navyšuje – futbalistom. Prečo nám nie? Každému
sa navýšilo, iba nám sa zobralo. Čo sme urobili zle? My sme tu jediná zložke, ktorá má byť zo
zákona. Na nás kašlete a ostatné je v poriadku.
J. Kováčová – ako kašleme?
P. Hraško – lebo si dám žiadosť a poviete, že požiadavky sú prehnané. Chcel som len tie peniaze,
ktoré som dostával v roku 2017. Ako jediná zložka som tu bol bez navýšenia.
M. Strmeň – a aké si mal požiadavky?
P. Hraško – bolo tam dorovnanie materiálom. V roku 2017 bolo 2500€, potom v roku 2018 to
kleslo na 1200€. Treba si uvedomiť, že sa tam stále dokupujú veci. Podľa mňa údržba strojov
bude len a len drahšia. Takže som žiadal o dorovnanie tohto stavu z pôvodného - na 2500€. Stalo
sa to, že sa dorovnalo na 2200€. Tam je ešte 200€ mínus. V roku 2017 sme mali transfer
normálne podpísaný na 1000€. Tak som chcel teraz 1700€. Aby sa to dorovnalo na tie peniaze,
ktoré boli presne v roku 2017.
M. Strmeň – od obci tu máš, keď vezmeme ešte energie, plyn, vodné 3230€ v rozpočte + máš
ďalších 3000€ od štátu, ktoré sú účelovo viazané.
P. Hraško – áno, od štátu máme 3000€ - to sú krásne peniaze, ale ja už neviem kde ich mám
dávať. Ale z týchto 3000€ neviem na šport použiť ani cent. Ja nemám za čo kúpiť nové hadice,
savice na súťaže. Môžem za to nakúpiť nejaké čerpadlá, ale už neviem, čo mám nakupovať.
Starosta – ak si dobre spomínam, tak ste dostali 2000€.
P. Hraško – bolo to 1000€
Starosta – prvý polrok bolo vyúčtovanie do 31 júla. Doniesol si vyúčtovanie v ten rok?
P. Hraško- áno, vyúčtovali sme to
Starosta – ale neskoro, pozri sa kedy si doniesol vyúčtovanie. V podmienkach zmluvy bolo, že to
máš vyúčtovať do konca júla. Aj futbalisti dostali dotáciu na prvý polrok a po vyúčtovaní dostali
druhú časť. Ty si to vyúčtovanie doniesol na konci roka.
P. Vrbický – ak môžem k tomu niečo ja povedať. 1. problém nastal vtedy, keď sa znížil rozpočet
DHZ a potom sa to už nieslo ďalej. Tým pádom celá tá činnosť bola taká ako bola. Samozrejme,
že sa tu nechcem vyhovárať. Najprv sa riešilo to, či dáme alebo nedáme tú žiadosť. Škrtli sa
peniaze bez rozmýšľania, však dostaneme peniaze od štátu.
P. Loučka – jednu vec by som chcel povedať. Keď si nám naposledy /P. Hraško/ vynadal a odišiel
a nechcel s nikým komunikovať tak tu bola p. Trajteľová a bavili sme sa o tomto probléme.
Povedala nám, že ešte na druhý polrok máte 1000€ a dodala, že zatiaľ ešte tie prvé financie
neboli vyúčtované. Tak potom neviem, kde je problém.
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P. Hraško – tu máš zmluvu na 1000€ a pozri si to. To že pán starosta hovorí, že tam bolo 2000€ odkiaľ som to mal vedieť?
Starosta – pozri si dátum vyúčtovania v tej zmluve. My sme tú dotáciu rozdelili na dve časti.
P. Hraško – dohoda bola 1000€. My sme 1000€ vyčerpali, ja som bol spokojný. Nechceli sme viac.
Áno, meškal som s vyúčtovaním.
J. Kováčová – a teraz povieš, že si nechcel 2000€, že ti stačilo 1000€
P. Hraško – tak prečo ste mi neodsúhlasili tento rok a žiadala som len 1700€
Starosta – 3230€ je všetko dokopy. Na činnosť máte 2200€.
