Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín,
konaného dňa 13.09.2019 o 18:00 hod v zasadačke obecného úradu
v Lučatíne.

Prítomní poslanci: 3 /S. Jackuliaková, J. Kubiš, M. Zemanová/
Neprítomní poslanci: 2 /D. Lichá, L. Šišiak/ - ospravedlnení
Kontrolórka obce: Ing. Mária Paličková
Ekonómka obce: Ing. Štefánia Trajteľová
Počet občanov: 0

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. VZN obce Lučatín o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia č.
67/2019
7. Prevod majetku – odpredaj nehnuteľnosti CKN č. 632/9
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2019
10. Vnútorný predpis – Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa
kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
11. Poverenie zastupovať starostu obce – doplnený bod
12. Interpelácie poslancov
13. Rôzne diskusia
14. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
15. Ukončenie
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K bodu 1 a 2/
Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
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 M. Zemanovú 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 M. Zemanová a J. Kubiš.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.44/2019 zo dňa 13.09.2019
OZ určuje: B. Luptákovú za zapisovateľa zápisnice.
OZ určuje: M. Zemanovú a J. Kubiša za overovateľov zápisnice.
K bodu 3/
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lučatín
Starosta oboznámil všetkých s programom OZ a doplnil program o ďalší bod: bod č. 11.:
Poverenie zastupovať starostu obce. 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 13.09.2019
riadiť.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.45/2019 zo dňa 13.09.2019
OZ schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva obce Lučatín a doplňuje o bod:
Poverenie zastupovať starostu obce
K bodu 4/
Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie navrhol starosta obce za predsedu S. Jackuliakovú a za členov:
M. Zemanovú a J. Kubiša.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.46/2019 zo dňa 13.09.2019
OZ volí: návrhovú komisiu v zložení: S. Jackuliaková - predseda, M. Zemanová a J. Kubiš –
členovia
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K bodu 5/
Kontrola plnenia uznesení z OZ obce Lučatín
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.47/2019 zo dňa 13.09.2019
OZ berie na vedomie: plnenie znení Uznesení zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Lučatín konaného dňa 3. 7. 2019 od uznesenia č. 34/2019 - 43/2019, následné vyhodnotenie
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/
VZN obce Lučatín o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
č. 57/2019

Starosta – v ŠJ sa menili finančné pásma ohľadom stravnej jednotky. S pani ekonómkou sme
si prešli všetky náležitosti, réžia, cudzí stravníci. Dali sme návrh na úhradu výdavkov MŠ,
ktorý hradia rodičia na 10€ - tak ako to bolo doteraz, v mesiaci júl, resp. august sme zvýšili
tento poplatok na 20€, v školskom klube platia rodičia za žiaka ZŠ 5€ - to zostáva nezmenené.
Všetko sa platí do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Pásma sa menili s účinnosťou
od 1.9.2019. My sme pásma nemenili od roku 2011. Avšak musíme prejsť aj k takýmto
krokom, keďže ceny idú hore. Je potrebné toto VZN prijať. Chcete sa k tomu niečo spýtať?
M. Zemanová – doteraz to ako bolo?
Starosta – teraz je napríklad 1,95€ a bolo 1,51€ pre MŠ. ZŠ má 1,50€ a predtým sa platilo
1,13€. Čo sa týka poplatku za júl a august bolo to 10€, teraz sme zvýšili na 20€. V okolitých
obciach to majú podobne.
Š. Trajteľová – zo zákona sú dané finančné pásma a tie réžie – 0,50€ sú náklady, ktoré má
obec. Je to vlastne príspevok na jedno jedlo. Približne o 10€ mesačne sa zvýši stravovanie pre
stravníkov. Myslím si, že to nie je taká veľká položka, keďže potraviny idú stále hore.
Starosta – čo sa týka predškolákov v MŠ a žiakov ZŠ, tak im štát poskytuje dotáciu 1,20€ na
stravu na deň.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 48/2019 zo dňa 13.09.2019
OZ ruší: VZN obce Lučatín o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia č. 58/2015
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OZ schvaľuje: VZN obce Lučatín o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia č. 67/2019 bez pripomienok
K bodu 7/
Prevod majetku – odpredaj nehnuteľnosti CKN č. 632/9

Starosta – Prevod majetku – odpredaj nehnuteľnosti CKN č. 632/9 – ide o predaj nehnuteľnosti
manželom Čipkovcom, ktoré sme prejednávali na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. Všetko
bolo spravené v súlade so zákonom, bolo to vyvesené na úradnej tabuli obce a neboli vznesené
žiadne pripomienky voči tomuto odpredaju. Odsúhlasili ste sumu 4€/1 m2.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.49/2019 zo dňa 13.09.2019
OZ schvaľuje:
1. Odpredaj nehnuteľnosti - pozemkov z majetku obce Lučatín parcely EKN č. 234/2 vedenú
na LV obce Lučatín č.806, katastrálne územie Lučatín, z ktorej bola novovytvorená parcela
CKN č. 632/9 na základe geometrického plánu č. 14419475-023/2019, ktorý vyhotovil Ing.
