U Z N E S E N I E č. 23
zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného dňa 18.11.2015 v
zasadačke obecného úradu v Lučatíne o 17‐ tej hodine.

Obecné zastupiteľstvo
A/ B e r i e n a v e d o m i e
‐ informáciu starostu obce Lučatín
‐ informáciu kontrolóra obce Lučatín Ing. Miloša Strmeňa

B/ K o n š t a t u j e, ž e
‐ uznesenia prijaté na 6. zasadnutí Obecného zastupiteľstva sa plnia priebežne

C/ S c h v a ľ u j e
1) VZN č. 58/2015 obce Lučatín o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia
‐ prítomní poslanci: : 4 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá/

‐ hlasovali za: 4 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá/
‐ hlasovali proti: ‐
‐ zdržali sa: ‐
2) Návrh VZN č. 59/2015 obce Lučatín o umiestení volebných plagátov
‐ prítomní poslanci: 5 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá, M. Vojník/
‐ hlasovali za: : 5 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá, M. Vojník/
‐ hlasovali proti: ‐
‐ zdržali sa: ‐

3/ Návrh rozpočtu obce Lučatín na roky 2016, 2017, 2018
‐ prítomní poslanci: : 5 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá, M. Vojník/
‐ hlasovali za: : 5 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá, M. Vojník/
‐ hlasovali proti: ‐
‐ zdržali sa: ‐

4) Návrh Uznesenia č. 23 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín konaného
18.11.2015 na obecnom úrade o 17:00 hod
‐ prítomní poslanci: : 5 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá, M. Vojník/
‐ hlasovali za: : 5 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá, M. Vojník/
‐ hlasovali proti: ‐
‐ zdržali sa: ‐

D/ D o p o r u č u j e
Starostovi obce
1) Zistiť či má obce Lučatín smernicu o nakladaní s majetkom obce
2) Osloviť Regionálnu správu ciest Banská Bystrica a zistiť, či je možné spraviť prechod pre
chodcov pred železničnou stanicou

Marián Píši
starosta obce

Zápisnica zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného
dňa 18.11.2015 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu v Lučatíne.

Prítomní poslanci: 4 /J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá/
Neprítomní poslanci: 1 /M. Vojník/ - prišiel o 17:15 hod
Kontrolór obce: Ing. M. Strmeň
Počet občanov: 2 /podľa prezenčnej listiny/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z VII. zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Schválenie VZN č. 58/2015 obce Lučatín o určení výšky príspevku na činnosť školy a
školského zariadenia
5. Schválenie návrhu VZN č. 59/2015 obce Lučatín o umiestení volebných plagátov
6. Návrh rozpočtu obce Lučatín na roky 2016, 2017, 2018
7. Interpelácie poslancov
8. Rôzne - diskusia
9. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
10. 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 ich s programom OZ.
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Celkový program dnešného zasadnutia schválili poslanci 4 – mi hlasmi / J. Kováčová, P.
Loučka, R. Riečan, D. Lichá /.

K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta P. Loučku a R. Riečana. OZ schváli 2-mi hlasmi
overovateľov zápisnice / J. Kováčová, D. Lichá/. Za zapisovateľku B. Luptákovú – prac. OcÚ
Lučatín. OZ schválilo 4- mi hlasmi zapisovateľku zápisnice / J. Kováčová, P. Loučka , R. Riečan,
D. Lichá/.
K bodu 3/ - vymenený s bodom 4
Starostovi bolo doporučené:
A/ Preveriť spôsob výkonu tlače „Monografia obce Lučatín“ 5+5 v zmysle 5-tej farby
starosta- monografia obsahuje v zmysle 5+5 farby 32 strán – je to taká dohneda farba,
obálka knihy má farbu 4+0 a ostatné strany sú 2+2 v zmysle farby. Cena sa kvôli tomu
nenavyšovala.
R. Riečan – dotácie budú na knihu?
P. Loučka – takže je to cca 15 tis. €
Starosta - do predaja pôjde 420 ks, cena knihy je 20€ v prípade, že sa predajú všetky kusy
tak to bude 8 400€, ktoré sa nám vrátia + chceme využiť dotáciu z Ministerstva kultúry. Kniha
je už zaplatená celá
J. Kováčová – čo sa týka uvítania knihy do života, všetky náklady s tým spojené budú vykryté
sponzormi
M. Vojník – ja som toho názoru, že sa to malo spraviť na nejaké výročie
R. Riečan – mohlo sa to spojiť s nejakou akciou
M. Vojník – mali sme to spraviť na ihrisku, je to predsa väčší priestor
Starosta – ja si nemyslím, že takáto spoločenská udalosť patrí na futbalové ihrisko, musí to
mať určitú úroveň
Ing. Milošovi Strmeňovi – kontrolórovi obce bolo doporučené:
A/ Preveriť lehotu do akej zákon upravuje vymenovanie nového poslanca od zloženia funkcie
predošlého poslanca
M. Strmeň – tá lehota vyplýva zo zákona 346/ 1990 o voľbách § 51 odsek náhradníci bod 2 je
napísané, že OZ vyhlási do 15 dní potom, čo sa uprázdni mandát a odovzdá mu osvedčenie o tom, že
sa stal poslancom. To je všetko.

