Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín,
konaného dňa 03.07.2019 o 18:00 hod v zasadačke obecného úradu
v Lučatíne.

Prítomní poslanci: 3 /D. Lichá, J. Kubiš, M. Zemanová/
Neprítomní poslanci: 2 /L. Šišiak, S. Jackuliaková/- ospravedlnení
Kontrolórka obce: Ing. Mária Paličková
Počet občanov: 1 /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lučatín
4. Voľba návrhovej komisie.
5. Kontrola plnenia uznesení z OZ obce Lučatín
6. Žiadosť MŠ Lučatín o príspevok na plavecký kurz
7. Informácia o stave plnenia úloh na úseku ochrany pred požiarmi o stave hasičskej
techniky
8. Schválenie textu kroniky obce za rok 2018
9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – doplnený bod
10. Žiadosť FO - osobitný zreteľ – prevod majetku
11. Interpelácie poslancov
12. Rôzne diskusia
13. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
14. Ukončenie
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K bodu 1 a 2/
Starosta obce Lučatín Pavel Kováč (ďalej len „starosta“) otvoril zasadnutie obecného
zastupiteľstva obce Lučatín ( ďalej len „OZ“), na ktorom privítal všetkých prítomných.
Za overovateľov zápisnice určil starosta D. Lichú a J. Kubiša. Za zapisovateľku určil starosta B.
Luptákovú zamestnankyňu OcÚ. 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 D. Lichá a J. Kubiš.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.34/2019 zo dňa 03.07.2019
OZ určuje: B. Luptákovú za zapisovateľa zápisnice.
OZ určuje: D. Lichú a J. Kubiša za overovateľov zápisnice.

K bodu 3/
Starosta oboznámil všetkých s programom OZ a doplnil program o ďalšie dva body: bod č. 9.:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019, bod č. 10.: Žiadosť FO – osobitný zreteľ- prevod majetku.
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 03.07.2019 riadiť.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.35/2019 zo dňa 03.07.2019
OZ schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva obce Lučatín a doplňuje o bod:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 a o bod: Žiadosť FO – osobitný zreteľ – prevod majetku
K bodu 4/
Do návrhovej komisie navrhol starosta obce za predsedu M. Zemanovú a za členov
D. Lichú a J. Kubiša.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.36/2019 zo dňa 03.07.2019
OZ volí: návrhovú komisiu v zložení: M. Zemanová - predseda, D. Lichá a J. Kubiš – členovia
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K bodu 5/
Starosta obce dal za predložený návrh kontroly plnenia znení uznesení OZ, ktoré sa OZ berú
na vedomie hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.37/2019 zo dňa 03.07.2019
OZ berie na vedomie: plnenie znení Uznesení zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Lučatín konaného dňa 17. 4. 2019 od uznesenia č. 26/2019 - 33/2019, zo 4. zasadnutia OZ
konaného dňa 27. 2. 2019, z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 10. 10. 2018 z
28. zasadnutia OZ konaného dňa 8. 10. 2018, z 27. zasadnutia OZ konaného dňa 6. 8. 2018, z
25. zasadnutia OZ konaného dňa 11. 6. 2018, z 24. zasadnutia OZ konaného dňa 16. 4. 2018, z
23. zasadnutia OZ konaného dňa 12. 2. 2018 bez pripomienok.

K bodu 6/

Monika Zemanová ako predsedkyňa finančnej kontroly odporúča schválenie príspevku na
plavecký výcvik pre MŠ v Lučatín v sume 10€/ 1 dieťa.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.38/2019 zo dňa 03.07.2019
OZ schvaľuje: Príspevok na plavecký kurz pre žiakov MŠ Lučatín vo výške 10€ /1 dieťa
K bodu 7/