Jaroslav Vajda dňa 15.04.2019 o výmere 10 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a, bodu 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za kúpnu cenu
4€/ m2. kupujúcemu: Dušan Čipka, Lučatín 226, nar. 11.04.1965 a Gabriela Čipková, Lučatín
226, nar. 05.02.1965. Dôvodom osobitného zreteľa je, že uvedený obecný pozemok je
priľahlým pozemkom k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý z historického hľadiska bol
v rámci priľahlého pozemku jeho súčasťou, k vzniknutému stavu došlo v minulosti v
súvislosti s ďalšou výstavbou a jeho opomenutím pri rozdeľovaní parciel, pre obec je
pozemkom, ktorý dlhodobo nevyužíva a nemá ani predpoklady na jeho ďalšie využitie zo
strany obce do budúcnosti.
2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení, podľa bodu 1. tohto uznesenia.
K bodu 8/
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019

Starosta- dostali sme správu od finančnej komisie, ktorú som si vyžiadal od p. Zemanovej.
Finančná komisia odporúča zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1. schváliť. Bola
zvolaná finančná komisia, kde boli prizvaní aj poslanci.
M. Zemanová – áno, odporúčame prijať toto rozpočtové opatrenie. Chcem sa ešte spýtať, či to
budeme ešte preberať? Bude sa to ešte schvaľovať?
Starosta – je to v rozpočte, viete o čo ide a malo by sa to zrealizovať.
Š. Trajteľová – je to návrh a má sa o ňom diskutovať.
Starosta – ja som čakal otázky od zasadnutia finančnej komisie, ale do dnešného dňa mi
neprišli žiadne otázky.
M. Zemanová – boli sme v tom, že tu ide len o financie, nie o realizáciu.
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Š. Trajteľová – dostali ste všetky podklady aj poznámky, aby ste vedeli o čo sa jedná.
Starosta – poďme bod po bode: hasičňa – na to je zakúpená dlažba, ale predošlé vedenie to už
nestihlo zrealizovať. Čiže to ostalo na tento rok a je potrebné zaplatiť už len realizáciu, keďže
dlažbu už máme zakúpenú.
J. Kubiš – peniaze na to odsúhlasíme, ale chceli by sme bližšie vedieť o čo sa jedná.
Starosta – koľko to bude metrov a ako to bude vyzerať si môžeme rozdebatovať neskôr.
Momentálne ide o to, že sú to peniaze na pokládku zámkovej dlažby pred hasičňou.
Projekt detské ihrisko som Vám avizoval už na predchádzajúcich zasadnutiach. Ide o projekt,
ktorý už bol podaný s multifunkčným ihriskom, ale neschválili nám dotáciu na detské ihrisko.
Teraz nám ide projekt detské ihrisko cez Banskobystrický geomontánny park – Miestna akčná
skupina /MAS/ - sú tam výzvy. Všetko je už v štádiu, že sa to má nahrať do systému a budúci
rok by mali byť peniaze. MAS má prisľúbených 500 000€ na projekty, ktoré si podávajú
dokopy všetky tieto obce v MAS. Jednotlivé obce si dávali projekty.
J. Kubiš – mohli by sme vidieť ten projekt?
Starosta – robili sme ešte úpravy v projekte a mal by som ho dostať budúci týždeň.
M. Zemanová – kde má byť to ihrisko?
Starosta – medzi hasičňou a skladom – na školskom dvore. Je tam 5% spoluúčasť. Projekt je
na 10 000€. Všetko záleží od toho aká firma vyhrá verejné obstarávanie.
Ďalej tam máme revíziu elektriky, bleskozvodov, tlakových nádob, plynu. Toto všetko nám
vyplýva zo zákona. Upozornil nás na to bezpečnostný technik z firmy Miromax. Toto nám
treba spraviť. Máme spravenú len revíziu na plyn z roku 2015. Jednoducho sú to zákonné
veci, ktoré treba spraviť. Je tam rozpočtovaných 1500€, ale to je len na tento rok na
bleskozvody. Jedná sa o všetky obecné budovy, zariadenia, elektroinštalácie.