P. Loučka – takže do 15.4.2015 to malo byť uskutočnené
R. Riečan – akože nejde o nič, ide len o to, že tá kultúra má toho na pleciach dosť a nemuselo
dôjsť k tomu, že sme sa tu rozprávali o tom, kto bude alebo nebude v kultúre. Vy ste nám
vraveli, že nemusíte, a my sme tvrdili, že sa to musí spraviť do 15 dní
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Starosta – že musí kto zvolať OZ?
M. Strmeň - zvyčajne ho zvolávať starosta, ale môže ho zvolať aj OZ
R. Riečan – ale my sme nemali znalosť, že Lenka Patrášová sa vzdala mandátu poslanca, kedy
sme mali oficiálne stanovisko, tak sme mohli zvolať mimoriadne zastupiteľstvo...
J. Kováčová – pocítila to kultúrna komisia?
D. Lichá – časovo ani nie, ale finančne to nebolo v poriadku, nakoľko sa vzdala mandátu a
pani poslankyňa s financiami manipulovala naďalej
R. Riečan – keby sa zvolalo OZ tak sme sa mohli vyhnúť takýmto veciam, tak čo mala ona
robiť?
Starosta - mala prísť odovzdať všetky peniaze do pokladne obce
J. Kováčová – tam prebehla komunikácia, bola písomne vyzvaná
M. Vojník – keby nás pán starosta informoval, tak sme mohli zvolať OZ mohli sa riešiť tieto
veci o mesiac skôr
P. Loučka – chcel by som sa spýtať pri tejto príležitosti, či má obec smernicu o nakladaní
s obecným majetkom, napr. že výťažok z plesu musí ísť do obecnej kasy?
J. Kováčová – áno, lebo to poriadna obecný úrad, každé jedno vyúčtovanie musí ísť oficiálnou
cestou
D. Lichá – predchádzajúca kultúrna komisia tvrdila, že už nebudú robiť akcie, lebo ako kult.
komisia už nefungujú a zrazu kúpili kuchynskú linku
Starosta – za 9 rokov som sa ešte s takouto situáciou ešte nestretol, lenže ona ani neprišla,
vždy sme sa s odstupujúcim poslancom dohodli
M. Vojník – ja som bol prekvapený, že sa vzdala mandátu, ja som o tom nevedel, malo sa
jednoducho zvolať mimoriadne OZ
K bodu 4/ - vymenený s bodom 3
Starosta – materiály ste dostali
J. Kováčová – je tam jedna malá chybička v § 1 je predmet úpravy – nie úrady ale úhrady, takže to
treba opraviť
Starosta – návrh VZN bol vyvesený 5.10.2015 zvesený dnes 18.11.2015, nadobudne účinnosť od
1.1.2016, takže dávam hlasovať.
Poslanci schválili VZN č. 58/2015 obce Lučatín o určení výšky príspevku na činnosť školy a

