Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín,
konaného dňa 16.01.2019 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu
v Lučatíne.

Prítomní poslanci: 3 /S. Jackuliaková, D. Lichá, L. Šišiak/
Neprítomní poslanci: 2 /J. Kubiš, M. Zemanová/- ospr.
Kontrolór obce: Ing. M. Strmeň
Počet občanov: 3 /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia úloh z II. zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Schválenie zmeny štatútu Obce Lučatín
5. Voľba predsedov a členov komisií OZ
6. Stanovenie dátumu voľby hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení podľa §18 ods. 2
7. Stanovenie úväzku hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení podľa §18 ods. 6
8. Interpelácie poslancov
9. Rôzne - diskusia
10. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
11. Ukončenie
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K bodu 1/
Starosta obce Lučatín Pavel Kováč (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 3 – mi hlasmi /S. Jackuliaková, D. Lichá, L. Šišiak/.
K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta S. Jackuliakovú a D. Lichú. Za zapisovateľku určil
starosta B. Luptákovú pracovníčku OcÚ . OZ schválilo 3- mi hlasmi zapisovateľku
a overovateľov zápisnice /S. Jackuliaková, D. Lichá, L. Šišiak/.
K bodu 3/
Starosta – tu mi nebolo uložené nič, keďže 2. zasadnutie OZ nebolo uznášaniaschopné.
K bodu 4/
Starosta – štatút schvaľovať nemôžeme, takže presúvame tento bod na ďalšie zasadnutie OZ.
Zmena návrhu štatútu je pri pani právničke. Tá sa nám má k nemu vyjadriť . Ihneď ako
dostaneme vyjadrenie, vyvesíme ho na úradnú tabuľu. Tam bude visieť 15 dní - čiže na
najbližšom zasadnutí OZ budeme odsúhlasovať zmenu štatútu.
K bodu 5/
Starosta – tento bod sa opäť presúva, kvôli zmene štatútu, keďže sa menili komisie.
K bodu 6/
Starosta – tu si musíme stanoviť deň voľby hlavého kontrolóra. Podľa zákona musí byť stanovený
termín voľby 40 dní pred samotnou voľbou. Ja navrhujem 27.02.2019.
Poslanci schválili dátum voľby hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení podľa § 18 ods. 2 na deň 27.02.2019 3- mi hlasmi /S. Jackuliaková, D. Lichá, L. Šišiak/.