J. Kubiš – kto bude robiť revízie?
Starosta - musí sa spraviť verejné obstarávanie
M. Zemanová - kto sa nám stará o elektrinu v obci? Kto to má na starosti?
Starosta – ja a mám zabezpečeného Ruda Dvorského. Naposledy sme vymenili 7 lámp.
M. Zemanová – dlažba na ihrisko – o tom sme nepočuli tiež. Čo sa plánuje?
Starosta – bude to len pred tribúnami.
J. Kubiš – nebolo by lepšie, keby sme to potiahli už od brány?
Starosta – nemáme víziu čo sa bude robiť na ihrisku. Možno sa časom niečo spraví pri bráne.
A pokiaľ nevieme čo tam bude, dlažbu by som tam nedával. Týmto teraz nič nepokazíme.
M. Zemanová – čo sa týka ihriska, by bolo dobre, keby sa tam spravilo osvetlenie od šenku až
po pódium a zase na druhú stranu – gulášovisko.
Starosta – nad týmto sa tiež môžeme zamyslieť. Ja som zase premýšľal nad tým, že by bolo
dobré spraviť prestrešenie nad pódiom – dvojúrovňovo – nad pódiom a taktiež strechu nad
parketom. Mohlo by sa to zahrnúť do rozpočtu na ďalší rok.
M. Zemanová – zaujímajú ma skrinky do MŠ
Starosta – už v minulosti bol oslovený p. Michal Balko, ktorý robil cenovú kalkuláciu. Sú to
skrinky v MŠ – myslím, že sú už v dosť zlom stave a bolo by potrebné to vymeniť.
S. Jackuliaková – sú to staré skrinky, ešte tam chodili moje deti do MŠ, a to už je pomaly 25
rokov.
Starosta – je tam zhruba 22 skriniek – kapacita školy je 17 detí, myslím, že viac ako 20
skriniek tam nebude potrebných.
M. Zemanová – a má to zmysel? Keď už máme tak málo detí...
Starosta – dúfame, že v budúcnosti to bude viac detí. V minulom roku tam bolo 16 detí,
predtým 18 detí. Neviem si predstaviť, že by v obci nebola MŠ.
M. Zemanová – a ešte jedna vec – kotol do MŠ
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Starosta – s plynovým kotlom už boli problémy aj za pána Píšiho. V zime som kontaktoval
servisnú firmu, ktorá to pozrela a prečistila ho. Povedali mi, že bude potrebné kotol vymeniť,
keďže je tam súčiastka, ktorá je súčasťou kotla a nedá sa vymeniť zvlášť.
J. Kubiš – koľko rokov má kotol?
Starosta – myslím, že asi 10 rokov
M. Zemanová – ešte tu máme na rozvoj obci – stroj na pluhovanie
Starosta – ide o zimnú údržbu, bude potrebné čistiť chodníky. Nemôžeme sa spoliehať na to,
že si to budú ľudia sami odpratávať. K traktoru by sa mohla dokúpiť bubnová kosačka, ktorou
sa môže kosiť „štepnica“ a iné priestranstvá, taktiež okolie železnice, hoci nám to nepatrí.
Oslovil som p. Zatkalíkovú na odkpúpenie pozemku. Pýta 11€ za 1m2. Tú správu ste už
dostali a môžeme sa k tomu ešte vrátiť pri plánovaní rozpočtu na rok 2020.
J. Kubiš – čo sa týka stroja – treba kúpiť niečo lepšie. Nech sa za tým nemusí chodiť, ale nech
sa na tom sedí. Ak bude niekto za tým chodiť, tak to bude zase dlho trvať.
Starosta – keď s tým idete, tak máte za 15 minút prejdený celý chodník
M. Zemanová – veď takú kosačku na ktorej sa sedí máme. A ďalšia vec, kto by to šoféroval?
J. Kubiš – niečo také, ako má Rado v Grajciari
Starosta – ale to je malotraktor a ten nie je vhodný do kopcov.
J. Kubiš - ten traktor vyjde aj do strmého kopca, ten zdrví všetko a nemusíte to ani pratať.
Máme predsa štepnicu, kúpalisko, vrch cintorína
M. Zemanová – Janko, ešte raz: Kto to bude šoférovať?
Starosta – ak kúpime taký traktor, tak môžeme rátať 8000 – 10 000€. Je to efektívne?
Š. Trajteľová – ja mám ešte jednu úpravu ku kultúre. Pán starosta vám dal vyúčtovanie
jednotlivých akcií. Sumár toho som Vám dala ja – sú tam rozpísané jednotlivé akcie.
