Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín,
konaného dňa 27.02.2019 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu
v Lučatíne.

Prítomní poslanci: 4 /S. Jackuliaková, D. Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/
Neprítomní poslanci: 1 /J. Kubiš/- ospravedlnený
Kontrolór obce: Ing. M. Strmeň
Počet občanov: 6 /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia úloh z III. zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Schválenie štatútu Obce Lučatín
5. Voľba predsedov a členov komisií OZ
6. Voľba hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa §18a
ods. 3 a 5
7. Schválenie zmluvy o zriadení združenia obcí s názvom: „Banskobystrické regionálne združenie
obcí“
8. Schválenie účasti obce Lučatín v združení obcí s názvom: „Banskobystrické regionálne
združenie obcí“
9. Schválenie prevzatia jednosmernej miestnej prístupovej komunikácie a inžinierskych sietí na
parcele č. 617/135 do majetku obce Lučatín po ukončení diela
10. Interpelácie poslancov
11. Rôzne - diskusia
12. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
13. 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. D. Lichá požiadala o výmenu bodov 6 a 4. Starosta
obce doplnil do programu schválenie Rokovacieho poriadku obce Lučatín.
Upravený program dnešného zasadnutia OZ schválili poslanci 4 – mi hlasmi /S. Jackuliaková, D.
Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/.
K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta M. Zemanovú a L. Šišiaka. Za zapisovateľku určil
starosta B. Luptákovú pracovníčku OcÚ . OZ schválilo 4- mi hlasmi zapisovateľku a overovateľov
zápisnice /S. Jackuliaková, D. Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/.
K bodu 3/
Starosta – tu mi nebolo uložené nič, takže prejdeme k ďalšiemu bodu.
K bodu 4/
Starosta – vymenený bod – voľba hlavného kontrolóra obce Lučatín.
Starosta obce rozdal poslancom hlasovacie lístky a obálky. Jedná sa o tajnú voľbu. O pozíciu
hlavného kontrolóra sa uchádzali menovite: Ing. Mária Paličková, Bc. Ľubica Paločková, Ing. Ivan
Petrík, Ing. Miloš Strmeň, Mgr. Peter Vrbický. Poslanci odovzdali vyplnené hlasovacie lístky.
Za hlavného kontrolóra obce Lučatín bola 4-mi hlasmi zvolená Ing. Mária Paličková. S pani Ing.
Paličkovou bude uzatvorená od 1.3.2019 pracovná zmluva.
K bodu 5 a 6/
Starosta – najskôr je potrebné schváliť štatút obce Lučatín. Mali sme pracovné stretnutie, kde ste
dostali upravený štatút a doručili ste mi pripomienky k štatútu. Na pracovnom stretnutí sme si
povedali, že pripomienky neboli vecné a boli podľa starej novely zákona č. 369/1990. Poprosil som
vás, aby ste mi do pondelku poslali návrh nového štatútu - na základe tých zmien čo sme sa bavili.
Ja som ten štatút opravil, ale vy ste mi neposlali návrh opraveného štatútu. Ste schopní tento štatút
odsúhlasiť?
D. Lichá – daj hlasovať starosta, nič iné ti nezostáva.
Starosta – prečo ste mi neposlali do pondelku ten štatút?
M. Zemanová – ja som aj písomne aj ústne povedala, že podľa mňa je ten štatút zbytočne rozsiahly.
Starosta – pani Zemanová, povedali sme si, že do pondelka mi pošlete návrh opraveného štatútu.
M. Zemanová – pán starosta , my sme od vás na začiatku požadovali zmenu starého štatútu s tým,
že sa tam zmenia komisie a že sa z neho vyhodí obecná rada.
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Starosta – obecná rada sa odtiaľ vyhodila. Ja som ten štatút dal spraviť pani právničke. Nemyslím si,
že štatút je spravený zle.
M. Zemanová – podľa mňa toto nie je jednoducho štatút obce Lučatín. Je to zbytočne obšírne
a neprehľadné. Stačí keď sa do štatútu dajú odvolávky na zákon.
Starosta – čo to mení na veci, či sú tam odvolávky, alebo je tam citovaný zákon? Na základe starého
štatútu z roku 2015 je tam tiež popísaný zákon, tak ako teraz.
M. Zemanová – ten starý štatút je prehľadnejší. Má to byť skrátka niečo, čo je pre túto obec. A nie
zbierka zákonov.
Starosta – opakujem, štatút z roku 2015 je podľa zákona č. 369/1990, len je to inak štylizované
a inak písané. Nie je tam nič naviac ani nič menej.
D. Lichá – prišiel ti mail od p. Kubiša? Potrebujeme si štatút „prekopať“ s pani právničkou, keďže
s našou pani právničkou to nie je možné. Budeme mať k tomu nejaké pripomienky. Myslím si, že
zbytočne sa „tlačí na pílu“. Zatiaľ môžeme fungovať podľa starého štatútu. Keď príde poslanec,
ktorý je momentálne dlhodobo preč, tak si k tomu sadneme.