školského zariadenia 4 – mi hlasmi / J. Kováčová, R. Riečan. P. Loučka, D. Lichá/.
k bodu 5/
Starosta prečítal dôvodovú správu. M. Vojník prišiel o 17:15 hod.
Starosta – v minulosti sa to riešilo tak, že bolo vyhradené miesto na umiestňovanie plagátov na plote
oproti pohostinstvu, ale nebolo to veľmi dobre, lebo vznikali kolízne situácie s majiteľom plotu, tak
sme dali vyrobiť vývesné tabule, ktoré sú umiestnené na bočnej strane predajne Jednota.
P. Loučka – obec má kľúče od týchto vývesných tabúľ?
Starosta – áno, hoci tabule využívajú napr. turisti alebo ZŠ, cez voľby sa vývesné tabule vyčistia
a každá strana bude mať rovnaké miesto na volebnú kampaň
R. Riečan – nie je šanca to umiestniť aj niekde inde napr. na dolnom konci?
Starosta – to stačí, je dané, že musí byť jedno miesto a tam sa sústreďujú všetci. Môžeme dať
hlasovať za tento návrh?
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Poslanci OZ schválili 5 – mi hlasmi / J. Kováčová, R. Riečan, P. Loučka, D. Lichá, M. Vojník/ Návrh VZN
č. 59/2015 obce Lučatín o umiestnení volebných plagátov
k bodu 6/
starosta – p. Trajteľová sa ospravedlnila, lebo je na služobnej cesta v Bratislave
J. Kováčová – ale poslala materiál
P. Loučka – ja nie som ekonóm, takže nerozumiem všetkým veciam, bolo by fajn, keby nám to pani
ekonómka vysvetlila
Starosta – mohli by sme sa teda stretnúť niekedy bud. týždeň, aby nám to p. Trajteľová vysvetlila
J. Kováčová – rozpočet by mal byť vyrovnaný, malo by to ostať na nule, do debetu by sme nemali ísť.
Dotácie chodia každý mesiac + alikvótna čiastka výdajov. Čo sa týka školy je to celé zle, nielen škola je
na tom najhoršie. V MŠ je reálne len 8 detí, síce nahlásených je až 14 detí, takže nám to padá dole.
Z rozpočtu chýba 20 tis. €
M. Strmeň – klesli sme na polovicu – tento rok sa ešte ráta z 18-tich detí, ale teraz je len 10 detí.
P. Loučka- rozpočet 2016 - z čoho vychádzala
J. Kováčová- ekonómka vychádzala z toho aké čísla sú nahlásené k 30.9.2015 a je to zredukované na
minimum
Starosta – treba si ešte uvedomiť, že my ako malotriedka máme lepší koeficient prepočtu na žiaka
ako bežné školy zo všetkými ročníkmi
M. Vojník – ja mám otázku na stravu ako to teda je?
J. Kováčová 2,40€ sú režijné náklady + potraviny = obed
M. Vojník – čo je v režijných nákladoch?
J. Kováčová – všetko – prac. sila, plyn, elektrika, čistiace prostriedky, momentálne vydávame 22 jedál
– takže keby bolo viac výdajov, tak režijné náklady prirodzene klesnú
M. Vojník – a keby sa nevarilo?
J. Kováčová – na finančnej komisii sme uvažovali aj nad touto variantou, ale ja navrhujem, aby sme
sa stretli so Števkou bud. týždeň, vy si pripravte otázky a prediskutujeme to s ňou. Keď v rozpočte
niekde pridáme, zákonite musíme ubrať niekde inde. Teraz napríklad ide v MŠ o zaučenie novej sily –
to stojí tiež dosť peňazí- školstvo to je štát v štáte, proste im to určuje zákon.
R. Riečan – treba niečo robiť so školou, lebo to ide dole vodou
Starosta – keď chodilo 14-16 detí, tak to bolo v pohode
J. Kováčová – do ZŠ a MŠ sa vrazilo najviac peňazí. Takže na bud. týždeň sa stretneme s p. Trajteľovou
a tam to predebatujeme.
Starosta – Peťo Hraško – chcem sa spýtať – vy máte v rozpočte 2500€ ale žiadate 3500€, takže chcete
1000€ navyše
P. Hraško – v podstate z tých 2500€ nám vyjde poist. auta, nafta, olej – tieto základné veci vyjdu na
