Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín,
konaného dňa 17.04.2019 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu
v Lučatíne.

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

Program zasadnutia:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia OZ obce Lučatín
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z OZ obce Lučatín
4. Štatút Obce Lučatín
5. Voľba predsedov a členov komisií OZ
6. Záverečný účet obce Lučatín za rok 2018
7. Prijatie VZN obce Lučatín č. 66/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky na rok 2019/2020
8. Udelenie súhlasu hlavnému kontrolórovi podľa §18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
vykonávať resp. byť členom štatutárneho orgánu predstavenstva spoločnosti ROZKVET
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
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. Poslanci nemali žiadny ďalší pozmeňujúci návrh a
tak dal za predložený návrh programu hlasovať. Po hlasovaní skonštatoval, že predložený
program rokovania OZ bol riadne schválený a OZ sa ním bude na zasadnutí dňa 17.04.2019
riadiť.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.17/2019 zo dňa 17.04.2019
OZ schvaľuje predložený program rokovania obecného zastupiteľstva obce Lučatín
K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta J. Kubiša a M. Zemanovú. Za zapisovateľku určil
starosta B. Luptákovú zamestnankyňu OcÚ. Do návrhovej komisie navrhol starosta obce za
predsedu J. Kubiša a za členov S. Jackuliakovú a M. Zemanovú. Starosta obce dal za
predložený návrh hlasovať. Po hlasovaní skonštatoval, že za zapisovateľa zápisnice bola
určená zamestnankyňa obce B. Luptáková za overovateľov zápisnice boli určení poslanci
J. Kubiš a M. Zemanová návrhová komisia bola schválená v zložení: J. Kubiš ako predseda a S.
Jackuliaková a M. Zemanová ako členovia.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.18/2019 zo dňa 17.04.2019
OZ určuje: B. Luptákovú za zapisovateľa zápisnice
OZ určuje: J. Kubiša a M. Zemanovú za overovateľov zápisnice
OZ volí: návrhovú komisiu v zložení: J. Kubiš - predseda, S. Jackuliaková a M. Zemanová –
-členovia
K bodu 3/
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce Ing. Paličkovú, aby vykonala kontrolu a
vyhodnotenie plnenia znení uznesení z OZ za rok 2018 a 2019, ktoré ešte neboli
vyhodnotené. Vyhodnotenie plnenia znení uznesení obdržali poslanci v materiáloch.
Skonštatovala, že vyhodnotenie plnenia uznesení zo zasadnutí OZ obce Lučatín sa plnia
priebežne – 10 uznesení je v priebežnom plnení.
J. Kubiš – mohli by sme si to zhruba prejsť?
Starosta – máte nejaké otázky ku konkrétnemu uzneseniu?
Ing. M. Paličková – je to len informatívne, preto sa pýtam, či je v niečom problém. Tie
uznesenia, z ktorých neplynie žiadna úloha ako napr. overovateľ, zapisovateľ – tie sú
automaticky vyhodnocované ako splnené. Takže len tie, z ktorých nám niečo plynie do
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budúcnosti vyhodnocujem, či sú splnené alebo nie. Odporúčam, aby OZ vzalo vyhodnotenie
plnenia uznesení na vedomie bez pripomienok.
Starosta obce dal za predložený návrh kontroly plnenia znení uznesení, ktoré sa OZ berú na
vedomie hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.19/2019 zo dňa 17.04.2019
OZ berie na vedomie: plnenie znení uznesení za rok 2018 od zasadnutia OZ obce Lučatín
konaných od dňa 12. 2. 2018 - 5. 11. 2018 a uznesenia od č. 42 - č. 44 a v období od
ustanovujúceho 1. zasadnutia OZ obce Lučatín - 4. zasadnutie OZ obce Lučatín zo dňa 27. 2.
2019 a uznesení od č. 1 - 16 bez pripomienok.

K bodu 4/
Starosta – bol vám daný pôvodný štatút, ktorý ste pripomienkovali. Pripomienky som tam
zapracoval. Máte ešte k tomu nejaké otázky?
J. Kubiš – ešte by tam mali byť doplnené prílohy.
Starosta – prílohy sú pripravené a vytlačené. Pripojím ich k štatútu.
Starosta obce dal za predložený štatút obce Lučatín hlasovať.

Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.20/2019 zo dňa 17.04.2019
OZ schvaľuje: Štatút obce Lučatín
K bodu 5/

Starosta predložil poslancom návrhy zloženia jednotlivých komisií OZ:
Finančno- školská komisia
Predseda : Monika Zemanová – poslanec
Členovia: Ing. Štefánia Trajteľová - občan
Mária Mokrošová - občan
Jana Ružinská – občan
Sociálno – zdravotná komisia a komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Silvia Jackuliaková – poslanec
Členovia: Eva Uhríková – občan
Radoslav Riečan – občan
Igor Šišiak ml. - občan
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Komisia životného prostredia a cestovného ruchu
Predseda: Ján Kubiš – poslanec
Členovia: Radoslav Riečan – občan
Jana Kurpašová - občan
Športová komisia:
Predseda: Lukáš Šišiak - poslanec
Členovia: Michal Sedliak – občan
Igor Šišiak ml. – občan
Stavebná komisia:
Predseda: Dana Lichá – poslanec
Členovia: Lukáš Šišiak – poslanec
Ing. Rudolf Müller – občan
Ing. Arch. Michal Kasa – občan
Pavol Halabuk – občan
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden poslanec.
Starosta obce dal za predložený návrh zloženia jednotlivých komisií hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.21/2019 zo dňa 17.04.2019
OZ volí: I. Moniku Zemanovú za predsedu, Máriu Mokrošovú, Ing. Štefániu Trajteľovú, Janu
Ružinskú - za členov finančno- školskej komisie,
II. Silviu Jackuliakovú za predsedu, Radoslava Riečana, Evu Uhríkovú, Igora Šišiaka ml. –
za členov sociálno – zdravotnej komisie a komisie na ochranu verejného záujmu,
III. Jána Kubiša za predsedu, Radoslava Riečana a Janu Kurpašovú - za členov komisie
životného prostredia a cestovného ruchu,
IV. Lukáša Šišiaka za predsedu, Michala Sedliaka, Igora Šišiaka ml. - za členov športovej
komisie,
V. Danu Lichú za predsedu, Ing. Rudolfa Müllera, Pavla Halabuka, Lukáša Šišiaka, Ing. Arch.
Michala Kasu - za členov stavebnej komisie.

K bodu 6/
Starosta – záverečný účet obce /ZÚO/ sme preposlali všetkým poslancom aj p. kontrolórke spolu
so stanoviskom Ing. Miloša Strmeňa /predchádzajúci kontrolór/. Máte k tomu nejaké otázky?
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden poslanec.
Starosta obce dal hlasovať za schválenie záverečného účtu obce Lučatín za rok 2018.

Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.22/2019 zo dňa 17.04.2019
OZ prerokovalo:
I. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Lučatín za rok 2018 bez výhrad
II. Individuálnu účtovnú závierku obce Lučatín zostavenú k 31.12.2018
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OZ berie na vedomie: stanovisko hlavného kontrolóra obce Lučatín Ing. Miloša Strmeňa
OZ schvaľuje:
I. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Lučatín za rok 2018 bez výhrad
II. Individuálnu účtovnú závierku obce Lučatín zostavenú k 31.12.2018
III. Zúčtovanie výsledku hospodárenia obce Lučatín za rok 2018 – zisk vo výške 8 188,66€ na
účet: Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
K bodu 7/
Starosta – návrh na VZN č. 66/2019 som Vám poslal. Bola tam chybička – nesprávne uvedený
školský rok. To sme už upravili. Zápis sa uskutoční v pondelok 29.04.2019 v čase od 8:00 –
15:00 hod.
M. Zemanová – ako to vyzerá? Vieme približne koľko detí budeme mať?
Starosta – dve deti by sa mali prísť zapísať- čo teda vieme. Sú tu aj iné deti, ktoré ale
nastúpia do iných škôl. Dve deti končia 4. ročník – teda odchádzajú.
Starosta dal hlasovať za prijatie Všeobecne záväzného nariadenia obce Lučatín č. 66/2019
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na rok
2019/2020.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.23/2019 zo dňa 17.04.2019
OZ berie na vedomie: vyhodnotenie podaných pripomienok k Všeobecne záväzného
nariadenia obce Lučatín o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky na rok 2019/2020 v lehote na podávanie pripomienok v zmysle § 6 zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z.n.p.
OZ sa uznáša na: na Všeobecne záväznom nariadení obce Lučatín č. 66/2019 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na rok 2019/2020.

