U Z N E S E N I E č. 25
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného dňa 15.12.2015
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

B/ K o n š t a t u j e, ž e
- uznesenia prijaté na 9. zasadnutí Obecného zastupiteľstva sa plnia priebežne

C/ S c h v a ľ u j e
1) VZN č. 60/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
- prítomní poslanci: : 3 / P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá /

- hlasovali za: 3 /P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá /
- hlasovali proti: - zdržali sa: -

2) VZN č. 61/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
- prítomní poslanci: 3 /P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá/
- hlasovali za: : 3 / P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá/
- hlasovali proti: - zdržali sa: -

3/ Finančný príspevok v sume 90€ pre p. Dušanu Horváthovú, bytom Lučatín 134, na nákup
palivového dreva z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie
- prítomní poslanci: : 3 /P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá/
- hlasovali za: : 3 /P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá /
- hlasovali proti: - zdržali sa: -

4)Pružný pracovný kalendár zasadnutí OZ na rok 2016 so začiatkom od februára 2016
v dvojmesačných intervaloch
- prítomní poslanci: : 3 / P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá /
- hlasovali za: : 3 /P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá /
- hlasovali proti: - zdržali sa: 5) Odpredaj obecného pozemku na parc. č. C-KN 371/6, o výmere 47 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria z LV č. 262 a parc. č. C-KN 369/16, o výmere 253 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria z LV č. 262 za 1,50€/1m2 pre p. Mariána Čiefa,
bytom Lučatín 114.
- prítomní poslanci: : 3 / P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá /
- hlasovali za: : 3 /P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá /
- hlasovali proti: - zdržali sa: -

D/ N a v r h u j e
- zber triedeného odpadu v rovnaký deň ako zber komunálneho odpadu

E/ D o p o r u č u j e
Starostovi obce
1) Prejednať s firmou OZO spôsob odvozu a manipulácie zozbieraného triedeného odpadu

Marián Píši
starosta obce

Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného
dňa 15.12.2015 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu v Lučatíne.

Prítomní poslanci: 3 /P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá /
Neprítomní poslanci: 2/ J. Kováčová, M. Vojník/- ospravedlnení
Kontrolór obce: ospravedlnený
Počet občanov: 1 /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z IX. zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Schválenie VZN č. 60/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
5. Schválenie VZN č. 61/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
6. Interpelácie poslancov
7. Rôzne - diskusia
8. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
9. 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.
Celkový program dnešného zasadnutia schválili poslanci 3 – mi hlasmi / P. Loučka, R. Riečan,
D. Lichá, /.

K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta D. Lichú a R. Riečana. Za zapisovateľku B. Luptákovú
– prac. OcÚ Lučatín. OZ schválilo 3- mi hlasmi zapisovateľku zápisnice /P. Loučka , R. Riečan,
D. Lichá/.
K bodu 3/
Starostovi bolo doporučené:
A/ Vypracovať Smernicu o nakladaní s majetkom obce
starosta- návrh na smernicu som vám všetkým zaslal mailom. Poznačte si všetky vaše
požiadavky a podmienky a potom keď to zosumarizujeme, tak to prekonzultujem
s právnikom a potom to dáme na schválenie do OZ. Tak vás poprosím, aby ste to mali
pripravené do budúceho zastupiteľstva
B/ Začať konať ohľadom prechodu pre chodcov na železničnej stanici
Starosta – 8.12.2015 som dal žiadosť na BBRSC, a.s. a práve dnes som si bol pre vypracované
vyjadrenie a majú nasledovné podmienky:- osvetlenie priechodu zabezpečí žiadateľ v súlade
s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, priechod je
potrebné označiť vodorovným a zvislým dopravným značením, návrh zriadenia priechodu pre
chodcov a návrh dopravného značenia odsúhlasiť OR PZ, Okresným dopravným inšpektorátom v B.
Bystrici, žiadateľ požiada cestný správny orgán v B. Bystrici o určenie dopravného značenia na ceste
III/2427 (III/066042), žiadateľ zrealizuje priechod pre chodcov po vydaní príslušných povolení,
správca cesty na základe Určenia dopravných značiek a dopravných zariadení doplní zvislé dopravné
značky do pasportu dopravného značenia cesty- to znamená, že keď splníme tieto podmienky a zvislé
dopravné značky prejdú do ich majetku, tak nám spravia zebru a budú sa starať aj o tie dve značky,
ktoré my doplníme. Oslovil som aj inžiniera, ktorý nám bude robiť projekt, lebo bez projektu to
nepôjde a poprosil ma, či vypracovanie projektu nestačí spraviť začiatkom budúceho roka. Myslím,
že kým to všetko vybavíme, tak sa to bude realizovať určite len na jar, takže som s tým súhlasil
D. Lichá – a koľko to obec bude stáť?
Starosta – projekt stojí cca 400-600€, + dopravné značky 1 kus -200-250€, + osvetlenie – vysunutie
ramena nad priechod
P. Loučka – myslím, že je tam potrebný priechod, predsa tam chodí dosť veľa detí, je to kvôli
bezpečnosti
D. Lichá – nechápem, prečo to hradí všetko obec
Starosta- my sme žiadatelia, takže keď to chceme, tak si to musíme zaplatiť