Starosta – vy ste nekompetentní? Čakáte na jedného poslanca, ktorý je dlhodobo v zahraničí?
D. Lichá – volili ho občania tejto obce a má na to nárok, aby sa zúčastnil tvorby tohto štatútu.
M. Strmeň – pán Kubiš dostal všetky podklady, mohol sa k tomu vyjadriť. Čo sa týka opisovania
toho zákona, pani Zemanová . Tie pripomienky, ktoré ste dali do upraveného štatútu – vy ste vôbec
nevedeli o novelizácii zákona č. 369/1990. Takto ste sa aspoň ste vedeli, že zákon bol novelizovaný a
vsunuli sa tam nové veci. Vtedy ste reagovali na staré veci.
M. Zemanová – to je v poriadku. Ale na začiatku, skôr ako som dala nejaké pripomienky k štatútu
som napísala, že nesúhlasím s tým, aký je štatút rozsiahly.
D. Lichá – nerozumiem prečo, by nemohla byť stavebná komisia súčinná so športovou komisiou?
Starosta – môže byť
D. Lichá - aký máš s tým problém starosta, keď sa niekto chce venovať aj športu v tejto dedine?
Keďže jeden z poslancov tu nemá absolútne žiadnu komisiu. Tak sa zamýšľajme nad tým, prečo by
tá športová komisia nemala byť súčinná so stavebnou komisiou? Nechceme predsa, aby nám tu
zanikli komisie. Dohodli sme sa, že kultúrne akcie budeme robiť všetci poslanci. Dali sme ti návrh na
pracovnom stretnutí. Keby si nás oslovil aj na ples, tak by nebol problém z našej strany. Pán Kubiš
príde za dva týždne a dovtedy, myslím, že nebudú žiadne problémy, že nie schválený štatút. Hlavný
kontrolór si pozrie rokovací poriadok, organizačný poriadok a budeme to všetko aj s hlavným
kontrolórom, ktorý bude nový, komunikovať. Na to je ten hlavný kontrolór, aby nám vedel s týmto
poradiť, keďže pani právnička komunikuje len s tebou pán starosta.
M. Zemanová – my sme nepožadovali, aby sa nový štatút dával robiť právničke.
Starosta – chcel som to aktualizovať, lebo sú to staré dokumenty z roku 2004, 2008, štatút je z roku
2015. Chcel som to dať na aktuálnu mieru. Aby to bolo aktualizované, aj podľa nového zákona
369/1990. Tým, že je obšírnejší, že má 16 strán, že sú tam odvolávky na zákon. Myslím si, že je
úplne normálne a vecné. Nič tam nie je zlé.
D. Lichá – sú tam vsunuté určité veci, proti ktorým máme výhrady a tak isto aj p. Kubiš.
Starosta – vy mi poviete, že na čo som to dal robiť právničke....
D. Lichá – tak mohli sme si sadnúť s ňou a mohla nám vysvetliť prečo sa tam vsunuli určité body.
Starosta – vôbec nekomunikujete. To som sa presvedčil na základe tohto pracovného stretnutia,
kde vám boli týždeň dopredu poslané podklady. Teraz prebehol takmer ďalší týždeň. Absolútne
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nekomunikujete, nežiadate žiadne informácie a mail od p. Kubiša, ktorý si dovolím teraz prečítať
prišiel dnes o 15:35 hod. Ani sa neviem k tomu vyjadriť.
Starosta prečítal mail, ktorý je na zvukovom zázname. Starosta dal hlasovať o schválení štatútu
obce Lučatín.
Poslanci neschválili štatút obce Lučatín. Hlasovali za 2 poslanci /S. Jackuliaková a L. Šišiak/
a hlasovali proti 2 poslanci /D. Lichá a M. Zemanová/.

K bodu 7/
Starosta – Schválenie zmluvy o zriadení združenia obcí s názvom: „Banskobystrické regionálne združenie
obcí“ – na pracovnom stretnutí som vás o tom informoval. Mení sa tam len názov.
Poslanci schválili 4-mi hlasmi /S. Jackuliaková, D. Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/ Zmluvu o zriadení
združenia obcí s názvom: „Banskobystrické regionálne združenie obcí“

K bodu 8/

Starosta - Schválenie účasti obce Lučatín v združení obcí s názvom: „Banskobystrické regionálne
združenie obcí“. Tu sa jedná o účasť v združení. Poplatok v združení je 0,20€ na obyvateľa
Poslanci schválili 4-mi hlasmi /S. Jackuliaková, D. Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/ účasť v združení obcí
s názvom: „Banskobystrické regionálne združenie obcí“
K bodu 9/
Starosta – na stretnutí som vám dal materiály v dostatočnej kvantite. Povedali sme si , že v rámci
stavebnej komisie si to prejdete.