K bodu 8/
Starosta - Chcete sa spýtať k tomuto niečo?
Do rozpravy poslancov sa neprihlásil žiaden poslanec.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.24/2019 zo dňa 17.04.2019
OZ dáva súhlas: zvolenému hlavnému kontrolórovi Ing. Márii Paličkovej byť členom
štatutárneho orgánu predstavenstva spol. ROZKVET, výrobné družstvo so sídlom Námestie
Slobody 5, Banská Bystrica 974 01, IČO: 00 168 335, podľa § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
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K bodu 9/
Starosta – tento plán vám bol predložený a bol zverejnený na webovej stránke obce aj na
úradnej tabuli. Nech sa páči môžete sa pýtať pani kontrolórky.
D. Lichá – čiže potom bude vypracovaná správa z prvého polroku 2019?
M. Paličková – v zmysle zákona je to 1x do roka. Keď vykonám kontrolu v zmysle tohto plánu
na 1. polrok vyhotovím z každej kontroly správu. Ak nebude žiadne zistenie tak bude správa.
Ak bude zistenie, tak je najskôr návrh správy, ktorú dám na prerokovanie p. starostovi, aby
dal pripomienky. Po týchto pripomienkach a opatreniach sa vyhotoví správa a dáva sa na
najbližšie zasadnutie OZ. Neviem povedať či to bude na najbližšom OZ. Neviem určiť rozsah
tých dokladov.
D. Lichá – vieme niečo o tej správe za rok 2018?
Starosta – nie, správu nemáme.
D. Lichá – tak by sme ju mali vyžiadať.
Starosta – v poriadku.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.25/2019 zo dňa 17.04.2019
OZ berie na vedomie: vyhodnotenie podaných pripomienok v lehote na podávanie
pripomienok v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z.n.p.
OZ schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019.
K bodu 10/
J. Kubiš – požiadal som p. starostu, aby nám predložil čerpanie rozpočtu za 1. quartal 2019
ako aj stav finančných prostriedkov. ZÚO - v minulom roku bol schválený iný stav financií
ako je teraz na začiatku roka 2019 a ktorý je teraz predkladaný. Schválený ZÚO bol 272 320€
a teraz je 259 270€. Tam je rozdiel viac ako 12 000€. Neviem či je to len nejaká chyba, alebo
moje zlé poznatky.
Š. Trajteľová – pokiaľ viem tak ZÚO bol na 259 270€. Zle ste si to pozreli. Vždy sa robí na tri
roky.
J. Kubiš- takže to beriem späť. Čo sa týka rozpočtu – niektoré položky sú prečerpané. Neviem
teda s čím budeme ďalej hospodáriť. Napríklad str. 3 – tu sú niektoré položky, ktoré neboli
rozpočtované.
Š. Trajteľová – myslíte tých 1061€? To sú príjmy za voľby prezidenta SR I. a II. kolo. Tie
nemohli byť rozpočtované, lebo sme o nich vlastne nevedeli. To budeme robiť v ďalšom
období – úpravy rozpočtu. Rozprávali sme sa s p. kontrolórkou, že by sme to urobili po
druhom polroku 2019.
J. Kubiš – dobre. Viete hlavne som išiel po tých %.
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Š. Trajteľová – jedná sa o ZŠ. V rozpočte v príjmoch máme plánovaných 25 800€ - to
dostaneme na celý rok. Zatiaľ sme dostali 4460€. Tam bude deficit voči rozpočtu, pretože ten
rozpočet nebude postačujúci podľa počtu detí. Takže aby sme sa nedostali do mínusových
položiek v rámci čerpania musíme to vyčerpať. Máme tu dva zdroje príjmov – zo štátu