K bodu 4/

Starosta – máte nejaké pripomienky k schválenie VZN č.60/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady? Doplnili sme ten § 21 , v § 22 sme mali
zmeniť litre na kg, ale mám informáciu, že by to malo byť na litre, len si neviem predstaviť ako
budeme drobný stavebný odpad merať na litre. A ešte v § 24 bod 2 sme doplnili na konci – a vrátení

aliktvótnej čiastky označovacích lístkov za dané obdobie- to znamená, že keď si niekto príde žiadať
vrátenie pomernej časti, tak musí k žiadosť priložiť aj alikvótnu časť z označovacích lístkov.
Poslanci OZ schválili 3 – mi hlasmi / R. Riečan, P. Loučka, D. Lichá / VZN č. 60/2015 o miestnych

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
k bodu 5/
Starosta –VZN č. 61/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom. Mali sme stretnutie s firmou OZO
a vyhoveli našim požiadavkám v tom, že môžeme mať kombinovaný zber odpadu – pet fľaše,
tetrapacky, kovový odpad, sklo. Tak sme sa dohodli , že zatiaľ necháme tento systém big-bagov. Cez
tú výzvu sme dostali 12 ks 1100 l plastových nádob. Ďalej, za to, že prechádzame na tento
kombinovaný zber, tak dostaneme 6900 ks vriec z environmentálneho fondu, s tým, že kým toto
všetko prebehne, tak to môžu byť 3-4 mesiace , tak nám firma OZO poskytne vrecia už na budúci
týždeň. Do vrec. zberu nám navrhli dávať plasty, tetrapacky, kovový odpad , sklo necháme
v kontajneroch – nebudeme dávať vrecia a ešte papier. Od nás chcú vlastne len to, aby sme sa
dohodli na frekvencii zberu .
P. Loučka – myslím, že to treba vyskúšať ale asi by stačilo každé 2 týždne
Starosta- môžeme vyvážať komunálny odpad v stredu a na ďalší deň by išli vrecia. Musíme zistiť,
koľko nás to bude stáť, lebo toto všetko sú oprávnené výdavky, ktoré si my dáme preplatiť. Dosť nám
vytýkajú, že v triedenom odpade je veľa komunálneho odpadu, takže keď budeme zbierať vrecia,
vieme si to odkontrolovať, čo vlastne berieme.
P. Loučka – teoreticky by sme mali ľudí od začiatku naučiť čo tam má a čo tam nemá byť a poprípade
neprevziať vrecia.
Starosta – poslal mi aj leták , ktorý dáme do novín, aby sme na to ľudí pripravili a tiež tam dáme
frekvenciu zberu komunálneho a triedeného zberu
P. Loučka - nemôžu to vyvážať v jeden deň, nech nie je neporiadok na obci?
Starosta – samozrejme môžeme to dať aj na ten istý deň ako je vývoz komunálneho odpadu. Ešte
jedna vec- premýšľal som, kde sa budú ukladať vyzbierané odpady a mohlo by sa to urobiť na Figúre –
mohli by sme tam spraviť nejaký prístrešok. Idú aj výzvy na tieto zberné dvory – dostaneme peniaze
na postavenie dvora, ale ešte je tam aj prevádzka a to je v réžii obce, napr. taký lis – musí mať niekto
osvedčenie, kto ho bude obsluhovať, revízie sa musia robiť – všetko sú to náklady navyše. Takže
premýšľam nespraviť taký klasický zberný dvor, ako je to v tých výzvach, ale môžeme sa dohodnúť
napr. s OZO, že nám dajú uzatvárateľné kontajnery a do jedného budeme dávať plasty a tetrapacky,
do ďalšieho kovového odpady, ďalej papier a keď sa to nazbiera tak nám to vyvezú.
P. Loučka – miesto je fajn, len by som navrhoval to oplotiť a potiahnuť napr. zelenou fóliu nech to nie
je z cesty vidno
D. Lichá – a na stanici by to nemohlo byť ?
Starosta – ten pozemok nepatrí obci, patrí to železniciam a ďalej p. Zatkalíkovi – ale s ním sa to nedá
riešiť
P. Loučka – tak to zhrňme – do domácnosti sa dajú po 3 vrecia- plasty a tetrapack, papier a kovový
odpad- z nápojov a konzervy. Budú sa zbierať každú druhú stredu spolu s komunálnym odpadom
Poslanci OZ schválili 3 – mi hlasmi / R. Riečan, P. Loučka, D. Lichá/ VZN č. 61/2015 o nakladaní
s komunálnym odpadom

k bodu 6 a 7/

starosta – čo s volkswagenom golf – stojí nám tu na dvore, nikto ho nechce, už som ho ponúkal aj za
100€. Keď ho dáme zlikvidovať zaplatíme 50€, takže čo s tým?
P. Loučka – a koľko má najazdených