D. Lichá – mám tu pripomienku od p. Mullera a arch. Kasu. Tvrdia, že je to úzka komunikácia. Ak sa bude
plánovať výstavba aj zrkadlovo, tak tá komunikácia nebude vyhovovať. Aby nebol neskôr problém v tom,
že obec bude musieť na svoje vlastné náklady vyhotoviť druhú časť cesty. To bola pripomienka od pána
Mullera. Pán Kasa sa pýta, či mu vieme dodať stavebné povolenie. Je to už v stavebnom konaní? Ja som
mu odpovedala, že to ešte nie je v stavebnom konaní a začali sa len vybavovať podklady na stavebné
konanie.
Starosta – presne tak. Spoločnosť Perman začala na tom pracovať. Áno, jedná sa o jednosmernú
komunikáciu. Čo sa týka dobudovania zrkadlovej cesty, je tu otázka, či to vôbec prejde za pozemkového
fondu do vlastníctva obce. Ak by sa to podarilo, tak cesta by bola samozrejme širšia. Ak tam chceme
nejakú výstavbu, tak tá cesta nás zrejme do budúcnosti neminie. Ak to nebude urobené tak, že tam
príde developer alebo ďalší majitelia, ktorí tú cestu rovnako vybudujú ako ju chcú vybudovať títo
majitelia. Je to vlastne otázka budúcnosti. Teraz ide o to, či to zoberieme do užívania s tými inžinierskymi
sieťami, alebo nie.
M. Zemanová – je potrebné, aby všetky siete išli po pozemkoch, ktoré sú už vysporiadané.
Starosta – áno to sa musí ešte celé odkomunikovať.
P. Vrbický – bavíte sa o cesta na „Hriadkach“?
Starosta – áno
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P. Vrbický – je tam zámer investora spraviť jednosmernú cestu? Ja som tam začul 2,75m.
L. Šišiak – nie, má tam byť 3 metre, pomýlili sa v papieroch.
P. Vrbický – 2,75m je minimálna šírka jazdného pruhu. Ak sa bavíme o 3 metroch, aj tak je to stále málo.
Skôr by bolo dobré, pokiaľ sa to ešte rieši, na zváženie, spraviť to v širšom profile. Neskôr sú vždy
problémy, keď sa to napája. Tiež je taký trend dávať kanalizáciu do cesty, ale je lepšie, keď sa dá do
chodníka.
Starosta – toto sú tie technické veci, ktoré vieme s nimi doladiť.
P. Vrbický – možno by bolo vhodné komunikovať s investorom, že do budúcnosti sa plánuje výstavba aj
na druhej strane. Najlepšie by bolo, aby cesta bola plnohodnotná aj pre zrkadlovú výstavbu.
Starosta- je tam riešenie aj do budúcnosti. Vieme si s nimi ešte prejsť tie technické veci
a odkomunikovať to s nimi.
Poslanci schválili 4-mi hlasmi /S. Jackuliaková, D. Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/ prevzatie do majetku
obce Lučatín po ukončení diela: „Prístupová komunikácia a inžinierske siete Lučatín parcela č. 617/135
a okolie“ – jednosmernú miestnu prístupovú komunikáciu v dĺžke 252 m a šírke 2,75 m s pravostranným
chodníkom v dĺžke 252 m a šírke 1,5 m, verejné osvetlenie v celkovej dĺžke 252 m s počtom 5 ks
osvetľovacích stožiarov a dažďovú kanalizáciu DN 250 v dĺžke 310,50 m, spolu s 9 kusmi šachtových
vpustí.
K bodu 10/
Starosta – predložil som vám rokovací poriadok. Máte k nemu nejaké výhrady? Študovali ste ho?
M. Zemanová – áno. Mňa by zaujímalo, aké sú tam zmeny oproti predchádzajúcemu, lebo starý
rokovací poriadok sme nevideli.
Starosta – teraz schvaľujeme tento nový. Máte k nemu nejaké výhrady?
M. Zemanová – podľa zákona nás máte upozorniť na zmeny v rokovacom poriadku
Starosta – nie, vy si schvaľujete tento nový rokovací poriadok. Ja vás mám informovať pri zmenám
v organizačnom poriadku. Ten ste dostali tiež na pracovnom stretnutí.
M. Zemanová – áno, ale tiež iba nový.
Starosta – rokovací poriadok len schvaľujete. Ak chcete starý organizačný poriadok, tak ja vám ho dám.
M. Zemanová - dobre
D. Lichá – ja sa priznám, ja som ho nestihla do detailov „prelúskať“, ale bude tu hlavná kontrolórka
a sadneme si s ňou. Nech nám aj ona k tomu niečo povie. Nechala by som to na neskôr.
Starosta obce dal hlasovať za schválenie Rokovacieho poriadku obce Lučatín.
Poslanci schválili rokovací poriadok obce Lučatín 3- mi hlasmi /S. Jackuliaková, L. Šišiak, M. Zemanová/
a 1 poslanec bol proti /D. Lichá/.
K bodu 11/
Starosta – máme tu žiadosť Klubu slovenských turistov, ktorí si podali žiadosť na zakúpenie prívesného
vozíka, ktorý by bol účelovo využívaný aj na prevoz bicyklov. Dodali aj cenovú ponuku, ktorú som vám
poslal. Starosta prečítal žiadosť, ktorá je na zvukovom zázname.