Starosta – bola vám doložená správa od hasičov. Máte k tomu nejaké otázky? Máme tu aj
Petra Hraška – predsedu DHZ Lučatín.
J. Kubiš – toto by mala byť správa? Myslel som si, že budete k tomu ešte niečo predkladať.
Starosta – toto je správa podľa štatútu obce Lučatín
J. Kubiš – kedy budete mať nejakú schôdzu? Rád by som sa zúčastnil. Z tejto správy vieme len
to, že bola urobená preventívna kontrola.
Starosta - výročnú schôdzu mali začiatkom roka – bol som tam prítomný. Stanovila sa tam
táto kontrola, ktorá bola následne vykonaná
J. Kubiš – majú hasiči naplánované nejaké súťaže alebo idú niečo robiť?
Starosta – súťaže nie sú pod DHZ Lučatín. DHZ je zo zákona – musí to mať obec.
J. Kubiš – dávame na to financie
P. Hraško – financie dáva štát – 3000€ a všetko ide cez obec.
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Starosta – to je transfer štátu
J. Kubiš – to nevadí, dostávajú peniaze, tak ich môžeme my kontrolovať, nie?
P. Hraško – kontrolujú nás profesionálny hasiči
J. Kubiš – ja by som chcel vidieť nejaký plán činnosti
P. Hraško – pravdaže máme. Plán činností sa preberá na výročnej schôdzi. Výročná schôdza
je určená pre členov DHZ Lučatín a každý tam má možnosť povedať čo sa mu páči, alebo
nepáči, poprípade dať návrh. Tam sa to schvaľuje tak isto ako tu.
J. Kubiš – myslel som si, že budeme o tom informovaní.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Uznesenie č.39/2019 zo dňa 03.07.2019
OZ berie na vedomie: Informáciu o stave plnenia úloh na úseku ochrany pred požiarmi
a o stave hasičskej techniky

K bodu 8/

Starosta obce dal za predložený návrh textu kroniky za rok 2018 hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.40/2019 zo dňa 03.07.2019
OZ schvaľuje: Text kroniky obce za rok 2018 v navrhovanej forme bez pripomienok.

K bodu 9/
Pani kontrolórka vysvetlila poslancom návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2019, ktoré
pripravila ekonómka obce p. Ing. Trajteľová.
M. Paličková - pani Trajteľová mi poslala čerpanie rozpočtu a z toho som zistila, že je
potrebné rozpočtové opatrenie. Vzhľadom k tomu, že sa niektoré položky čerpajú vo vyššej
úrovni ako sme ich mali pôvodne schválené, aj vzhľadom k tomu ako sa vyvíjajú potreby a
investičné zámery obce. Pripravila som k tomu aj stanovisko, ktoré robím ku každému
návrhu úpravu rozpočtu, kde hodnotím všetky náležitosti podľa zákona.
M. Zemanová – keďže podklady k rozpočtovému opatreniu boli pripravené neskoro
a finančná komisia nemala zasadnutie, nevieme sa k tomu vyjadriť, hoci ste nám to vysvetlili.
Starosta obce dal hlasovať za Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
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Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 1

Proti: 1

Zdržal sa: 1

Uznesenie č.41/2019 zo dňa 03.07.2019
OZ berie na vedomie: 1/ predkladaný návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2019
2/ stanovisko hlavného kontrolóra k predkladanému návrhu úpravy rozpočtu
OZ neschvaľuje: úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019, ktorým dochádza
k povolenému prekročeniu a viazaniu príjmov v celkovej výške 373 015 € a k povolenému
prekročeniu a viazaniu výdavkov v celkovej výške 373 015 € v rámci schváleného rozpočtu
v súlade s §14 ods. 2 písm. b, c , Zákona č. 538/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v.z.n.p.