cca 1300€ a zostane mi 1200€ , školenia – to je cca 700€ a teoreticky mi na čerpanie zostane 1200€
a to je málo, potrebovali by sme ešte cca 1000€, takže by som potreboval navýšiť trošku rozpočet.
M. Vojník – Lučatínska 11 – tka – koľko môžem rátať?
P. Loučka – športovci majú 2900€ , koľko si dali ping-pongisti?
J. Kováčová – to sme schvaľovali minule 150€ - sme už dali + 150€ - pôjde v roku 2016
Starosta – ja si myslím, že tento rok sa to bude riešiť cez občianske združenie – hasiči aj Lučatínska
11-tka, tak bude treba dať žiadosť a rozhodne sa , že čo. Lebo vy ste ako občianske združenie , toto sú
naše organizácie a vy nie ste naša organizácia, tak uvidíme.
M. Vojník – no volá sa Lučatínska 11-tka
Starosta – dajte si žiadosť
M. Vojník – ja sa len pýtam, lebo tento rok sa chystá vyše 700 ľudí zo 6-tich krajín
J. Kováčová- aj tak to budeme riešiť, kde pridáme a kde uberieme, musíme to spraviť citlivo, aby bol
každý spokojný
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Starosta – podľa tejto žiadosti žiada stolný tenis 350- 400€ - sú to doprava + náklady pre 3 družstvá
a ďalšie výdavky 200€, čiže okolo 600€
P. Loučka – to by sme potrebovali min. 250 tis. rozpočet
R. Riečan – ja som milo prekvapený, ako dobre sa ping-pongisti umiestňujú , takisto mariašistom sa
darí
P. Loučka – a ako je to s hasičmi – s deťmi?
P. Hraško – hasiči vždy mali dorast, tento rok sa prvýkrát stalo, že sme nepostavili detské družstvo, je
málo detí a P. Vrbický to odmietol robiť a ja sa priznám, ja sa na to necítim, nie je to sranda, je to dosť
náročné
P. Loučka – Peter Vrbický to s nimi vedel, ja som sa s ním rozprával, aby to robil ďalej, ale povedal, že
nie. Je to škoda.
D. Lichá – a ako je to s hasičňou? Funguje, používa sa na niečo?
P. Hraško – využívajú to mariašisti, ženy by tiež chceli zase začať cvičiť, ale permanentne to nie je
využité
Starosta – dala sa robiť projektová dokumentácia na rozšírenie hasične, už sa robí verejné
obstarávanie. Robí sa to aj kvôli tomu, aby sme mali kde garážovať traktor. Ideme cez minist. vnútra
na výzvu na rekonštrukciu hasične. Ten priestor v garáži sa rozšíri aj na garážovanie techniky
obecných našich strojov a taktiež sa hore rozšíri priestor - raz toľko. Vznikli tam také menšie
technické problémy – bude potrebná prekládka vodov. potrubia – to už je ale s vodárňami vybavené.
Už máme aj stavebné povolenie, takže sa robí verejné obstarávanie, tak uvidíme.
R. Riečan – je k tomu aj nejaká projektová dokumentácia?
Starosta – projekt. dokumentácia je ako prvé, ako vravím, už máme aj stavebné povolenie
R. Riečan – ja neviem, prečo mám taký pocit, že o takýchto veciach nemusíme vedieť, prečo nás
obchádzate?
Starosta – kedy ste sa boli na obec. úrade spýtať čo je nové? Čo sa týka p. Lichej a p. Kováčovej my
normálne komunikujeme, vy prejdete popod okná a ani sa nezastavíte
R. Riečan – tento mesiac sme boli 3-krát spolu a nepadlo o tom ani jedno slovo
Starosta – a čo vám mám o tom vravieť – ja robím , a nerobíme len toto robíme aj iné veci napr.
robíme chodník na horný koniec, už sa robí verejné obstarávanie, už je stavebné povolenie. Všetko
máte na stránke
M. Vojník – informácie som myslel
Starosta – a čo vám bráni prísť na obecný úrad?
M. Vojník – stačí poslať mail poslancom, že čo sa robí momentálne v obci, ide o to aby sme vzájomne