Starosta – oslovil som pána Mullera, resp. prišiel p. Svetlík – predseda klubu slovenských turistov, p.
Virág a p. Loučka. Ak máte otázky, tak sa kľudne spýtajte. Nech sa páči.
P. Svetlík – posledných 5 rokov sa dosť rozmohla cykloturistika, či u v radoch mladých alebo starších.
Náš turistický oddiel sa z počiatočných 35 členov rozrástol na 65 členov.
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P. Loučka – klub funguje už 6 rokov a za tú dobu sme od obce nepýtali ani 1€ v porovnaní s inými
zložkami. Toto je taká jedna požiadavka turistického klubu. Myslím, že by vozík bol dosť využívaný aj
občanmi.
P. Svetlík – tá nadstavba na bicykle sa dá zložiť. Takže ak by niekto potreboval odviesť napr. nábytok
alebo piesok, tak by nebol problém. Nadstavbu by sme si urobili svojpomocne.
D. Lichá – je tam uvedených viac tých typov. Ktorý by vám najviac vyhovoval?
P. Loučka – všetko je to samozrejme o peniazoch, preto je tam viac ponúk.
D. Lichá – musíme vedieť od akej ceny sa ideme odraziť a ako vás to súri. Nie sme proti tomu, ale
financie musíme nájsť v rozpočte.
P. Loučka – ide o to, či bude z vašej strany daný prísľub. Teoreticky ak by ste sa dohodli na financovaní,
tak zatiaľ by sem si mohli robiť tú konštrukciu.
D. Lichá – musíme si sadnúť s p. Trajteľovou a zistiť odkiaľ by tie financie išli.
P. Svetlík – navrhujeme cca 900€
M. Zemanová – uvidíme, rozprávali sme sa, že áno - určite sa prispeje. Ale ešte nemáme prehľad čo sa
týka financií.
P. Loučka – mám pocit, že len my chceme ten vozík. Mal by to byť vozík pre všetkých občanov. Nevidím
problém v tom, že by to bolo pre všetkých občanov a poskytoval by sa za nejakú symbolickú cenu.
M. Zemanová – lenže cez víkendy nebude vozík využiteľný, keďže na cyklotúry chodíte cez víkend.
P. Loučka – to je vec dohody, vieme sa dohodnúť.
M. Zemanová – a parkovať kde bude vozík?
P. Loučka – na obecnom úrade, alebo v školskej záhrade a možno aj za hasičňou. Treba to prezistiť. Ak
to bude obecný vozík, tak by bolo trošku „blbé“, aby parkoval na niekoho súkromnom pozemku.
Myslím, že by sa to dalo riešiť, to je 3x 1,5 m. Niektoré vozíky sa dajú zodvihnúť a oprieť o stenu.
D. Lichá – nemôžete zase povedať, že sa vám nevychádzalo v ústrety. Myslím, že keď bolo potrebné
použiť obecné auto, tak nebol problém. Na schôdzi turistov ste vraveli p. Svetlík, že budete organizovať
nejaké brigády. Takže to je pozitívne z vašej strany.
P. Svetlík – hlavne, čo sa týka čistoty obce.
D. Lichá – chodníky po zime sú v hroznom stave. Treba sledovať aj psíčkarov, lebo to nie je veľmi pekná
vizitka obce.
Starosta – na pracovnom stretnutí som sa vás pýtal, či vám dohodnem stretnutie s p. Trajteľovou.
Predpokladám, že ste sa s ňou nespojili.
M. Zemanová – nie, veď sme hovorili, že toto budeme preberať na ďalšom zasadnutí OZ
Starosta – v poriadku, ale mohli ste sa s ňou stretnúť, aby vám povedala či je možné, ako to voláte vy –
z nejakej kolónky, dať taký príspevok.
P. Loučka – bolo by fajn, keby ste sa dohodli na nejakom termíne
M. Zemanová – čakáme vlastne na podklady
Starosta – na podklady nečakajte. Každý jeden máte kontakt na pani Trajteľovú. Zavolajte jej
a dohodnite si s ňou stretnutie. Nech vám vysvetlí tie veci, ktoré potrebujete.
M. Zemanová – vraveli ste, že ešte čakáte na záverečný účet.
Starosta – áno, záverečný účet už je, ale správu audítora ešte nemáme, čiže sa záverečný účet nemôže
ešte odsúhlasovať.
M. Strmeň – záverečný účet obce sa týka minuloročných financií. To nemá absolútne nič s týmto rokom
a rozpočtom. Ide len o to, či to chcete, alebo to nechcete.
Starosta – ďalšie zasadnutie OZ bude začiatkom apríla. Na pracovnom stretnutí bola aj otázka, či ten
vozík utiahne aj osobné auto.
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P. Loučka – áno utiahne.
M. Zemanová – tá nadstavba bude v takom stave, že bude môcť ísť vozík na cestu?
R. Muller – vodič zodpovedá za svoj náklad, aby sa tam nič nestratilo a nevypadlo.
M. Zemanová – takže vy chcete, aby to bol obecný vozík a z financií, ktoré sa vyberú za požičanie sa
pokryje poistka a údržba vozíka?