K bodu 10/
Starosta – jedná sa o prevod majetku Dušana a Gabriely Čipkovej, Lučatín 226 o výmere
10 m2. Bolo to predkladané na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Požiadal som p. Čipku
o stanovisko k trhovej hodnote pozemku za m2. Stanovisko vypracovala realitná spoločnosť
XEMAR. Cenu za m2 odhadli na 4€. Je potrebné odsúhlasiť podľa osobitného zreteľu zámer
a sumu. Na základe tohto to bude zverejnené na úradnej tabuli a v septembri, ak nebudú
k tomu pripomienky by to OZ odsúhlasilo. Zatiaľ bolo Čipkovcom dané len čestné
prehlásenie, že sa OZ bude zaoberať touto žiadosťou. Potrebovali to pre banku, kvôli úveru.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.42/2019 zo dňa 03.07.2019
OZ berie na vedomie: žiadosť Dušana Čipku a Gabriely Čipkovej, trvalo bytom Lučatín 226, o
odkúpenie časti obecného pozemku - parc. KN-C č. 632/9 o celkovej výmere 10 m2, druh
pozemku-orná pôda, vedený na LV č. 805 pre k.ú. Lučatín zo dňa 15.04.2019, ako i expertízne
stanovisko k trhovej hodnote pozemku od realitnej spoločnosti XEMAR realitná spoločnosť
s.r.o, M. Rázusa 22, 974 01 Banská Bystrica, skutkový stav a odôvodnenie kupujúceho.
OZ konštatuje, že: obecný pozemok - parc. KN-C č. 632/9 o celkovej výmere 10 m2, druh
pozemku-orná pôda, vedený na LV č. 805 pre k.ú. Lučatín je pre obec pozemkom, ktorý
dlhodobo nevyužíva a nie je ani zámer do budúcnosti na jeho využitie obcou, predstavuje
malú výmeru, k vzniknutému stavu došlo v minulosti v súvislosti s ďalšou výstavbou, je to
priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a prevod majetku v zmysle
uvedených faktov je možné previesť z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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OZ schvaľuje: podľa § 9, ods. 2 písm. a/, a § 9a, ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj majetku, a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa zámer previesť pozemok parcela -C č. 632/9 o celkovej výmere 10 m2
v cene 4 €/ m2, druh pozemku - orná pôda, vedený na LV č. 805 pre k.ú. Lučatín a to z
dôvodu, že predmetná časť pozemku predstavuje malú výmeru, je priľahlým pozemkom k
pozemku žiadateľa, ktorý z historického hľadiska bol v rámci priľahlého pozemku súčasťou a
nie je pre obec do budúcna využiteľný.