komunikovali. Ja prídem večer domov o 18-tej , kedy mám prísť za vami?
Starosta – a kedy chcete pozrieť tú dokumentáciu, keď prídete večer o šiestej?
M. Vojník – ja som stále online pripojený
Starosta – a ako ju mám poslať? To je veľká kopa papierov. Chlapci, z vašej strany by mala byť väčšia
iniciatíva, to je všetko čo k tomu poviem. Ja som dostal za úlohu za postarať o to, aby sa tu niečo
rozbehlo a ja to robím.
R. Riečan – koľko občanov videlo projekt na prístrešok pri Jednote?
Starosta – J. Mokroš to kreslil, je to na stavebnom úrade
R. Riečan – stačí to dať na nástenku – naskicovať to – napr. takto bude vyzerať naša hasičňa
Starosta – pripravuje sa veľa projektov, ale pokiaľ nie sú schválené, tak ich nebudeme zverejňovať.
Tak isto sa robí projekt na šatne na ihrisku, pripravuje sa ďalšie - kultúrny dom a ďalšie veci, čo tu
chceme robiť
M. Vojník – tu ide o to, aby sa ukázalo čo robíte pre túto obec
Starosta – na stránke máte všetko – máte tam územný plán obce – plán sociálneho rozvoja obce,
máte tam všetky oficiálne žiadosti na eurofondy. Teraz je toto iba prípravná časť. Ja vás o tom
informujem, a potom keď už bude podaná žiadosť, zavesím to na stránku.
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M. Vojník – ide len o informáciu, ja som napr. nevedel, že máme nové obecné auto, stačí len
informovať poslancov
R. Riečan – napr. tá vykopaná jama v parku – na čo to je?
Starosta – tam príde socha – Lučatínska víla. Prečo by som vám to malo povedať, keď vás to nebude
nič stáť.
R. Riečan – nás to nebude nič stáť, to tam môžem dať aj ja starý peň , lebo nás to nebude nič stáť. Ide
o to, len nás informovať.
P. Loučka – my nie sme proti iniciatíve, ale bolo by vhodné dať nám vedieť. My nie sme proti tomu,
chceme pomôcť, podieľať sa na tom a snažíme sa , aj pri odovzdávaní hasičského auta napr. Aj keď
niektorí spoluobčania majú asi iný názor.
R. Riečan – mrzí nás, že je napätý rozpočet, škola nás ťahá dole, kniha stojí 15 tis. ,nič proti tomu
nemáme a chcem pomáhať a pomáhame. Že vraj sme kúpili obecný traktorík.
Starosta – dostali sme ho a tak isto aj snežnú frézu, aby ste boli informovaní
P. Loučka – o veľkom traktore bolo povedané, že si neskôr povieme ako to bude fungovať, kto ho
bude šoférovať?
Starosta – traktor – pred dedinou sa upravilo to miesto, pri cintoríne aj v štepnici sa vyrovnalo. Šofér
je Ján Uhrík, a robí pre nás na dohodu. Teraz sa doviezol z Ráztoky štrk na posyp na zimu, plánujem
kúpiť sypač, pluh je vo výrobe.
P. Loučka – takže Ďurčíka nahradí Jano Uhrík?
Starosta – áno
J. Kováčová – uzavrime to, ja viem takmer o všetkom, ale so starostom si telefonujeme takmer
denne. Hľadajme cestu a komunikujme spolu. Nechcite od starostu, aby vám vypisoval maily a stále
nám niečo posielal. My nevidíme, čo to všetko obnáša. Tak ho otravujme.
M. Vojník – to mám chodiť každý pondelok na úrad?
Starosta – stačí mi zavolať
J. Kováčová – tak skúsme k tomu pristupovať vzájomne, priblížme sa k sebe.
Starosta – táto komunikácia – ja už neviem, ako mám k vám pristupovať, veď ľudia sa ma normálne
opýtajú ako, čo nové? Vy ako poslanci – vy to nepotrebujete. Ja nie som ten typ, aby som vám to
posielal na mail, keď niečo potrebujem poslať, tak vám to pošlem. Ja sa nepotrebujem chváliť tým, čo
sa tu robí, lebo mne to tak pripadá.