a z rozpočtu obce. Takže všetky výdavky na 4460€ musím dať do vlastných výdavkov. Takže
celkovo dostaneme o 4000- 6000€ menej. Takže už v prvé mesiace sa prekračuje plánovaný
rozpočet.
J. Kubiš – bolo by dobre, keby sme sa stretli a predebatovali to, pretože máme otázky
a potrebovali by sme to povysvetľovať. A aby sme nezdržiavali zasadnutie OZ.
M. Zemanová – toto bude mať na starosti finančná komisia, ktorá bude poslancov o tom
informovať.
J. Kubiš – ako je to s DHZ? Máme od nich nejakú správu. Viete nám niečo bližšie povedať k DHZ?
Starosta – DHZ funguje, bola výročná členská schôdza, z ktorej vznikla zápisnica. Tá bude dodaná
do najbližšieho zasadnutia OZ.
J. Kubiš- chceli by sme, aby tam bol aj plán práce DHZ na rok 2019.
P. Vrbický – pokiaľ máte záujem môžete sa zúčastniť schôdze. Čo sa týka uznesenia z výročnej
schôdze na základe čoho to od nás požadujete?
J. Kubiš – nie uznesenie. Ja žiadam plán práce. Na základe štatútu obce máte predkladať OZ 1x
ročne správu a plán práce. Máte v správe majetok obce a chceme vedieť ako sa s ním hospodári.
P. Vrbický – aby sme si ujasnili – DHZ a základná organizácia /ZO/. DHZ obce Lučatín je niečo a ZO
je niečo iné. Aby ste neboli prekvapení, že budete mať niečo čo vám nebude vyhovovať.
Š. Trajteľová – bavíme sa ale o DHZ nie o občianskom združení.
J. Kubiš – ešte sa chcem spýtať pána starostu ako je to s Lučatínskymi zvesťami /LZ/?
Starosta – LZ sú už vytlačené, zajtra budú tu v Lučatíne. Dobrým zvykom bolo, že poslanci mali
rozdelené rajóny. Poprosil by som vás, aby ste si ich teda rozdelili a LZ doručili do jednotlivých
domácností.
J. Kubiš – my poslanci to máme robiť? My na to nemáme ani čas ani peniaze. Máme na to obecný
úrad. Odsúhlasili sme vám platy a teraz nám dávate úlohu roznášať noviny?
Starosta – poprosím vás vyjadriť sa k tomu, že keď zajtra prídu noviny budem vám ich môcť
doručiť a roznesiete ich?
J. Kubiš – určite ich ja nebudem po obci nosiť. Ja poštára nebudem robiť.
Starosta – dobre, keď nechcete. A ostatní?
D. Lichá – musíme sa dohodnúť.
Starosta – áno, je to na dohode. Ja vás netlačím do toho. Minulé volebné obdobie ste to ako
robili?
D. Lichá – roznášali to poslanci. Každý poslanec mal svoj rajón.
Starosta – robí sa aj taká osveta. Keď vás ľudia stretnú a spýtajú sa vás na niečo, tak im ako
poslanec viete odpovedať.
D. Lichá – to sa ešte dohodneme.
Starosta – v LZ som vyzval ľudí nech sa prihlásia do redakčnej rady – kto má záujem. Články do
týchto LZ som zozbieral ja. Graficky nám to upravil môj kamarát. Tlačí nám to naďalej p. Leitner
zo Slovenskej Ľupče.
J. Kubiš – čiže je stanovená redakčná rada?
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Starosta- nie je stanovaná redakčná rada. Zatiaľ som tam len ja a keďže sa doteraz nikto
neprihlásil tak som to urobil ja.
J. Kubiš – treba teda nejako pomôcť?
Starosta – ak máte záujem, tak nech sa páči.
Starosta – tlačiareň máme, grafika mám predbežne stanoveného, takže treba už len do tej
redakčnej rady niekoho. Tie noviny teraz sú také aké sú – uvidíte zajtra. Ja som rád, že vôbec
vyšli. Ak sa zvolí nejaká iná štruktúra – nech sa páči. Môže sa navrhnúť. Ja s tým problém
nemám.
K bodu 11/