K bodu 11/
J. Kubiš – ja by som chcel ohlásiť oficiálne drobnú stavbu – altánok v Kutine. Chcel by som
zaregistrovať na obci organizáciu Klub priateľov lučatínskej prírody a pridať klub na webovú
stránku obce. Ako komisia životného prostredia a cestovného ruchu máme plán na tento rok,
ale potrebovali by sme nejaké finančné prostriedky. Bude sa robiť úprava rozpočtu? Dali sme
si do plánu pripraviť uvítacie tabule pri vstupe a výstupe do obce.
M. Zemanová – Janko, keďže si neodsúhlasil návrh navýšenia, tak neviem odkiaľ chceš
peniaze.
J. Kubiš – preto som povedal, že treba takéto veci mať prichystané a zapracovať to tam.
Starosta – do 30.9. treba dať návrhy do rozpočtu na budúci rok.
J. Kubiš – chcem sa spýtať, keď máme pripomienky k niečomu v rámci zasadnutia OZ – budú
tie pripomienky vyhodnocované vami pani kontrolórka?
M. Paličková – môže to byť v diskusii – berú sa ako diskusné príspevky v uznesení a tie sa
vyhodnocujú.
J. Kubiš – ako to vyzerá s Lučatínskymi zvesťami, ak sa teda budú vydávať?
Starosta – už som povedal, že noviny sa vydávať budú. Mali by ísť do tlače koncom
budúceho týždňa. Jediná osoba, ktorá sa ponúkla je p. Senková, v tom prípade ak sa nikto
nenájde. Takže redakčná rada som momentálne len ja. Príspevky je možné dať do konca
tohto týždňa. Oslovil som aj p. Kasu.
D. Lichá – chcela by som informovať, že 11.6.2019 sa konalo prvé zasadnutie stavebnej
komisie /SK/ . Prítomní boli p. R. Muller, Ing. Arch. Kasa, Ing. Arch. Kasová, P. Halabuk,
L. Šišiak, J. Kubiš aj ty pán starosta. Prvý bod programu bola informácia o plánovanej oprave
KD Lučatín. Bola nám predložená projektová dokumentácia, zmluva o dielo a rozpočet. Pán
Kubiš nás oboznámil o stretnutí zhotoviteľa firmy 3D partners s.r.o, Trenčín. Po
preštudovaní plánovaných rekonštrukčných prác sa členovia SK zhodli na špecifikovaní prác,
ktoré je potrebné vykonať. Po dohode so zhotoviteľom je možné realizovať len nutné opravy,
ktoré sú zahrnuté v rozpočte, nie tie, ktoré by neboli vhodné realizovať napr. výmena
podlahy parkiet za PVC podlahu. Doporučujeme starostovi vyšpecifikovať práce, ktoré budú
v súlade s rozpočtom a tým sa aj upraví pôvodná rozpočtová suma. SK bude nápomocná
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starostovi pri odbornej konzultácii pri realizácii plánovanej opravy KD Lučatín. Druhým
bodom bola informácia o multifunkčnom ihrisku – kúpalisko Kutina. Tiež sa preštudovala
projektová dokumentácia, rozpočet a zmluvné podmienky. Poslanci OZ odhlasovali stopnutie
výstavby multifunkčného ihriska z dôvodu vysokej investície, na ktorú nemá obec finančné
prostriedky. Doporučujeme konzultáciu s projektantom Ing. Vladimírom Kmeťom o zmene
polohy plánovanej stavby multifunkčného ihriska.
Starosta – netreba už teraz nič doporučovať, lebo ďalšia výzva nie je a odhlasovali ste
zrušenie zmluvy.
D. Lichá – ďalším bodom je žiadosť občanov obce p. Paločko, p. Bartoš, p. Majer
o vybudovanie dažďovej kanalizácie v časti Záhumnie, kde realizujú domovú výstavbu.
Preštudovali sme projektovú dokumentáciu a plánovaný rozpočet. SK nemá proti
poskytnutiu finančného príspevku na zhotovenie dažďovej kanalizácie žiadnu námietku,
pokiaľ je to v súlade so zákonom a táto investícia bude mať aj do budúcna opodstatnenie.
Doporučujeme starostovi vstúpiť do jednania so SPF na zámenu pozemkov, ktorých sa to
týka - pod komunikáciu k výstavbe v časti Záhumnie. SK doporučuje vyhotoviť nový územný
plán obce na odporučenie Ing. arch. Anny Kasovej, nakoľko terajší územný plán je neaktuálny
a odporúča akceptovať podnety občanov a vyšpecifikovať časti extravilánu obce vhodné na
výstavbu rodinných domov.
D. Lichá – ďalej tu máme návrh plánu SK na rok 2019. Navrhujeme osadenie smerových
tabúľ aj pre iných návštevníkov obce pri dôležitých centrách napr. obecný úrad, ZŠ, cintorín,
železničná stanica, futbalovú ihrisko a podobne. Majú to aj v iných obciach a môžem zistiť
cenu, ak s tým bude súhlasiť OZ. SK sa chce aktívne zúčastňovať na verejných akciách,
navrhnúť športovo-oddychovú zónu kúpalisko. Zistím cenu. Určite to nie je tohtoročná
záležitosť. SK by chcela vyčistiť a natrieť autobusové zástavky s tým, že materiál by poskytla
obec a SK by to spravila v rámci brigády. Chceli by sme vypracovať viac návrhov uvítacích
tabúľ pri vstupe do obci. To sme riešili aj s p. Kubišom. Výhľadovo do ďalších rokov – oprava
komunikácií a vybudovanie oddychovej zóny – železničná stanica a úprava priestorov na
separovaný zber na železničnej stanici.
D. Lichá – ešte by ma zaujímalo, koľko detí máme zapísaných do 1. ročníka
Starosta – 2 deti. Odídu dve deti, takže počet detí zostáva. Predškolákov do ďalšieho ročníka
máme 6.
Starosta – čo sa týka územného plánu – je aktuálny, ale bolo by dobré robiť zmeny a doplnky
k územnému plánu. PVC v KD nebude. Vybrúsia a vytmelia sa parkety. S realizátorom sa mám
stretnúť budúci týždeň. Hneď ako budem mať termín stretnutia, dám vám všetkým vedieť.