M. Vojník – ale to nie je chválenie, si to nemýľte, tu ide o informovanosť
Starosta – čo sa týka konkrétne hasične, keď mi prišiel projekt zavolal som P. Hraška a konzultoval
som to s ním a potom som dal súhlas, že sa môže pracovať ďalej
M. Vojník – to je v poriadku, keď sa robí niečo v hasični, tak sa to bude konzultovať s veliteľom
hasičov, keď sa bude robiť niečo na ihrisku, tak sa to bude konzultovať s kompetentnými, tam ide len
o to posunutie informácie nám – poslancom, tak ako aj tá socha, ja som osobne nič nevedel
Starosta – to malo byť prekvapenie, jediné čo nás to bude stáť, bude betón na podstavec a preprava
J. Kováčová – dohodnime sa s tým rozpočtom
M. Strmeň – je to len návrh, môžete ho schváliť ale ešte sa upraví
Starosta – tak dáme hlasovať za návrh rozpočtu?
Poslanci schválili 5-mi hlasmi Návrh rozpočtu na roky 2016,2017,2018 / J. Kováčová, P. Loučka, R.
Riečan, D. Lichá, M. Vojník/.
P. Loučka – ja vidím najväčší problém len tú školu, treba to riešiť a debatovať o tom, ja mám pocit, že
každý sa tomu bráni a nikto to nechce riešiť.
J. Kováčová – to budeme riešiť pri inej príležitosti
P. Loučka – ja by som bol najradšej keby sa škola zachovala
R. Riečan- MŠ sa snaží z ich strany je aktivita – máme stránku na facebooku aj dnes boli v soľnej
jaskyni a hneď to dali na facebook
P. Loučka – mali by sme povedať do akej finančnej hranice sme schopní dotovať školu a keby bola len
jedna pani riaditeľka?
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Starosta – to by museli mať právnu subjektivitu, pre obec by to bolo fajn, keby napr. dostaneme
z podielových daní 36 tis. € a dostane ich ZŠ a MŠ - na celú prevádzku, len by som chcel vedieť, do
kedy by vydržali. To znamená, že oni by si museli robiť všetko od kupovania klinčeka až po výplaty
a vtedy to už nás ako obec nezaujíma. Aj dnes bola pani riaditeľka s tým, že by sa spojili s inými
obcami. Tak som im povedal, že nech sa páči, nech si dajú žiadosť. Len keď to je taká dvojsečná zbraň,
že v prípade, že by sme chceli časť toho zariadenia zrušiť napr. ZŠ alebo MŠ, tak keby bola právna
subjektivita musíme ju zrušiť ako celok alebo to musíme zase následne rozdeliť, čo je rok.
M. Strmeň – v škole to vychádza tak, že je ich v škole vlastne málo a teda im vznikajú stále nadčasy
Starosta – čo sa týka jedálne, teraz je to tak, že Ľuda ťahá sama, čiže my mzdové náklady na vedúcu
momentálne nemáme, hoci ona robí papiere na konci mesiaca. Vedúca jedálne zo zákona musí byť, je
to dané zo zákona. Predtým sme mali dve upratovačky – teraz je už len jedna.
R. Riečan- a tá verzia, že by sa spojili s inou školou?
Starosta – ja sa tomu nebránim, ale neviem si to predstaviť. Pre nás by bolo oveľa jednoduchšie dať
im balík peňazí, ale my musíme hľadieť aj na to, čo o pol roka z tej školy bude.
R. Riečan – možno ich v tom treba podporiť, poskytnúť im nejakú finančnú dotáciu – pomôcť im
Starosta – pre nich je to takto lepšie a hlavne jednoduchšie, lebo plat by nemali oveľa vyšší ale
zodpovednosť a povinnosti omnoho väčšie
J. Kováčová – ZŠ nie je na tom až tak zle, ZŠ je na tom najlepšie. Aby som nezabudla, takže streda
25.11.2015 o 18:00 hod príde pani Trajteľová.
Starosta – dáme to oficiálne
J. Kováčová – ja myslím, že netreba, návrh bude vyvesený na nástenke a ide len o vysvetlenie
jednotlivých položiek