K bodu 7/
Starosta – už dlhodobo je tento úväzok na úrovni 2 hodín týždenne.
D. Lichá – myslím si, že keď to fungovalo doteraz takto, tak je to dostatočne postačujúce.
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Poslanci schválili úväzok hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
podľa § 18 ods. 6 na 2 hodiny týždenne 3- mi hlasmi /S. Jackuliaková, D. Lichá, L. Šišiak/.
K bodu 8/
D. Lichá – posypový materiál na zimnú údržbu ešte máme?
Starosta – posypu je dosť, soľ bola dovezená z regionálnej správy – tu v Lučatíne. Zatiaľ máme
všetkého dosť, keď bude potrebné dovezie sa ďalší materiál.
D. Lichá - teraz sme dostali taký dotaz. Ako sa topí sneh, do Ambrózov steká voda z cesty. Budeme
s tým niečo robiť? Majú tam rigol pred domom, ale asi je zanesený.
Starosta – pán Uhrík by mohol odviesť sneh preč, aby ho tam bolo menej.
D. Lichá – skúsme to poriešiť, ak sa to dá
Starosta – dobre, ja si to poznačím.
L. Šišiak – pluhovanie, čo robí pán Uhrík nie je spravené dobre. Cesty sú zle odhrnuté. Dnes bol
odmäk a čo bolo ráno, to je aj teraz.
Starosta – ráno, pred odvozom komunálneho odpadu bol ešte odpluhovať.
L. Šišiak – nie je to vidno, akoby to ani neprešiel.
Starosta – Lukáš máš s tým skúsenosti a ak chceš, keď bude odhŕňať, tak si sadni k nemu do traktora
L. Šišiak – môžeme sa kľudne dohodnúť
D. Lichá – je určený harmonogram, alebo odhŕňa podľa počasia a potreby?
Starosta – podľa počasia.
D. Lichá – najkritickejšia je asi Kutina a Predľubietová
Starosta – hlavne treba robiť tieto úseky skôr ako idú ľudia do práce.
L. Šišiak – nemáme takú veľkú dedinu, že by sa to nedalo spraviť za hodinku
Starosta – minulý týždeň bol pluhovať o 5-tej. Poznačil som to. Keď sa odhrnie sneh a je mäkko, tak
je úplne zbytočné, aby sa posypalo štrkom pokiaľ nejaká vrstva ostane na ceste.
L. Šišiak – stanica sa tiež niekedy pluhovala.
Starosta – stanica sa pluhuje, ale najskôr sa pluhujú samozrejme cesty.
K bodu 9/
J. Sedliak – chcem sa spýtať na zvážanie plastov. Načo chodí obecný traktor zbierať plasty, keď máme
zberné miesta?
Starosta – je to služba občanom. Nie každý starší človek prejde k tomu kontajneru.
J. Sedliak – to je blbosť. Dnes som sa bol prejsť – zhruba z dvadsiatich ľudí sú na to odkázaní dvaja.
Prečo si to nemôžu ostatní ľudia odniesť na zberné miesta?
Starosta – môžeš to brať ako službu občanovi. Keď sa to odváža, ľudia aspoň separujú odpad.
J. Sedliak – prečo to ľudia na zberné miesta neodnesú? Prečo musí prísť pán Uhrík s traktorom?
Veď sú to hodiny, ktoré musíme zaplatiť.
Starosta – vieš koľko je to na mesiac na jedného občana?
J. Sedliak – prečo to rátať na jedného občana?
Starosta – ja to rátam na občana, lebo všetci platíme dane. Sú to 3 centy na občana na mesiac.
J. Sedliak – ty mi chceš povedať, že traktorista má na hodinu 3 centy?
Starosta – ja hovorím na občana.
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J. Sedliak – ale koľko sa to naráta do roka...môžem si dať žiadosť na obecný úrad, keď chcem vedieť
koľko nás stojí zimná údržba? Keďže nás to, ako vy tvrdíte, vyjde lacnejšie, akoby nám to chodila robiť
externá firma.
M. Strmeň – neviem či ste zachytili, že traktor sa kúpil pred štyrmi rokmi z eurofondov. Dotáciu sme
dostali na odvoz a separovanie odpadu. Náklady na naftu a chlapa, ktorý na ňom jazdí sú určite
nižšie, ako keby sme si mali zaplatiť externú firmu. Niekedy v rozpočtoch bola položka na zimnú
údržbu okolo 2800€. Tam to bolo pevne dané. Raz sme na tom ušetrili a raz sme museli doplácať.
Momentálne ak dáte externej firme hodinovú taxu, tak je to určite drahšie, ako keď máme obecný
traktor so zamestnancom, kde platíte iba naftu a zamestnanca.
J. Sedliak – prečo veľké obce ako Brusno a Slovenská Ľupča majú na to zabezpečené firmy?
M. Strmeň - a majú traktor?
J. Sedliak – nemajú
M. Strmeň – Lučatín má traktor za 5000€ spolu s kompostérmi do každej jednej domácnosti.
J. Sedliak – to sú také „obalovačky“
M. Strmeň – to nie sú „obalovačky“. Povedzte mi ako ušetríte na externej firme, keď máte doma
v záhrade traktor.
J. Sedliak – zimná údržba nás vyšla v minulosti 500€.