P. Svetlík – áno, ak bude o to záujem.
Starosta – dáme vám teda vedieť v priebehu marca a v akej výške obec prispeje.
P. Svetlík – ďakujeme
Starosta – ďalej tu máme žiadosť MŠ Lučatín o príspevok na lyžiarsky výcvik. Dohodli sme sa, že obec
prispeje čiastkou 10€/1 dieťa.
M. Zemanová – tých 10€ sa vráti rodičom dieťaťa?
Starosta – áno. Lyžiarsky výcvik už prebehol.
Poslanci schválili 4-mi hlasmi /S. Jackuliaková, D. Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/ príspevok na lyžiarsky
výcvik pre 7 detí MŠ Lučatín vo výške 10€ na 1 dieťa v celkovej sume 70€.
Starosta – ďalej nám prišla žiadosť od Ing. Jaroslava Turčana z Medzibrodu na osadenie pamätnej
tabule pre nášho obyvateľa Milana Lampera, ktorého zastrelili 21.8.1968 ruskí okupanti v Prahe.
V podstate žiadajú o sprístupnenie miesta na budove obecného úradu pod pamätnými tabuľami. Všetko
by dali spraviť na vlastné náklady – pamätnú tabuľu aj osadenie. Takže vás poprosím, aby ste sa k tomu
vyjadrili.
P. Svetlík – ja som jeden z pamätníkov, ktorý poznal Milana Lampera. Áno, išiel brániť česko-slovenský
rozhlas. On si totiž odrábal 19 mesiacov brigády, ako vtedy chodili 6 mesiacov na vojnu a 19 mesiacov si
odrábal. Bolo to v tom období, keď nás Rusi napadli. Takže išli brániť česko-slovenský rozhlas a on dostal
dávku z guľometu. Jeho otec bol železničiar, tak vybavil prevoz z Prahy nákladným vagónom až do
Banskej Bystrice. Pohreb mal v Lučatíne. V roku 1989 mu znova vystrojili oficiálny štátny a vojenský
pohreb. Myslím, že by sa naozaj patrilo spraviť niečo na jeho pamiatku. Bol pochovaný v truhle s československou zástavou a jeho rodina dostala aj finančné odškodnenie. Bol na pohrebe aj minister obrany
a pozostalí dostali aj list od prezidenta Václava Havla. To len aby ste vedeli, že to nie je len tak.
M. Zemanová – rozprávali sme sa na túto tému. Osadenie nie problém, ale ak, tak na dome smútku. Je
tam aj pochovaný a môžu prísť kedykoľvek zapáliť tam sviečky.
M. Strmeň – pamätnú tabuľu na dome smútku som ešte nevidel.
R. Muller – na cintoríne sa to veľmi nehodí. Keď už tak, pamätná tabuľa by mala byť na dôstojnom
mieste. Keď prídu klásť ľudia napr. vence, tak by to bolo také neúctivé na cintoríne. Je to taká česť. Bol
našim rodákom.
Starosta – všetky pamätné tabule sú na obecnom úrade. Predsa keď ide niekto okolo tak to tam vidí.
P. Svetlík – jeho rodný dom je bývala železničná stanica – Ľubietová. V hornej časti bol byt. Neskôr sa
presťahovali do dediny – kde bývajú Patrášovci.
Starosta – ja si tiež myslím, že ak, tak by to malo byť na obecnom úrade.
D. Lichá – ja teda navrhujem, aby sme vedeli aká forma a veľkosť pamätnej tabule bude. Vieme to
nejako zistiť, už nám dali nejaký podklad?
Starosta – telefonoval som s p. Turčanom. Ak by to prešlo, aby to bolo v súlade s týmito tabuľami.
Poslanci schválili 4-mi hlasmi /S. Jackuliaková, D. Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/ umiestnenie pamätnej
tabule p. Milana Lampera na budove obecného úradu Lučatín.
Starosta – ďalej by som vás rád informoval. Ako viete v Lučatíne bol robený archeologický prieskum .
Riešil to p. Stankoviansky. 17.03.2019 o 17:00 hod sa v kultúrnom dome Lučatín uskutoční beseda, kde si
p. Stankoviansky prizve viac ako 30 hostí, kde nám priblížia výsledky tohto výskumu, ktorý ešte zďaleka
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nie je na konci. Dostali sme aj podporu na medializáciu, kde p. Stankoviansky zabezpečí výstup v rádiu
Regina, článok v My- bystricko , na internete v TV Hronka. Budeme v spolupráci s p. Stankovianskym
tlačiť aj brožúru, ktorú bude možné zakúpiť na tejto besede. Všetkých vás srdečne pozývam.
Starosta – prejdeme ku kultúrnym podujatiam. Dovolil som si vypracovať plán kultúrnych akcií na rok
2019. Do každej kultúrnej akcie som zakomponoval 1 poslanca, nakoľko ste mi prisľúbili pomoc a účasť
na týchto akciách. Fašiangový pochod masiek bol, trošku ma mrzí, že nebol spojený so zabíjačkou, ktorú
organizuje DHZ Lučatín. Verím, že budúci rok to už bude inak. Veľkonočné trhy – D. Lichá + obecný úrad.