P. Hraško – ale v rozpočte to nie je ako transfer DHZ, ako sme to mali v roku 2017. Toto som
chcel mať ako položku v rozpočte. Na toto som upozorňoval aj v minulosti, že toto sa stane, ak sa
to nezapíše do rozpočtu – ako transfer pre DHZ. Napr. keď v roku 2019 presúťažíme 2200€
a pokazí sa auto, tak z čoho ho zaplatíme? Keby to bolo v rozpočte rozdelené, tak nie je problém.
Starosta –Peťo, čokoľvek sa v hasični stane, tak vždy sa nájdu financie. Aj teraz, potrebovali ste
baterku na auto. Mali ste problém?
P. Hraško – nemali, už je kúpená.
Starosta – tak v čom je problém?
P. Hraško – v tom, že ja si nemôžem do hasične nič kúpiť. Potrebujem veci na šport a nemôžem si
ich kúpiť, lebo ste mi ich neodsúhlasili.
Starosta – veď tu máš 2200€ - je to určené na súťaže. Tak si to kúp.
P. Hraško – nerozumiem len tomu, že keď v roku 2017 sa našli financie a teraz je rozpočet vyšší,
tak prečo sa nenašli peniaze. Prečo dostávam menej, keď všetci ostatní dostávajú viac? Keby som
sa neozval, tak zostane v položke len tých 1200€, ako bolo navrhnuté. Z 2500€ sa zrazu škrtlo na
1200€.
M. Vojník – je škoda, že sa to rieši len 1x za pol roka, keď sa stretávate častejšie.
P. Vrbický – lebo rozpočet schvaľujete, tak ako schvaľujete.
Starosta – každá jedna organizácia pred návrhom rozpočtu bola oslovená.
P. Hraško – však sme si žiadosť dali, len nám nebola schválená.
J. Kováčová – p. Trajteľová vychádza zo skutočného reálneho stavu. Ona vidí tie čísla a to ju
nepustí. Keď vie, že čísla tam klesajú a tam stúpajú tak sa logicky musí zariadiť podľa toho. Ak
vyvíjajú športovci nejakú činnosť a idú každý týždeň niekde na súťaž a tu nejaká činnosť klesla ...
Pokiaľ sa dá tak do požiarnej zbrojnice sa peniaze vždy nájdu. A keby aj niečo „vyskočilo“ a dáte
si písomnú požiadavku na OZ, tak vieš, že vám to stále bolo schválené.
P. Vrbický – ja by som sa chcel ešte niečo spýtať z iného súdka. Čo ma trápi je cesta v Kutine.
Požiadal by som, ak je to možné, aby tu bola prečítaná nahlas cenová ponuka firmy, ktorá
vyhrala. Za tie peniaze mohla byť tá cesta možno raz taká dlhá ako je. Rád by som vedel kto
vyberal tie tri firmy, ktoré predložili cenovú ponuku. Trošku sa do toho vyznám, keďže robím
v tom odvetví. Keď som sa rozprával s ľuďmi, ktorí sa v tom vyznajú tak mi bolo povedané, že
cena 25€ za 1m2 je veľmi veľa. Bolo mi povedané: „Buď ste tam všetci blbí, alebo si niekto dobre
zarobil“. Poviem to tak otvorene. Táto cena je trošku prehnaná. Bežná cena sa pohybuje okolo 9-
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12€/1m2, 1 šachta stojí 100-200€. Najviac ma nahnevalo, že celá cesta je spravená zle a je
odfláknutá. Takže poprosím prečítať tú cenovú ponuku.
Starosta – boli oslovené tri firmy.
P. Vrbický – prepáčte, že skáčem do reči, ale chcem aby bola nahlas prečítaná cenová ponuka
firmy, ktorá to realizuje.
Starosta – tú poznámku, že sa na tom niekto nabalil si vyprosím
P. Vrbický – to si berte ako chcete
Starosta – je to tu zaznamenané a ak mi to nedokážeš, tak bude z toho asi problém, lebo všetko
má svoje hranice.
Starosta obce Lučatín prečítal nahlas cenovú ponuku. Zo zasadnutia je vyhotovený zvukový
záznam, ktorý je zverejnený na internetovej stránke obce.
P. Vrbický – to uloženie je na skládke pred dedinou?
Starosta – aj tam sa časť dala. Je možné, že sa tam dostal nejaký asfalt spolu so zeminou.
P. Vrbický – nič by mi nevadilo, len keby to bolo dobre spravené
Starosta – a čo je na tom zle spravené? Ja som nie odborník, tak sa ťa pýtam.