M. Strmeň – za 500€ by vám nikto paušálne nerobil zimnú údržbu.
J. Sedliak – ale sú dva spôsoby ako sa to dá robiť, nie?
M. Strmeň – áno – paušál alebo hodinovka. Ale 500€ by nás to vyšlo len vtedy, ak by v zime nepadal
sneh.
J. Sedliak – kúpili sme traktor vtedy, keď aj na Strelníkoch. Až túto zimu prvýkrát robí zimnú údržbu
obec. Doteraz si starostka objednávala externú firmu – družstvo.
M. Strmeň- ale viete prečo?
J. Sedliak – no viem, že nemali pluh. Pretože ten pluh, dali na ten družstevný traktor. Mňa aj tak trápi
ten zber plastov. Teraz je to iné, keď si tu ty Palo (starosta). Viem, že teraz si trošku posvietiš na
traktoristu a na Mira. Im to vtedy trvalo 4-5 hodín. Každý druhý týždeň. Tak si to porátajte koľko to
vyšlo.
Starosta – toľko im to netrvá.
D. Lichá – tak sa môže dať návrh, aby sa to zbieralo 1x mesačne.
L. Šišiak – plasty môže zbierať aj externá firma?
Starosta – žlté kontajnery zbiera externá firma a nič si za to neúčtuje. Chodia to zbierať pravidelne 2x
do mesiaca. Zozbierané plasty – vrecia, sa dajú do kontajnerov a tie vyvezie externá firma.
J. Sedliak – veľa dedín naokolo zbierajú do vriec. Potom príde firma Pedersen a vyvezie to naraz.
Starosta – Pedersen je oveľa drahší. Nám robí odvoz komunálneho odpadu firma Profax, ktorá je
lacnejšia.
M. Strmeň – to je len odvoz odpadu. Odpad je potrebné aj uložiť a to uloženie je tiež dosť drahé. To,
že vrecia zbiera obecný traktor je to ako služba pre občanov. Treba sa na to pozrieť ako na službu.
Starosta – každé ďalšie obstarávanie inej firmy bude drahšie a nákladnejšie. Dostali sme dotáciu na
traktor, aby sa využíval.
J. Sedliak – ja nemám nič proti tomu. Keď treba robiť, nech robí traktor. Ale keď netreba, tak nech
nerobí zbytočné roboty.
M. Strmeň – traktor je z eurofondov. Najbližších 5 rokov traktor nemôže zarábať.
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J. Sedliak – ešte sa chcem opýtať: v sypáku je náš zdroj pitnej vody. Prečo sa to tam neuzavrie? Veď
je tam zákaz, prečo tam chodia ťažiť piesok?
Starosta – sypák má Urbár. Možno je to skôr otázka na Urbár.
J. Sedliak – obec musí mať na to dosah. Veď je to náš zdroj pitnej vody.
L. Šišiak – ťažiť sa tam určite nesmie.
D. Lichá – neťaží sa tam, berie sa len piesok, ktorý samovoľne padá
J. Sedliak – ide o to, že ak niekomu roztrhne hadicu, tak tam môže vytiecť veľa oleja. Chodia tam aj
cudzie autá.
L. Šišiak – čo som mal informácie, tak urbár tam mal dať závoru. Ale neviem, či ju tam dali. Viem, že
ukradli aj bránu, potom tam rozstrihli zámky. Treba sa obrátiť na Urbár a jednať s p. Hankom.
D. Lichá – asi sa to riešilo už viackrát. Nemyslím si, že sú to len ľudia z Lučatína.
J. Sedliak – z Lučatína asi berie odtiaľ najmenej ľudí. Ja hovorím, že tam chodia cudzie autá, bagre
a chodia tam ťažiť štrk. Ešte som chcel oznámiť, že sa budeme starať – športovci o priestory parku
a školský dvor.
Starosta – toto ja len uvítam
D. Lichá – chceme spraviť stretnutie s ostatnými zložkami, tak tam sa porozprávame.
M. Strmeň – ja mám ešte jeden bod ohľadom Štefanskej zábavy a vyúčtovania.
D. Lichá – ešte to nie je uzavreté.
M. Strmeň - poprosil by som vyúčtovanie do konca januára 2019
D. Lichá – všetky akcie budú takto vyúčtované?
M. Strmeň – tie akcie, kde bola poskytnutá sála KD a kde bola zaplatená SOZA a ktoré sú pod
hlavičkou obce
D. Lichá – čiže Katarínska zábava bolo vyúčtovaná? Škola patrí tiež pod obec nie?
Starosta – bolo to poskytnuté ako Iniciatíve rodičov – nie ako ZŠ alebo MŠ
D. Lichá – Katarínska zábava bola tiež pod hlavičkou obce. Musíme to brať rovnakým metrom.
S. Jackuliaková – teraz bolo povedané, že vyúčtovanie musí byť aj od nich.
K bodu 10/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 15 3 – mi hlasmi /D. Lichá, S. Jackuliaková, L. Šišiak/.

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.
Zapísala:
Blanka Luptáková
...................................................

Overovatelia zápisnice:
D. Lichá

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

S. Jackuliaková

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

Bc. Pavel Kováč, starosta obce

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