Ja som nápomocný tiež.
D. Lichá – ZŠ a MŠ mi tam chýba.
Starosta – nie je problém. Berieme to tak, že to máš pod patronátom, treba ich kontaktovať.
D. Lichá – len či im bude vyhovovať nedeľa.
Starosta – podľa toho v akom rozsahu to chceme spraviť. Ďalej Deň matiek – M. Zemanová + ZŠ a MŠ +
Ocú – 10.05.2019. Deň detí – L. Šišiak + ZŠ a MŠ + Ocú- máme tu podporu aj p. Vojníka. Lučatínska 11 +
Deň obce – dovolil som si spojiť tieto akcie – p. Vojník + poslanci + zložky obce + ocú. Mám v záujme, aby
sa všetky zložky podieľali na Dni obce.
D. Lichá – o tomto sme sa nerozprávali.
Starosta – nerozprávali sme sa, ja som sa rozhodol, že tento rok to bude 22.06.2019 v deň Lučatínskej
11-tky v poobedňajších hodinách.
M. Zemanová – predtým sme hovorili, že to bude v júli.
Starosta - áno, mal som napísaný dátum v júli, ale mám za to, aby sa to vyskúšalo a spravilo tento rok
takto. Keďže kultúru mám pod patronátom ja, tak som sa takto rozhodol a poprosím vás, aby ste to
rešpektovali.
P. Svetlík – výhoda je v tom, že sú postavené stany, ozvučenie, proste všetko.
P. Loučka – L 11 je približne v termíne Jána. Nevidím problém, aby bol deň obce a súbežne s ním aj
Jánske ohne. Treba to spojiť do kopy a možno sa pritiahne viac ľudí. L 11 funguje do tej 13-14:00 hod.
Chodia sem behať ľudia z celého Slovensko. Ak by bola náväznosť na kultúrny program, tak by ľudia
možno aj zostali. Myslím, že je to dobrá myšlienka.
Starosta – mám to odkomunikované aj v rámci Mikroregiónu, aby sa nám tie akcie neprelínali. Zatiaľ
mám taký prísľub, že v tomto termíne na okolí nebude žiadna veľká akcia. Ďalšia kultúrna akcia je
Lučatínsky jesenný deň –11.10.2019, kde si to berie pod patronát p. Braňa Bobáková s iniciatívou
rodičov + ZŠ a MŠ. Deň úcty k starším – S. Jackuliaková + ocú -24.10.2019. Uvítanie do života 16.11.2019.
Mikulášska besiedka + vianočné trhy 7.12.2019 – p. Kubiš + ocú.
D. Lichá – a Štefanská zábava?
Starosta – Štefanskú zábavu tu nemám napísanú, takže uvidíme.
D. Lichá – je to pre nás nové, ešte sme to nevideli.
Starosta – áno, ja to viem. Poprosím Vás, aby ste to brali na vedomie, keďže ste mi prisľúbili pomoc.
Každý poslanec má jednu akciu.
M. Zemanová – deň matiek je prečo v piatok?
Starosta – kvôli deťom. Bola tam požiadavka zo ZŠ a MŠ Lučatín.
Starosta – ďalej nám prišlo dňa 25.02.2019 rozhodnutie o schválení dotácie na kultúrny dom vo výške
85 825,91€. Kompletné informácie vám ešte neviem dať. Budem vás o tom priebežne informovať. Je to
bez spoluúčasti.
D. Lichá – bolo tam riešené výberové konanie?
Starosta – áno, verejné obstarávanie už bolo
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K bodu 12/
P. Svetlík – opravovali vodovod pri „múre“ pri hlavnej ceste a naviezli tam štrk. Keď prídu dažde všetko
steká spolu aj so štrkom do odpadovej šachty. Bolo by dobré to pozametať – pred p. Chabanovou.
Starosta – od pondelku nastupuje cez úrad práce v rámci aktivačných prác p. Horváthová, takže na tieto
práce ju určite využijeme.
M. Strmeň – veď je ešte len február a vy už chcete zametať cesty.
P. Vrbický – cestári sú ešte v zimnom režime, ešte príde mráz a zima.
D. Lichá – pán kontrolór, keďže sa vám končí vaša činnosť, tak by sme ešte chceli nejakú správu
o kontrolnej činnosti za rok 2018
M. Strmeň – to vám predložím.
P. Halabuk – ja by som sa chcel opýtať, či sa nebude robiť v obci optika? Lebo kábel na poštu je
potiahnutý.
Starosta – optika je potiahnutá na hornom konci - popod nové chodníky, ale pripojenie ešte nie je.
P. Loučka – to je len predpríprava kvôli tomu, že sa robili chodníky. Pán Píši hovoril, že by sa Lučatín mal
robiť v roku 2019
P. Halabuk – nebude sa robiť príjazdová cesta na „Dlhú“?
Starosta – majú vyjsť výzvy na cesty. Tam sa určite chceme zapojiť. Aj v rámci geomontánneho parku,
alebo z rozpočtu obce. Tam nejde o veľký kus – myslíš to „véčko“ pre štrekou?