Starosta – turisti nám dali žiadosť na zakúpenie prívesného vozíka. Dnes som preveroval
cenu. Bol vybraný prívesný vozík Tema Transporter 2515 za cenu 891€. Dnes už ale stojí
942€. Vedia nám to doviesť až do Lučatína. Budeme ale musieť prijať rozpočtové opatrenie.
Š. Trajteľová – ak s tým bude OZ súhlasiť. Žiadosť mala byť podaná v novembri, nie v januári
– aby sa to zapracovalo do rozpočtu. Navrhujem, aby to zostalo pod obcou – v obecnom
majetku.
J. Kubiš- sme za to, aby bol vozík zakúpený aj pre občanov – na požičiavanie. Budeme musieť
vypracovať nejaké pravidlá.
R. Muller – plánujeme v máji cyklotúru a chceli by sme dovtedy spraviť konštrukciu na vozík.
Starosta – takže ako sme povedali, bude sa musieť spraviť rozpočtové opatrenie. Ďalej tu
máme žiadosť o záväzné vyjadrenie na výstavbu kanalizácie pre rodinné domy – p. Bartoš, p.
Majer, p. Paločko a p. Slobodník. Poslal som vám predloženú cenovú ponuku a podklady
k tomu. Máme tu aj p. Paločka. Ak sa chcete k tomu niečo spýtať. V tejto chvíli už máme
stavebnú komisiu, tak to môžeme posunúť jej – nech sa na to pozrú a vyjadria sa k tomu.
D. Lichá – stavebné povolenia boli k tomu vydané nie?
Starosta – áno.
D. Lichá – stavebné povolenie bolo určite vydané s tým, že tam je resp. bude prístupová
cesta.
Starosta – prístupová cesta tam je. Bol tam robený aj geometrický plán.
B. Luptáková – bola podaná žiadosť na SPF na bezodplatný prevod. Zatiaľ to nie je ukončené.
D. Lichá – stavebná komisia si to musí prezrieť
Ľ. Paločko – my tam máme problém. P. Ďurčík si to vždy riešil po svojom. Vždy si upravoval
svoj pozemok. Dažďová voda, ktorá „udiera“ z kopca tečie nám do záhrad. Tým, že my sme
akoby pod tou cestou, tak nám voda zateká do záhrad. Tá prvá šachta je veľmi ďaleko a voda
„udierala“ do záhrad buď p. Ďurčíkovi alebo nám. Takže kvôli tomu je tam potrebné tam
vybudovať dažďovú kanalizáciu. P. Bartoš má stavebnú firmu a je ochotný prácu spraviť na
vlastné náklady. Bolo by to lacnejšie aj pre obec aj pre nás. Pokiaľ sme chceli dostať stavebné
povolenie, tak tam bolo uvádzané, že dažďová voda bude odvádzaná na pozemok
stavebníka. Je to treba riešiť.
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M. Paličková – pokiaľ nie sú pozemky vo vlastníctve obce, obec nemôže vkladať svoje
finančné prostriedky do cudzieho majetku. Z pohľadu kontrolóra s tým nemôžem súhlasiť.
Š. Trajteľová – treba vedieť aj o akej sume sa bavíme – či sa jedná o 500€ alebo 10 000€.
M. Paličková – ešte chcem upozorniť do budúcna – treba robiť veci v súlade s územným
plánom. Musíme preukazovať na čo sa použijú verejné financie obce.
Starosta – takže ako som povedal posunie sa to stavebnej komisii
D. Lichá – je tam aj nejaký termín? My ako stavebná komisia to nepotlačíme na SPF.
R. Müller – stavebná komisia ak by aj dala súhlasné stanovisko, tak ak chcete robiť nejaké
rozkopávky, tak to musíte oznámiť SPF. Môžeme dať dve stanoviská – 1. je vyjadrenie, že
súhlasíme s realizáciou bez príspevku obce, keďže to nepatrí obci. A 2. – keď to bude obecné
a budú financie, potom sa môže povedať, že obec prispeje a akou sumou.
Starosta- takže to presunieme do ďalšieho zasadnutia OZ
Starosta – ďalšia žiadosť bola doručená od p. Čipku. To som vám poslal len dnes. Chce
odkúpiť parcelu č. 632/9. V rámci výmeny pozemkov obce a urbárom v roku 2002 sa
pozabudlo na 10m2, ktoré sú už v rámci dvora p. Čipku. Cena navrhnutá nebola. Takže by
mala byť cena obvyklá v danej lokalite. P. Čipka chcel aspoň čestné prehlásenie, že sa
budeme touto záležitosťou zaoberať.
M. Paličková – ja ešte upozorním, že treba postupovať v zmysle zákona o nakladaní