V kultúre sme v minulosti schvaľovali v rozpočte len výdavky -žiadne príjmy neboli
a výdavky boli vo výške 3500€. Tento rok sme začali robiť a účtovať v obci všetky príjmy
a všetky výdavky na akcie. V skutočnosti za akcie máme doteraz 5167€ príjem, výdavky
6633,80€. Sú v tom aj predpokladané financie na akcie, ktoré ešte budú – úcta k starším,
uvítanie do života, Mikuláš a vianočné trhy. Dopad na rozpočet je 1400€ z 3500€.
Predpokladané čerpanie sme tam mali okolo 4200€, tak sme predpokladali, že to bude dosť.
Nevedeli sme, že bude ešte 800€ za „Deň obce“ a ešte sme nevedeli, že tam bude 800€ za
akciu „Ukončenie leta“. Tým pádom sme rozpočet nedodržali oproti pôvodnému rozpočtu.
M. Zemanová – to „Ukončenie leta“ nerobili športovci?
Starosta – nie, bola to obecná akcia.
Š. Trajteľová – takže keď robíme rozpočtové opatrenia, navrhujem, aby sme príjmy dali na
5300€. Keď dáme výdavky na 8000€, tým pádom budeme mať dopad na rozpočet 2700€. Ešte
vždy je to menej o 800€, ako sme mali rozpočtované na 3500€.
M. Zemanová – chcela by som poprosiť na „Deň úcty k starším 350€ - rozprávala som sa so
Silviou. Neráta sa tu so Štefanskou zábavou?
Starosta – môže byť, ale zatiaľ nebola obcou plánovaná.
Š. Trajteľová – keďže mi vyšiel prebytok hospodárenia 6800€ zobrala som 200€ z kultúry –
z opráv na KD, aby to bolo zaokrúhlené.
J. Kubiš – Deň obce – zisk bol mínus 1355€?
Starosta – presne tak
Š. Trajteľová – je to iný druh akcie ako ples. Ples je pre určitý okruh ľudí, ktorí si zaplatia
vstupné. Na obecné dni príde ktokoľvek a vstupné nie je žiadne.
M. Zemanová – 12 rokov som robila v kultúrnej komisii a ani raz sa nestalo, aby oslavy obce
boli v mínuse. Myslím, že na to malo dopad to, že to bolo s Lučatínskou 11-tkou.
Starosta – ja si to nemyslím. Ešte sme ušetrili, napríklad sme neplatili za mobilné toalety.
J. Kubiš – je tam strata 1300€, dáme tam kopec peňazí a máme stratu?
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Š. Trajteľová – prečo bolo rozpočtovaných 3500€ a ani jeden príjem? Nevieme posúdiť, prečo
to tak bolo.
M. Zemanová – myslím si, že oslavy obce by mali byť samostatné. Pretože ak sú to oslavy
obce, tak to má byť pre ľudí. Nemyslím, že by to malo byť spojené so športovou akciou,
pretože ak si ľudia zaplatia štartovné majú v tom stravu a nápoje. To znamená, že nám
nespravia žiadny obrat. V minulosti, keď bol len deň obce, ľudia chodili priebežne celý deň
a obrat sa spravil. Veľakrát sa stalo, že bola búrka, ale nikdy sme neboli v mínuse.
M. Paličková – vy chápete akcie, ktoré usporiada obecný úrad ako akcie na ktorých zarába
zisk?
J. Kubiš – myslíte, že z takej akcie ako bol deň obce môžeme mať stratu 1300€?
Starosta - pán Kubiš na budúci rok Vám to prenechám.
J. Kubiš – a ďalšia akcia - ukončenie leta. Výdavok 930€ a príjem žiadny?
Starosta – pán Kubiš, ale my to nerobíme pre zisk. To sú kultúrne akcie, na ktoré boli
rozpočtované peniaze a je to pre ľudí.
J. Kubiš – my sme zaplatili hudbu a tržba z bufetu je kde?
Starosta – aká tržba? My sme nemali bufet.
J. Kubiš - a kto?
Starosta – bufet mala TJ Mladosť
J. Kubiš – a vy ste im k tomu hrali, aby to predávali?
Starosta – my sme zaplatili kultúrnu akciu, aby sa ľudia zabalili. Akú tržbu máte z Mikuláša?
J. Kubiš – neplatilo sa žiadne vstupné?
Starosta – nie, neplatilo.