Starosta – má nový motor – má najazdených 20 000 km, karoséria je horšia, treba ju porobiť, je to
benzín 1,8
I. Predajniansky – môžem sa spýtať známych
Starosta – cena 100-200€, je škoda dať ho zošrotovať, je na značkách, má platnú STK. Ivan skús sa
opýtať. Ešte vás chcem informovať o úpravu sadzobníka poplatkov – jedná sa o vyhlásenie a predaj
bolo 4,98€ tak to chceme upraviť na 5€ a vyhodili sme poplatok za súpisné číslo.
D. Lichá – ja sa chcem spýtať, či je prevádzkový poriadok na kultúrny dom?
Starosta – myslím, že je, musím to pohľadať
P. Loučka – ja sa chcem spýtať ako to vyzerá s odpredajom pozemku pre p. Petra Mikušinca a p.
Čiefa?
Starosta – p. Čief si dal spraviť geometrický plán. Mali by ste to schváliť na tomto zasadnutí.
Mikušinec si musí dať spraviť geometrický plán a návrh zmluvy na odkúpenie pozemku.
Poslanci OZ schválili odpredaj obecného pozemku na parc. č. C-KN 371/6, o výmere 47 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria z LV č. 262 a parc. č. C-KN 369/16, o výmere 253 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria z LV č. 262 za 1,50€/1m2 pre p. Mariána Čiefa, bytom
Lučatín 114 3-mi hlasmi /P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá/.
R. Riečan – ako poriadková komisia sme dostali žiadosť od p. Dušany Horváthovej, trvale bytom
Lučatín 134 o finančnú podporu na nákup palivového dreva z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie.
Bol som tam dnes, jej príjem je cca 247 € + otec detí neprispieva nič, lebo ho zrejme neuviedla na
rodnom liste ako otca. Býva tam s mamou, ktorá tiež poberá dôchodok cca 240€. Bývajú tam teda 2
dospelé osoby a 2 maloleté deti vo veku 1 rok a 2 mesiace a 2 roky a 4 mesiace. Spôsob vykurovania
sú 2 petríky v 2 izbách. Majú to tam naozaj ťažké. Pýtal som sa ako si to predstavujú, tak vraveli, že
berú drevo z Uľanky v kontajneroch – už popílené za 66€
Starosta – telefonovali mi z úradu práce, aby som sa osobne zastavil na siedmom poschodí a keď som
tam prišiel, tak mi povedali, že to musí obec nejak riešiť, lebo jej vezmú deti.
R. Riečan- mali kontrolu zo sociálky
Starosta - išiel som za pánom Chebeňom – tu z píly – Globus MM. Jedná sa o odrezky z duba – také
hrubšie a stojí to cca 45€ . Ale treba to popíliť. Snaha matky je vychovávať deti, len tie podmienky sú
dosť zlé.
D. Lichá – nedajbože, aby sa niečo stalo jej mame
Starosta – nedajbože, aby napadalo veľa snehu a zrútilo by sa to, tak to zostane na obci, postarať sa
o nich
D. Lichá – železnice sa o to vôbec nestarajú? Alebo chcú , aby sa to skutočne zrútilo? Platia tam
nejaký nájom?
R. Riečan – platia, ale aj ten im znižovali, keďže je to v zlom stave.
Starosta – musíme to riešiť citlivo, lebo je tu viac sociálne slabších rodín a môžu si to žiadať aj ostatní
R. Riečan – ja som si to bol zisťovať, dá sa to zistiť z príjmov a človek vidí, či je na streche satelit, či má
nový mobil, dá sa to aspoň z časti odhadnúť. Vidno, že im sociálka nahnala dosť veľký strach, nechceli
vlastne nič, len to drevo potrebujú. V tej Uľanke kontajner stojí cca 66€ je to okolo 3 m3. Teoreticky
by im to malo stačiť.
D. Lichá – len ešte doprava. Na Mlynčoku by to bolo lepšie a hlavne to vieme doviesť na traktore
R. Riečan – asi by to bolo najlepšie z Mlynčoka, odporučil som jej, že do budúcna by to bolo dobré
riešiť aj s urbárom – no ale sú to dve ženy a oni drevo chystať nepôjdu
Starosta – tak koľko navrhujete?
D. Lichá – tak navrhnime 2 je to 90€,nech sociálka vidí, že majú drevo, že sa snažia
Starosta – keď to dovezieme, tak nacúvame vlečku ďalej od cesty, aby to nebolo tak vidno z cesty
D. Lichá –p. Chebeň to nevie dať lacnejšie?
R. Riečan – ja sa ho ešte spýtam, keď príde na obed
Poslanci OZ schválili finančný príspevok 90€ na drevo pre p. Dušanu Horváthovú 3-mi hlasmi
/P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá/.