P. Vrbický – osvetlenie na cintoríne - niekedy svieti aj cez deň.
Starosta – pozriem to, ďakujem za upozornenie, nevedel som o tom.
P. Vrbický – chcel by som vyzvať poslancov k lepšej spolupráci. Trošku mám pocit, že je tu stále taký boj.
Neviem či boj o moc, alebo o čo. Bol by som rád keby ste spolupracovali. Dnes ako ste rokovali, to bolo
o tom, že ste mali niečo schváliť. Neschválili ste to. Vyjadríte sa, nevyjadríte sa. 3 mesiace fungujete
a stále nemáte rozdelené komisie. Mali by ste trošku pružnejšie pracovať. To je môj názor – ako občana.
Z. Kánová – to je pravda, lebo neviem, či ten štatút je také to „gro“ v obci. Komisie sa riešia od 1.
zasadnutia OZ, kde bolo povedané, že komisie budú rozdelené na ďalšom OZ. A toto je už štvrté OZ.
A ešte stále to nie je doriešené. Ľudia vám veria a ľudia vás volili. Pozor na to.
D. Lichá – všetko to vieme a všetko riešime. A chceme to vyriešiť tak, aby to bolo v súlade so zákonom.
Z. Kánová – no nepripadá mi to tak. Hlavne na 2. zasadnutí OZ kedy ste neboli uznášaniaschopní.
D. Lichá - neboli sme informovaní, takže máme na to nárok.
Starosta – a vtedy ste neboli informovaní?
D. Lichá – nie
Starosta – to myslíš vážne?
M. Zemanová – nie, nedostali sme podklady
Starosta – aké podklady? O kontrolórovi?
Z. Kánová – a vy ste vyvinuli akú iniciatívu, aby ste tie podklady dostali? Mnohým ľuďom sa to nepáči –
toto vaše písomné komunikovanie.
D. Lichá – nemali sme úplné podklady
Z. Kánová – a to je dôvod, aby ste neprišli na zasadnutie OZ? A tie pracovné porady. To sa nám
občanom tiež nepáči. Máte riešiť veci na zasadnutí OZ, nie na pracovných poradách.
M. Zemanová – na 1. zasadnutí OZ bolo povedané, že vždy dostaneme dopredu podklady, aby sme
vedeli o čom budeme rokovať.
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M. Strmeň - pokiaľ sa nemýlim, tak na 2. zasadnutí OZ išlo o jeden jediný bod a to bol úväzok a termín
voľby kontrolóra. O nič iné tam nešlo. Nerozumiem čo k tomuto potrebujete? Na druhé zasadnutie OZ
ste sa vôbec nedostavili, čo je úplná hanba.
P. Vrbický – a to nehovorím o tom, že poviete, že potrebujete písomné podklady. Tu ste dostali písomné
podklady, ktoré ste dostali skôr a ani ste si ich neprečítali.
D. Lichá – ale my nemáme právne vzdelanie a musíme si to dať vysvetliť niekomu, kto tomu rozumie.
P. Vrbický- ale na to máte ústa, aby ste sa spýtali, keď niečomu nerozumiete.
M. Zemanová – od samého začiatku sme si pýtali organizačný poriadok, rokovací poriadok, financovanie
obce, podklady a chceli sme vedieť, ktoré zmluvy z predchádzajúceho obdobia sú živé. Dodnes sme ich
nedostali. Rokovací a organizačný poriadok sme dostali na pracovnom stretnutí vo štvrtok. Aj to sme
dostali dostali nový, nie predchádzajúci, aby sme si to vedeli porovnať.
Z. Kánová – a na internete je čo?
M. Zemanová – toto určite nie.
M. Strmeň – všetky zmluvy, faktúry a objednávky sú zverejnené. Od roku 2011 je tam úplne všetko.
M. Zemanová – v poriadku, my sme chceli len tie zmluvy, ktoré sú živé a ktoré prechádzajú. Naozaj
nehnevajte sa, ja som normálne zamestnaný človek. Ja nie som zamestnanec obecného úradu, aby som
celý deň študovala na internete zmluvy. Žiadali sme predložiť len zmluvy, ktoré prechádzajú do nášho
obdobia.
Z. Kánová – týmto neargumentuj, že si zamestnaná a že nemáš na toto čas.
Starosta – ja ešte k tým podkladom. Mali ste vždy podklady, aj na to druhé zasadnutie OZ. A keď
neviete, stačí zdvihnúť telefón, mail a treba zavolať alebo napísať. Nekontaktovali ste ma nikto, len ste
neprišli.
M. Zemanová – veď sme vám dopredu oznámili, že neprídeme.
Starosta – ja som vám napísal, že zmluva končí kontrolórovi a že bude mať 2-hodinový úväzok.
D. Lichá – nebolo tam aké má kontrolór dodatky.
Starosta – aké dodatky? Veď žiadne nemá. Má len zmluvu.