k bodu 7/

starosta – ja nemám nič, takže nech sa páči ...
P. Loučka – ja by som sa chcel spýtať, 16.3.2015 sme mali zasadnutie OZ, či máme smernicu
o kompetencii vo vzťahu s nakladaním majetku obce. Ja som si to poznačil – túto informáciu,
ale doteraz som nedostal odpoveď. Máme také niečo alebo nemáme? Čo som si zisťoval, tak
viem, že každá obec si môže dať smernicu - čo môže starosta a čo obecné zastupiteľstvo.
Starosta – myslím, že to bolo schválené – uznesenie, ešte v mojom prvom volebnom
období... pohľadám to
P. Loučka – a ešte jedna vec, ľudia sa pýtajú ako sme na tom s chodníkmi
Starosta – v septembri výzva prebehla a momentálne sa robí verejné obstarávanie na
dodávateľa žiadosti na eurofondy a potom bude zas verejné obstarávanie keď nám prejde
dodávateľ žiadostí na eurofondy. Teraz sa už robí výber, prejde verejné obstarávanie a ten
bude pokračovať ďalej vo verejnom obstarávaní na dodávku prác. A až potom sa podá
žiadosť o dotáciu na ministerstvo poľnohospodárstva a v prípade že nám to prejde, už bude
vybraný aj dodávateľ prác a môže sa realizovať.
Dotácia je na 101 tis. € a spoluúčasť je 5% ale v tejto novej výzve sú oprávnené náklady
100%
P. Loučka – čiže v podstate nám to nebude nič stáť
Starosta – viete, vždy sa niečo nepredvídateľné vyskytne
R. Riečan – a je tam zahrnutá aj tá strana oproti Jednote – parkovisko vedľa MŠ?
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Starosta – nie tá strana tam nie je
R. Riečan – lebo je tam diera a stojí tam voda
Starosta – čo môžeme urobiť, môžeme to len zasypať, nie je to náš majetok , máme to len
v prenájme. Keď sme to počítali teraz, tak by tam malo ísť 7-8 áut asfaltu a jedno auto stojí
cca 1300€
P. Loučka – a asfaltová drť sa nedá nejako zohnať, nedalo by sa to takto riešiť?
Starosta – dá sa to, teraz sa to rieši už len cez šéfa VÚC-ky , ale nemám s tým dobrú
skúsenosť, lebo už sme to tak robili - poza Zimov – tú uličku, a mali sme takú smolu, že nám
to spravili a prišla búrka a tŕpli sme, že nám zapchá kanály a všetko nám to zmylo.
M. Vojník – ja by som chcel len o tej komunikácii, aby sa to vyriešilo, lebo sa to rieši stále, že
nie sme informovaní. Ja som sklamaný z tej komunikácie.
D. Lichá – ja by som chcela pozvať všetkých na Mikuláša a tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia
5.12.2015 – deti ZŠ a MŠ budú predávať svoje dielka. Ja s komunikáciou so starostom
nemám problém, keď niečo potrebujem tak mu zavolám, alebo on mne. Ja by som
navrhovala, aby sa na konci roka alebo na začiatku ďalšieho roka zhrnula činnosť komisií – to
je môj návrh.
J. Kováčová – ja by som sa chcela spýtať ako je to s bezpečnosťou pri prechode cez cestu
k železničnej stanici od autobusovej zástavky - nemohli by sme to riešiť prechodom pre
chodcov ?
Starosta – všetko je to v právomoci BBRSC, a.s. , môžeme si dať žiadosť, ale určite nám to
vyúčtujú , napr. prechod pre chodcov pred školou- to bolo z ich iniciatívy. Ale môžem sa
poinformovať.
R. Riečan – tá parcela pre železničnou stanicou – komu to patrí? Lebo tiež sú tam veľké jamy
Starosta – to patrí tiež ŽSR, stanicu upratujeme, stále im telefonujem, nech si to poriadia, ale
zbytočne. Snažíme sa to dávať do poriadku, ale tieto jamy nebudeme plátať.
J. Kováčová – pokiaľ by tam neparkovali nákladné autá, tak by to stačilo, aby to bolo
vysypané pieskom
R. Riečan – vyzerá to zle
J. Kováčová – ešte k jednej veci – odpadové hospodárstvo –vykonávacie vyhlášky budú
možno koncom novembra schválené. Bude to približne rovnaké, ako to bolo predtým. Jedna
zaujímavosť – Lučatín patrí medzi lokality, kde je zvýšený výskyt medveďov, takže budeme
musieť mať smetné nádoby zabezpečené proti medveďom.
Starosta – ešte sa chcem spýtať, že my sa musíme dohodnúť s kým vlastne podpíšeme
zmluvu lebo do konca roka ju musíme podpísať
J. Kováčová – načo?
Starosta – ale podľa zákona musíme
J. Kováčová – nemusíme, veď vyhláška ešte nie je schválená. Máme 4 druhy odpadov –
obalové a neobalové odpady – to by bol možno ten Envipack, elektroodpad a batérie
a potom sú pneumatiky. 4 druhy odpadov a na každý jeden druh odpadu musí mať obec
podpísanú zmluvu – zatiaľ by to bola stále len zmluva o budúcej zmluve s budúcou OZV.
Starosta – dostali sme podklady zo ZMOS-u, že musíme do 31.12.2015 podpísať zmluvy ale
zarazilo ma to, že tá autorizácia bude až 31.3.2016. Takže nerozumiem tomu.
J. Kováčová – a mali by sme uvažovať nad vrecovým systémom, keďže už máme ten traktor
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Starosta – ja by som navrhoval prejsť na ten vrecový systém, už len kvôli tomu, že nám ľudia
nebudú hádzať kadečo do odpadu, ale len to, čo tam patrí a keď bude dosť VPP pracovníkov,
tak nám to môžu triediť a tým pádom sa cenove zhodnotí oproti netriedenému odpadu.
J. Kováčová – musíme si zistiť, či tie náklady, ktoré vynaložíme na triedenie nám niekto
preplatí, aby sme to neťahali z rozpočtu obce
Starosta – my keď odovzdáme tieto triedené obaly obec nemá dosah na to, koľko % je
znehodnotených odpadov
M. Vojník – ja som ešte chcel jednu vec k internetu- trvalo to dlhšie, ale SWAN sa nám
vyjadril, že im sa to neoplatí, Slovanet sa odvolal na nejakú ich oficiálnu stránku.
Najvýhodnejšia ponuka je z Fostnetu, ktorý máme v knižnici a na ihrisku. Doteraz sme
mesačne platili na obecný úrad, knižnicu, ihrisko a ZŠ 75,32€, v budúcnosti by nám to vedel
Fostnet spraviť za 43,84 € mesačne s viazanosťou na 1 rok.