s majetkom, keďže je to neupotrebiteľný majetok. Je potrebné, aby OZ odsúhlasilo najskôr
zámer akým sa bude majetok prevádzať. V tomto prípade by to mal byť osobitný zreteľ.
Treba dodržať celý procesný postup. Musí to 15 dní visieť a potom môže OZ schváliť. Teraz
bola podaná informácia s tým, že p. starosta zistí cenu, na budúcom OZ odsúhlasíte či to
bude osobitný zreteľ alebo priamy predaj.
Starosta – takže môžem dať to čestné prehlásenie kvôli tej banke?
J. Kubiš – tak áno.
Starosta – dnes mi bola doručená žiadosť MŠ Lučatín o príspevok na plavecký výcvik. Cena
kurzu je 50€/1 dieťa. Náklady na autobus sú cca 400€. Žiadajú 10€ na dieťa. Zúčastniť kurzu
by sa malo 11 detí. Čo sa týka dopravy je možnosť, že obec poskytne fiat Ducato, poprípade
si dopravu „poriešia“ individuálne. Túto žiadosť posuniem finančnej komisii a na ďalšom
zasadnutí OZ sa to bude schvaľovať – predpokladám, že v júni. Bude sa to musieť refundovať.
Faktúra príde na obec.
Ešte vás chcem informovať ohľadom realizácie rekonštrukcie kultúrneho domu. Dostali sme
kladné stanovisko a dostali sme príspevok. Je to cez PPA. Cele financovanie pôjde cez
refundáciu, čiže budeme si musieť vziať preklenovací úver a PPA nám to bude refundovať.
Samozrejme úver budete odsúhlasovať vy, takže to vám predložím pravdepodobne na
ďalšom zasadnutí OZ. Realizovať to bude firma z Trenčína.
J. Kubiš – je to na projekt?
Starosta – áno
J. Kubiš – vieme si ho pozrieť?
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Starosta – na obecnom úrade je projekt. Jedná sa o vonkajšie zateplenie, zateplenie strechy,
podlaha, stierky, plynové potrubia. Realizácia by mala byť tento rok, hoci v zmluve je
uvedené do 4 rokov.
M. Zemanová – je presne určené, ktorá firma to má robiť?
Starosta – áno
D. Lichá – úver vybavujeme my?
Starosta – to vybavuje obec, ponuky vám predložím. Čo sa týka multifunkčného ihriskaverejné obstarávanie /VO/ nám bolo napadnuté. Neboli tam splnené určité podmienky,
takže sa robí nové VO, ktoré je dnešným dňom zverejnené. 3.5. sa otvárajú obálky. Vec sa
má tak, že pokiaľ my ideme do rekonštrukcie kultúrneho domu budeme musieť vziať
preklenovací úver. Pokiaľ by sme vzali ďalší úver na multifunkčné ihrisko, tak by sme
prekročili dlhovú službu obce, ktorá je 60%. Čiže uvidíme akú sumu vysúťažíme. Možno
budeme nútení zmluvu na multifunkčné ihrisko vypovedať.
J. Kubiš – tiež máte projekt na ihrisko?
Starosta – samozrejme.
p. Šišiak – v „Kutine“ sa robil nový asfalt – ako je možné, že už prerastá trávou? Myslím si, že
to nie je dobre spravené.
Starosta – bola podaná -zatiaľ ústna reklamácia, aj na ten skok, ktorý tam je. Už som hovoril
s p. Bartošom.
p. Šišiak – p. Uhrík si chodí súkromne voziť balíky obecným traktorom?
Starosta – ja nemám informáciu, že by si niečo súkromne vozil. Viem, že potreboval
premiestniť miešačku, tak som mu povedal, nech si ju prevezie.
p. Šišiak – nech sa to rieši, lebo s predchádzajúcim starostom sa to nedalo. Ja som si myslel,
že keď príde nový starosta tak to bude riešiť. Ja menej zarábam na autobuse ako on tu.
D. Lichá – platy nie sú zverejnené, tak neviem odkiaľ viete koľko p. Uhrík zarába.
Starosta – p. Šišiak beriem na vedomie.
p. Dubovický – chcel by som vás poprosiť nech pamätná tabuľa p. Lampera nie je zavesená
pod tabuľou padlých v 2. svetovej vojne. Nech sa nemiešajú tieto dve tabule dokopy. Je to
dosť háklivá vec. To je vyjadrenie slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Lučatíne.
Starosta – v dohľadnej dobe to prídu zamerať, takže to budeme riešiť.