K bodu 12/
J. Kubiš – chcel by som sa poďakovať manželom Halabukovcom, ktorí nám pomohli
s projektom „Altánok v Kutine“.
Starosta – predbehli ste ma p. Kubiš, aj ja som sa im chcel poďakovať. S p. Halabukovou som
telefonoval viackrát. Žiadosť sa podala cez obec. Takže ďakujem obom aj ja.
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Starosta – do MŠ sme robili výberové konanie na riaditeľku MŠ. Termín podania žiadostí bol
do 30.06.2019. Výberové konanie bude 15.07.2019 o 15:00 hod, kde budú zavolaní aj
uchádzači. Otváranie obálok bolo dnes 3.7.2019 a predsedkyňa bola p. Bobáková a stanovili
sme tento dátum. Čo sa týka investičných akcií v rámci podania projektu multifunkčné
ihrisko, bola vyhotovená projektová dokumentácia aj na detské ihrisko – kde nám neboli
pridelené finančné prostriedky. Budeme to nanovo posielať cez Miestnu akčnú skupinu
/MAS/ - Geomontánny park. V rámci podprogramu PRV sa dá čerpať dotácia na 10000€ na
detské ihrisko. Podľa projektu to má byť v areáli MŠ Lučatín. Tento projekt bude podaný
v priebehu nasledujúcich pár mesiacov. Ďalšie investičné akcie cesty – Kutina, Cintorínska,
k p. Turčanovi, k p. Strmeňovi a za obecným úradom – sú rozbehnuté jednania so SPF. Musia
sa spraviť určité kroky z TTP na ostatné plochy a následne sa to dá na protokolárne
odovzdanie bezodplatným prevodom – ak to budú verejnoprospešné stavby alebo za nejaký
finančný poplatok. Dal som žiadosť na StVPS, kde som žiadal vytýčenie najporuchovejších
miest v našej obci a súčasne som podal žiadosť o výmenu vodovodu v týchto lokalitách –
najmä Kutina a Cintorínska a pri hlavnej ceste – v tých zelených pásoch. Nebol by som rád,
keby sa spravil asfaltový povrch a následne by sa vymieňal vodovod. Zaevidovali našu žiadosť
a dali nás do investičného plánu na budúci rok. Taktiež sme si dali vytýčiť sieť podzemných
a nadzemných hydrantov. Z Mikroregiónu pod panským dielom budeme mať veľkokapacitné
kompostéry. Do každej domácnosti už boli rozdané malé kompostéry, ale stále ľudia
vyhadzujú bioopad do smetnej nádoby alebo to vyvážajú do lesa, alebo to pália. Volal som
s p. Zatkalíkovou. Pozemok dala pokosiť p. Muránskemu. Zatiaľ to nie je zhrabané. Budem
s ňou ešte volať. Jednal som s ňou aj na tému odpredaju pozemku. Navrhla mi cenu
10€/1 m2. Vo štvrtok bude brigáda na vyčistenie požiarnej nádrže. So zástavkami súhlasím,
aj priestranstvá na začiatku a na konci obce treba dať do poriadku. Chcel by som ešte raz
upozorniť občanov o pálení a vypaľovaní trávy a rôznych vecí, nech tak nerobia. Včera bola
tiež zadymená celá dedina. Cintorín je pokosený, vyčistil sa od vyschnutých drevín. Bude sa
kosiť štepnica. Park nám včera pokosil Miško Sedliak traktorovou kosačkou za čo ďakujem.
Cintorín kosil Miro Kováč so Stanom Koubekom. To je všetko z mojej strany.
M. Zemanová – bolo by možné osloviť cestárov, aby vyrovnali nezrovnalosti na kraji cesty?
Keď prší tak tam vznikajú mláky a voda špliecha na domy. Nedalo by sa niečo spraviť so
smetnými košmi? Sú strašné. Zišli by sa krajšie.
Starosta – áno, mám to rozpracované.
D. Lichá – kedy sa bude robiť čistenie kanalizačný šachiet?
Starosta – kanalizáciu čistila obec, ale môžeme ich osloviť.
Starosta – právnička obce JUDr. Čarská mi dala stanovisko k vyjadreniu pani Lichej na
zasadnutí OZ 17.04.2019, z ktorého Vám prečítam: „Pani Lichá na zasadnutí OZ obce Lučatín
konaného dňa 17.04.2019 podala starostovi obce, poslancom OZ, obyvateľom obce a širokej
verejnosti mnohé zavádzajúce a nepravdivé informácie, ktoré možno vyvolali alebo sú
spôsobilé vyvolať dojem, že (použijem slovné vyjadrenie pani Dany Lichej):
- obec Lučatín bezdôvodne podala žalobu proti Dane Lichej, ktorej žaloba bola aj tak
pozastavená a bolo stiahnuté obvinenie;