P. Vrbický – v prvom rade – žiadny spoj
Starosta – to bolo vyrezané a do hĺbky vybraté – to si si musel všimnúť.
P. Vrbický – vybraté, „natrepané“ do blata – kde je postrek? Ten tam vôbec nebol. Spoj pri
Mirovi Majerovi musíte cítiť aj keď idete peši.
Starosta – to som sa dohodol s nimi, že to opravia. Každý jeden z nás robíme s informáciami,
ktoré máme. Ja nerobím v tejto „brandži“ , oslovili sme tieto firmy a vybrali sme najlacnejšiu
ponuku. Keď som si to porovnával aj s tým, čo sa robila cesta na hornom konci, tak nám to
vychádzalo rovnako.
P. Vrbický – ja to už beriem tak, ako to je. Využil som tú príležitosť, že som počítal, že tu budú aj
kandidáti na starostu. Bol by som veľmi rád, keby v budúcnosti, keď sa budú robiť nejaké veci,
trošku využívali tých ľudí, ktorí sú v obci. Netvrdím, že všetko viem, ale mohol som aspoň
poradiť. Taktiež je tu BBRSC, kde sú odborníci. Toto je do neba volajúca „fušerina“ čo tam
spravili. Záruku dali dva roky. Bežne na takéto stavby sa dáva záruka 5 rokov. Treba pri tom
trošku rozmýšľať. Na čo sa to robilo tak na rýchlo teraz? V lete sa tam opravovala cesta.
Starosta – čo sa opravovalo?
P. Vrbický – regionálna správa ciest opravovala výtlky
Starosta – ja ti poviem ako to bolo. Keď sa robil chodník, tak sa dával asfalt popri ceste. A keďže
zvýšil asfalt, tak som sa nimi dohodol, aby tie prechody a jamy zaplátali. To bolo všetko. Tak isto
sa to robila aj pred kultúrnym domom a kdekoľvek sa našli jamy.
P. Vrbický – a prečo teraz? Prečo sa robilo asfaltovanie v októbri?
Starosta – bola spísaná petícia
P. Vrbický – áno, viem. Myslím, že by nebol problém vysvetliť ľuďom, že sa to spraví na jar.
Myslím, že by bolo možné zaviazať budúce OZ a vyčleniť peniaze na to. Mohla sa spraviť riadna
súťaž. Tie firmy by boli radi, že majú naplánovanú robotu na jar. Neviem ako by to robili, keby sa
teraz zadaždilo.
P. Loučka – a na jar sa nemôže zadaždiť? Nerozumiem tomu.
P. Vrbický – na jar máš iné podmienky na kladenie asfaltu.
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M. Vojník – keď si vedel, že je tá petícia, tak si mohol prísť pomôcť a povedať na obecný úrad, že
odporúčaš to vykonať na jar.
P. Vrbický – kedy som mal prísť pomôcť keď som nevedel, že je to už odsúhlasené?
M. Vojník – v podstate som rád, že tu končím ako poslanec. Keď vidím, aký je ten komunikačný
úpadok medziľudských vzťahov v Lučatíne. V obci kde je 650 obyvateľov. Kde sa navzájom
osočujete. Všetci tu máte k sebe blízko a neviete sa dohodnúť. Idú voľby, žiadne stretnutie
s občanmi nebolo. Na jednej strane hovoríš, že budúci starosta-tka budú riešiť veci, keď už teraz
nie je žiadne spoločné stretnutie s občanmi. Ja si nemyslím, že sa tu zlepší komunikácia. Ten
úpadok je na úrovni suterénu. Ľudia by si mali všetci navzájom pomáhať, ale to je asi veľmi
ideologické. Aby si ľudia v takej malej dedine pomáhali. Každý tu len na seba nadáva a každý sa
osočuje. Ja som z toho veľmi sklamaný. Aj toto ma trošku odradilo, aby som išiel ďalej za
poslanca OZ. Kto tu zarába? Obec má rozpočet 250 000€ a tu sa niekto nabaľuje? Sa tu
„bavoráky“ kupujú či čo? Je to zarážajúce. Treba si pomáhať, treba prísť povedať – keď si vedel,
že je petícia. Si odborník z tohto fachu, tak si mohol prísť povedať, že by to bolo lepšie robiť na
jar, kedy sú podmienky vyhovujúce.