J. Kubiš – priestor pri stanici, ktorý má p. Zatkalík by chcela riešiť naša komisia. Radi by sme
tam spravili park.
M. Zemanová – bolo by dobré keby obec vyzvala p. Zatkalíkovú, keďže p. Zatkalík zomrel,
nech si to udržiava a stará sa o to.
J. Kubiš – možno by to mohla obec od nej odkúpiť. Miro Kováč by si mohol spraviť poriadok
okolo domu, lebo to tam vyzerá hrozne.
Starosta – každý má v záujme, aby to tam vyzeralo lepšie. Jednu časť si už upratal, vyrovnalo
sa to tam, natiahla sa tam sieť.
P. Vrbický – som potešený, že konečne po ½ roku máme komisie. Ako občan by som rád
vedel, že ktorý poslanec mňa zastupuje. Bol by som rád, keby ste sa v najbližšej dobe zišli
a dohodli sa ako poslanci kto bude mať aký rajón. Nech občania vedia na koho sa majú
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obracať. Stále mi tu chýba nejaká vízia – čo chcete robiť, kde sa chcete dostať. A ešte k tomu
roznášaniu novín. Ono to vzniklo z toho titulu – ide o to, že človek, ktorý roznáša noviny sa
prejde po dedine a stretáva sa s ľuďmi. Je to v podstate neformálna debata poslanca
s občanom.
J. Kubiš – máme teraz komisie a každá komisia bude robiť plán na rok 2019 – možno aj na
ďalšom zasadnutí OZ.
Starosta – ešte by som chcel oznámiť, že 27.04.2019 od 10:00 hod budú DHZ robiť
preventívne prehliadky rodinných domov.
P. Vrbický - prehliadkové skupiny nominuje starosta obce. Bude to vyhlásené aj vo verejnom
rozhlase. Je to vec, ktorá vyplýva zo zákona.
Starosta – včera som bol na zasadnutí geomontánneho parku. V budúcom mesiaci budú
zverejnené výzvy – nás sa týkajú len výzvy na komunikácie, resp. na detské ihrisko do MŠ.
Môžeme tam získať 22 000€ - čo je dosť málo na komunikácie. Na detské ihrisko je to 800012 000€. Je tam 5% spoluúčasť. Toto sú výzvy, do ktorých by sme sa vedeli zapojiť. Projekt na
detské ihrisko už máme, tak že tam by už nemali ísť žiadne financie. Čo sa týka ciest tak
vieme, že geometrák je spravený na cesty od p. Čipku k p. Turčanovi. A taktiež od p.
Muránskeho k p. Šramčíkovi.
D. Lichá – ja by som mala informáciu pre občanov a pre tu prítomných. Ako viete bola na
mňa vznesená žaloba zo strany obecného úradu. Pán Strmeň bol hlavný kontrolór. Bola
vznesená žaloba ohľadom toho, že boli spreneverené financie. Súd 3.4.2019 vydal uznesenie,
ktoré nadobudlo právoplatnosť. Žaloba bola pozastavená, takže bolo stiahnuté obvinenie.
Chcela by som len upozorniť, že možno niektorí ľudia si neuvedomujú, že sa môžu dopustiť
trestného činu ohovárania. Niektorí ľudia sa ma snažili očierňovať. Takže týmto by som
chcela všetkým občanom oznámiť, že si to môžu pozrieť na okresnom súde. Táto žaloba je
právoplatná. Robila to pani sudkyňa Sopková. Bolo to 1 a ½ roka môjho zdravia a úsilia
obhájiť seba a všetkých členov kultúrnej komisie. A vždy tvrdím a budem tvrdiť, že to bol
určitý zámer, ktorý viedol k tomu k čomu viedol.
K bodu 12/
Po vyčerpaní programu starosta obce skonštatoval, že návrhová komisia počas rokovania OZ
pripravila a predniesla návrhy znení uznesení od čísla: 17/2019–25/2019, o ktorých sa
riadne hlasovalo.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta návrhovej komisii poďakoval za prípravu a prednesenie uznesení. Poďakoval aj
poslancom a prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
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K bodu 13/
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:
Monika Zemanová

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

Ján Kubiš

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

Bc. Pavel Kováč, starosta obce

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