- pani Danu Lichú súdne konanie stálo 1 a ½ roka jej zdravia a úsilia obhájiť seba a všetkých
členov kultúrnej komisie;
- podanie žaloby bol určitý zámer, ktorý viedol k tomu k čomu viedol;
uvádzam, že z odôvodnenia Rozsudku Okresného súdu v Banskej Bystrici číslo konania:
19C/72/2018-203 zo dňa 20.02.2019 vyplýva nasledovné:
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- súd považuje za nesporné vyúčtovanie nákladov v rozsahu ako uvádza žalobca v žalobe
(553,81€ s prísl.) – žalovaná totiž žiadnym relevantným spôsobom nespochybnila, že rozdiel
medzi príjmami a výdavkami z akcie je v sume 533,81€ - 45,93€ = 487,88€;
- žalovaná ako poslankyňa a tiež ako predseda kultúrnej komisie porušila nepochybne
prevenčnú povinnosť, pretože svojim konaním spôsobila to, že žalobcovi vznikla škoda na
majetku. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote
zásadne nezmenšený zachovať, pričom majetok obce tvoria hnuteľné a nehnuteľné veci
vrátane finančných prostriedkov. Orgány a organizácie obce sú povinné hospodáriť
s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného
prostredia.
- právnym dôvodom vzniku škody je vzťah žalovanej k žalobcovi vyplývajúci zo zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to vzťah poslanca OZ a obce ako subjektu,
ktorého základnou úlohou je aj starostlivosť o potreby obyvateľov obce vrátane finančných
záujmov a potrieb.
- za sporné súd považoval jeden to, či sa žalovaná „bezdôvodne obohatila na úkor obce“
alebo „spôsobilá obci škodu“ vo výške 487,88 € s prísl.; súd to vyhodnotil tak, že žalovaná
spôsobila obci škodu a z uvedeného dôvodu aj konanie zastavil.
Po takomto vyslovení právneho názoru súdu som potom, ako vyššie uvedený rozsudok súdu
nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť, ako právny zástupca obce Lučatín podala
Okresnému súdu v Banskej Bystrici novú žalobu proti žalovanej – pani Dane Lichej, ktorou sa
v mene obce Lučatín domáham voči žalovanej zaplatenia sumu 487,88€ s prísl. a nárok obce
kvalifikujem ako škodu spôsobenú obci žalovanou. Zdôrazňujem, že nová žaloba je podaná za
použitia tých istých listinných dôkazov, ktoré boli použité už aj v konaní 19C/72/2018, a ktoré
sudkyňa vyhodnotila ako nesporné. Nové konanie je vedené pod číslom 18Csp/53/2019“.
Uznesenie č.43/2019 zo dňa 03.07.2019
OZ berie na vedomie: 1/ diskusný príspevok p. Jána Kubiša ohľadom zverejnenia Klubu
priateľov lučatínskej prírody na webovom sídle obce Lučatín medzi organizáciami
pôsobiacimi v obci Lučatín.
2/ návrh plánu činnosti komisie životného prostredia a cestovného ruchu na rok 2019-2020 –
p. Ján Kubiš
3/ diskusný príspevok p. Dany Lichej a zápisnicu zo stretnutia stavebnej komisie zo dňa
11.6.2019
4/ návrh plánu činnosti stavebnej komisie na rok 2019 – p. Dana Lichá
5/ informáciu zo SPF ohľadom prevodu pozemkov na obec – starosta obce
6/ stanovisko právničky obce JUDr. T. Čarskej k vyjadreniu p. Dany Lichej a podanie žaloby
na p. Danu Lichú

K bodu 13/
Po vyčerpaní programu starosta obce skonštatoval, že návrhová komisia počas rokovania OZ
pripravila a predniesla návrhy znení uznesení od čísla: 34/2019–43/2019, o ktorých sa riadne
hlasovalo.
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Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Starosta návrhovej komisii poďakoval za prednesenie uznesení. Poďakoval aj
poslancom a prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

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.
Zapísala:
Blanka Luptáková

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

Overovatelia zápisnice:
Dana Lichá

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

Ján Kubiš

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

Ing. Pavel Kováč, starosta obce

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