K bodu 8/
Starosta – občania sa chcú vyjadriť?
J. Slivka – čo som tu dnes počul, z toho sa mi hlava točí. Pre poslancov – je pekné, že ste
chceli byť poslanci, keď ste kandidovali museli ste rátať s tým, že vám to bude zaberať čas.
Táto spolupráca medzi starostom a vami troma – lebo viem že Jarka a Danka sa informujú,
neviem si predstaviť, že by ste nemali čas sem-tam prísť za starostom a spýtať sa ho čo je
nové. Ja vám poviem názor ľudí – vás ani ľudia nepoznajú napr. bola úcta k starším – neboli
ste tam- vystupujú tam deti ZŠ a MŠ, mali ste tam byť, mali by ste viac chodiť medzi ľudí.
Bolo by to dobré, keby ste sa nehádali, spojte sa a držte spolu. Čo sa týka hasične, ja som
o tom vedel, prejednávalo sa to na zastupiteľstve predtým.
R. Riečan- to áno, ale chceme vidieť projekt – nikto ho nevidel
J. Slivka – ale veď keď niečo chcem tak sa spýtam. Dnes som sa napr. dozvedel, že už aj na
cintoríne budú kamery. Treba sa informovať, zatelefonovať, nie všetko riešiť len mailom. Je
to pravda, že by vás mal viac informovať, ale ja ako ho poznám, tak robí aj navyše, to čo by
mal robiť. Len sa tu hádate a všetko dookola opakujete. Ja som len toto chcel – choďte medzi
ľudí a povypytujte sa.
P. Loučka – chcel by som povedať len jednu vec – nech ľudia prídu na zastupiteľstvo, my
budeme radi. Čo sa týka úcty k starším, bol som odcestovaný, na každej akcii nemôžeme byť.
J. Slivka – treba si trošku vstúpiť do svedomia, že aj vy robíte chyby nielen starosta, ja vám to
vravím otvorene, čo si myslia a čo vravia ľudia
P. Loučka – a ďalšia vec – na lučatínskom webe som sa chcel poďakovať za turnaj futbalový,
ale ľudia ma len hania. Každý jeden tvrdí, že Loučka chce zrušiť školu a keby boli seriózni tak
aspoň napíšu ja som ten a ten, ja nikomu neberiem jeho názor.
M. Vojník – je rok 2015, je doba elektronizácie, jednoducho treba komunikovať mailom . Ide
mi o to poradenie sa s nami
J. Slivka- áno to máš pravdu, súhlasím s tebou ale aj ty – keď nejde hora k Mohamedovi tak
musí ísť Mohamed k hore – tak sa hovorí. Veď čo by sa ti stalo, keby si šiel raz k starostovi,
zaklepal mu na dvere a spýtal sa ho : Čo máš nové starosta?
Starosta – dobre, je to všetko Julko?
J. Slivka –áno, to je všetko, nechcel som nikoho uraziť
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K bodu 9/

Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 23 5 – mi hlasmi / J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan, D.
Lichá, M. Vojník/.

K bodu 10/

Keďže ďalších pripomienok zo strany poslancov nebolo a program zasadnutia bol vyčerpaný,
starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala: B. Luptáková

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

Overovatelia zápisnice:
Radoslav Riečan

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

Peter Loučka

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

Marián Píši, starosta obce

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