P. Loučka – keď si sa dozvedel, čo sa schválilo mohol si prísť. Alebo zavolať či poslať mail.
M. Vojník – všetci počúvate verejné nahrávky a každý vie čo sa tu deje. Veľmi dobre viete, čo sa
rozprávalo pred rokom alebo polrokom. A kde je to stretnutie s občanmi? Prečo nikto neinicioval
stretnutie s občanmi? Ja som z toho veľmi sklamaný, lebo som to čakal. Aj my sme pred štyrmi
rokmi chceli občanom povedať čo plánujeme a čo chceme. Prišli ľudia a hoci boli nepríjemné
otázky, na ktoré sme museli odpovedať. Ale išli sme do toho s tým, že sa chcem s ľuďmi
porozprávať. Teraz nič. Nikoho asi nič nezaujíma. Spravíte si letáky, rozdáte ľuďom a stretnutie
žiadne. Každý len počúva nahrávky z OZ a potom sa tu ohovára po dedine. Pardón, že som vás
s tým zaťažil, ale mal som to na srdci.
P. Loučka – všetci sme ľudia, chyby máme. Robíme niektoré veci z dobrej vôle, aby sme obci
pomohli. Nechceli sme za to žiadne peniaze. Každému to prajem, nech to ide skúsiť, čo je to za
robotu. Snažíme sa, aby to išlo. Ja som neodišiel Peter /Vrbický/ z volebného obdobia ako ty. Ja
som povedal, že vydržím. Nikoho netrápi, že na školu doplácame 15 000€ ročne. To nikoho
netrápi.
M. Vojník – spravili sme stretnutie s občanmi ohľadom školy. Bolo mi vyčítané, že chcem zrušiť
školu. A čo mám ja z toho? Mám z toho 0€. A mne tu bude niekto vyčítať, že som zaujatý, alebo,
že niečo robím. Najprv sa naučte všetci komunikovať a potom púšťajte takéto veci. Takže som
rád, že tu končím ako poslanec. Verím, že medziľudské vzťahy sa tu zlepšia. Chvála Bohu na
hornom konci máme tie vzťahy dobré a tam si žijeme dobre a ja som spokojný.
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 44 5 – mi hlasmi /D. Lichá, J. Kováčová, P. Loučka,
R. Riečan, M. Vojník/.

K bodu 8/
Starosta – využijem ešte túto príležitosť, aby som z celého poďakoval všetkým poslancom za
vašu prácu za tieto štyri roky. Aj keď to zo začiatku bolo veľmi ťažké. Našťastie sa hrany sa
obrúsili a snažili sme sa jeden druhému pomáhať a išlo to. O to viac si vážim, že ste to robili
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bezodplatne – aspoň vy štyria. Aj to je prejav úcty voči tejto obci a občanom. Tiež vám chcem
všetkým zaželať pokoj, lebo ja sa na to najviac teším. Marek presne si to vystihol, že práve
kvôli tomuto sa to ďalej už nedá robiť. Ale nie je to len situácia v Lučatíne. A tie medziľudské
vzťahy – to všetko záleží od nás. Oslovila ma p. Anka Chovanová, aby som urobil
rekapituláciu svojej práce za všetky tie roky. Rozdelil som to na viac častí – na ekonomickú,
spoločenskú. Dosť som sa tým natrápil. Spravil som asi 8 strán ručne písaného textu, čiže asi
4 strany na počítači. Keď som už robil posledné úpravy, tak prišli synovia aj s rodinami. Začali
si to čítať. Odhovorili ma od toho, aby som to zverejnil. Povedali, že ľudia vidia čo ste urobili
– tí čo chcú vidieť vidia, tí čo nechcú vidieť – môžeš písať čo chceš. Len pre zaujímavosť – za
tie roky sa nám podarilo mimo rozpočtu, dostať do dediny z rôznych dotácií cca 489 600€.
Čiže je to dosť peňazí a myslím, že sa nám podarilo trošku zdvihnúť aspoň tú technickú časť
– vybavenosť obce. Keď sa nám nepodarilo vylepšiť tú ďalšiu časť – tú ľudskú. Tak ešte raz
vám z celého srdca ďakujem.
P. Loučka – aj my by sme chceli popriať novému OZ a novej starostke alebo novému
starostovi nech sa im tu darí. A veľa nervov.
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

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