R. Riečan – mohli by sme im ešte spraviť nejakú zbierku trvanlivých potravín a taktiež oblečenie pre
deti. Napríklad, keď budeme roznášať noviny, tak by sme sa mohli ľudí spýtať.
P. Loučka – kompostéry – ako je to s nimi? Ešte sú? Rozdávali sa do každého domu?
Starosta – kompostéry sme osobne rozvážali s tým, že kto nebol doma, si mohol prísť prevziať
kompostér na obecný úrad
P. Loučka – len tí, ktorí tu majú trvalý pobyt?
B. Luptáková – dostávali len tí, ktorí tu majú trvalý pobyt, s tým, že ak zostanú kompostéry, tak si
môžu prísť požiadať aj napr. chalupári
D. Lichá – Blanka, prosím ťa nahlás na SOZU Štefanskú zábavu, stratila som tel. číslo a ešte asi oslovím
hasičov, aby nám tam išli robiť dozor
Starosta – a keď už sme pri tých hasičoch, včera sme dostali protipovodňový vozík, ktorí sme si boli
prevziať v Banskej Bystrici, je tam napríklad 8 kw elektrocentrála, veľmi výkonné ponorné čerpadlo.
Tento vozík dostali len 3 obce v banskobystrickom kraji. Som veľmi rád, že sme ho dostali a dúfam, že
ho nikdy nebudeme musieť použiť na to, na čo je určený.
P. Loučka – hasiči sú ako B-skupina, oni dostali dotáciu zo štátu tých 2000 €, akým štýlom je to
vyplácané
Starosta – 2x do roka im prídu peniaze na ich občianske združenie a do určitého času to musia
vydokladovať a minúť. Teraz im napríklad na tomto odovzdávaní vytkol Kaliňák, že by si mali kúpiť
nové uniformy . Zatiaľ im peniaze chodia, spĺňajú sa tieto podmienky – v skupine B. Kontrola týchto
podmienok je zatiaľ taká mäkšia, ale má sa to všetko sprísniť. Snahou hasičského záchranného
systému a ministerstva vnútra je to, aby bol dosah. To znamená, že keď vyhlásia poplach, tak musíme
do určitého času nazbierať toľko ľudí, aby boli schopní ísť na výjazd, vrátane šoféra. Viem, že robia
takéto kontroly, vlani bola napr. v Brusne. My budeme radi, ak si udržíme tú B-skupinu. Paradoxom
situácie je to, že pred rokmi sme mali hasičov a nemali sme techniku a teraz máme plno techniky
a nemáme hasičov.
P. Loučka – problém je ten, že nemá kto robiť s deťmi, aby sme neskončili o pár rokov bez hasičov.
Mali by sme sa pokúsiť, aby sme aspoň jedno družstvo postavili.
Starosta – včera sme sa o tomto akurát bavili s Petrom Hraškom a Slavom Fúdorom. Keď sme sa
vracali aj s vozíkom videl nás P. Vrbický, tak nám kýval. Tak dúfam, že ho časom zlomíme, aby to vzal.
P. Hraško povedal, že on na to nemá, ale že rád pomôže.
Starosta – ešte tie zastupiteľstvá – ako ste sa rozhodli? Zo zákona je povinnosť stretávať sa každé 3
mesiace. My sme sa dohodli, že sa budeme stretávať každé 2 mesiace, len ide o to, či budeme mať
pevne stanové termíny, alebo to bude taký voľnejší systém.
P. Loučka – ja navrhujem, vyskúšajme teraz tento druhý spôsob a vy nám dáte na vedomie presný
dátum zasadnutí OZ.
Starosta – ak teda súhlasíte, tak začneme vo februári v dvojmesačných intervaloch
Poslanci OZ schválili 3-mi hlasmi /D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan/ pružný pracovný kalendár zasadnutí
OZ na rok 2016 so začiatkom od februára 2016 v dvojmesačných intervaloch.

K bodu 8/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 25 3 – mi hlasmi /P. Loučka, R. Riečan, D. Lichá /.

K bodu 9/

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:
Dana Lichá

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

Radoslav Riečan

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

Marián Píši, starosta obce

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