D. Lichá – aj čo sa týka ohodnocovania kontrolóra
M. Strmeň- kontrolór má plat zo zákona. Jedinú odmenu mu môžete schváliť vy – OZ. To by ste mohli
vedieť.
D. Lichá – tak to sme chceli vedieť.
M. Strmeň- tak bolo potrebné si pozrieť zákon 369/1990 – základný zákon, ktorý by ste mohli ovládať
Starosta – teraz ste mali tiež dva týždne dopredu informácie a nikto ste ma nekontaktovali. Zrazu príde
mail od p. Kubiša, o ktorom ste údajne nevedeli. Minimálne je to čudné. Ja som vás x-krát vyzýval na
komunikáciu
D. Lichá – za to, že chceme aby to bolo riadne „prekomunikované“ a aby sme to prelúskali všetci
poslanci. Veď sa nič nedeje, obec funguje ďalej.
Starosta – mňa sa ľudia na takéto veci pýtajú
M. Zemanová – to k čomu sme dostali podklady na dnes sa odsúhlasilo. K čomu podklady neboli, to sa
neodsúhlasilo. Mali sme k tomu vysvetlenie, lebo sme sa na to pýtali. Vedeli sme čo ideme schvaľovať,
mali sme k tomu podklady, schválili sme to. K čomu sme nedostali podklady, tak nehnevajte sa,
neschválili sme to. Ja konkrétne som nemala pripojenie na internet, žiadala som vás o podklady. Tak isto
aj so zákonom aj o tie ostatné veci som vás žiadala. Neboli ste schopní mi to dať.
Starosta - a čo som vám nedal?
M. Zemanová – keď som už mala konečne mail, tak áno, mala som nesprávny zákon
10

Starosta – konkretizujte. Už keď sme riešili štatút tak ste mali pripojenie, lebo ste mi poslali
pripomienky.
M. Zemanová – áno, ale vtedy som nemala správny zákon a podľa toho sa to teda riešilo. Potom na
pracovnom stretnutí ste nám už dodali aj správny zákon. Prešli sme si to.
Starosta – ale prečo by som vám ja mal dodávať správny zákon? Každý si ten správny zákon musí vedieť
nájsť.
M. Zemanová – ale ja som na začiatku povedala, že nesúhlasím s tým, aké je to rozsiahle.
Starosta – v poriadku, a ja som vám povedal, že do pondelka mi ho máte dodať upravený. Do dnešného
dňa ste mi nič neposlali.
M. Zemanová – áno, lebo som jasne povedala, že chcem, aby tam bol ten prechádzajúci štatút.
Starosta – a prečo ste mi ho neposlali? Prečo ste mi neposlali štatút z roku 2015 s tými všetkými
zmenami čo tam chcete mať? Prečo ste mi ho neposlali?
M. Zemanová – lebo toto hovoríme od začiatku.
Starosta – ja som to dal právnemu zástupcovi a vy to chcete dať svojmu právnemu zástupcovi. Nejako
sa v tom strácam.
D. Lichá – ale obec to nebude stáť nič, keď my si to dáme vysvetliť niekomu inému.
Starosta – pracovné stretnutie už ani nebudú bývať, lebo ma len ľudia oberajú o čas a zbytočne sa tu
naťahujeme s informáciami, ktoré sú potom zbytočné. Čiže všetky informácie ako doteraz vám budem
posúvať, ak chcete stretávajte sa všetci piati a prejednávajte si veci. Všetky informácie vám ja dám a
nemusí to byť cez zákon 211/2000.
D. Lichá – my sme rovnocenný partner, podľa zákona- vieme si ho čítať. Takže keď ty dostaneš nejaké
informácie, ktoré sa dostanú skôr k tebe...
Starosta – ...posuniem ich k tebe
D. Lichá – takže keď ideme hlasovať, tak budeme všetci piati pri tom a budeme všetci piati dvíhať ruku
buď za alebo proti. Ja si myslím, že keď je jeden poslanec mimo, tak môžeme ísť zatiaľ podľa starého
štatútu. Keď budeme všetci rozhodnutí, tak ho môžeme schváliť. Ja mám stále pôvodný štatút. Mohol si
nám poslať ten upravený štatút. Ale si nám ho neposlal.
Starosta – posledný krát to hovorím. Dohodli sme sa na pracovnom stretnutí, že do pondelka mi pošlete
opravený štatút. Nespravili ste tak. Týmto končím. Poprosím zapisovateľku o návrh Uznesenie č. 16.

K bodu 13/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 16 4 – mi hlasmi /D. Lichá, S. Jackuliaková, L. Šišiak, M.
Zemanová/.

K bodu 14/
Keďže ďalších pripomienok zo strany poslancov nebolo a program zasadnutia bol vyčerpaný,
starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. Taktiež sa poďakoval
končiacemu kontrolórovi obce.
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Zapísala:
Blanka Luptáková

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

Overovatelia zápisnice:
Monika Zemanová

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

Lukáš Šišiak

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

Bc. Pavel Kováč, starosta obce

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