Š. Trajteľová – ja teda navrhujem, aby sme to schválili v tejto upravenej forme.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č 50/2019 zo dňa 13.09.2019
OZ berie na vedomie: 1/ predkladaný návrh rozpočtového opatrenia č. 1/OZ/2019
2/ stanovisko hlavného kontrolóra k predkladanému návrhu úpravy rozpočtu
3/ stanovisko finančnej komisie
OZ schvaľuje: úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/OZ/2019 v navrhovanej
podobe, ktorá je v prílohe uznesenia, ktorým dochádza k povolenému prekročeniu a viazaniu
príjmov v celkovej výške 298 310 € a k povolenému prekročeniu a viazaniu výdavkov
v celkovej výške 291 310 € 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.
K bodu 9/
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2019
Starosta – k tomuto návrhu neboli žiadne pripomienky. Chcete sa ešte niečo spýtať?
Poslanci nemali žiadne otázky.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Uznesenie č.51/2019 zo dňa 13.09.2019
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 II. polrok 2019

K bodu 10/
Vnútorný predpis – Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa
kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
Starosta – Vnútorný predpis – Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení
týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti č. 1/2019 vypracovala pre nás
Ing. Paličková. Je to predpis, ktorý nám treba prijať s účinnosťou od 1.9.2019. Jedná sa
o podávanie oznámení na všetkých zamestnancov obce.
M. Zemanová – ja s tým súhlasím, až na dátum účinnosti.
Starosta – dobre to upravíme s účinnosťou od 13.9.2019
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.52/2019 zo dňa 13.09.2019
OZ ruší: Internú smernicu č. 1/2015 zo dňa 08.06.2015 o vnútornom systéme vybavovania
podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti účinným od 1. júla 2015.
OZ schvaľuje: Vnútorný predpis – Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení
týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti č. 1/2019

K bodu 11/ - doplnený bod
Poverenie zastupovať starostu obce – doplnený bod
Starosta – dňa 22.8.2019 bola na obecný úrad doručená žiadosť o vzdanie sa zastupovania
starostu obce poslancom Lukášom Šišiakom. Je potrebné, aby starosta do 60 dní vymenoval
nového zástupcu starostu. Ja sa k tomu vyjadrovať nebudem. Mal by sa vyjadriť pán Ššišik,
ale bohužiaľ tu nie je. Doteraz som nedostal žiadny dôvod a argument, prečo sa vzdal
zastupovania.
M. Paličková – má na to právo
Starosta – takže ja ako starosta obce poverujem zastupovaním starostu obce Silviu
Jackuliakovú – poslankyňu obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Uznesenie č.53/2019 zo dňa 13.09.2019
OZ berie na vedomie: Poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13 b ods. 2
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril Silviu
Jackuliakovú – poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce.
K bodu 12 a 13/
Interpelácie poslancov a rôzne diskusia
J. Kubiš – chcel by som sa spýtať – zabezpečenie realizácie wifi – v akom je to stave?
Starosta – prebehlo verejné obstarávanie. Vyhrala firma Fostnet. Predložia nám návrh zmluvy
a dozvieme sa termín realizácie projektu.
J. Kubiš – ako to vyzerá s kultúrnym domom?
Starosta – komunikácia s realizátorom je občas dosť ťažká. Realizátor zmenil majiteľa, ale
funguje ďalej. Nový majiteľ sa rozhodol, že nepôjde do realizácie KD Lučatín, takže bude
potrebné nové verejné obstarávanie. To znamená, že dostaneme informáciu o výhercovi
nového verejného obstarávania, ale táto zákazka sa už tento rok nebude robiť.
M. Zemanová – keďže sme schválili preklenovací úver úroky sa nebudú platiť?
Starosta – my máme len predschválený úver a keďže nebol čerpaný, tak úroky nemôžu byť
žiadne. Rovnaké podmienky úveru budeme mať aj na budúci rok.
Zadanie projektu zostáva rovnaké /výkaz-výmer/, len to bude realizovať nová firma.
M. Zemanová – ako to vyzerá s MŠ Lučatín? Bola už vymenovaná nová riaditeľka?
Starosta – je tam lehota 30 dní, takže mám ešte čas na vymenovanie. Bolo prvé výberové
konanie – nevymenoval som navrhnutú p. Kobesovú. Následne bolo druhé výberové konanie
– zatiaľ som navrhnutú p. Kobesovú ešte nevymenoval. Sú tam veci, ktoré neboli pochopené.
Vydebatoval som si to na rodičovskom združení s Radou školy a s rodičmi. Zvolila sa nová
Rada školy a musíme ešte preveriť legitímnosť Rady školy, ktorá bola doteraz.
M. Zemanová – a to kvôli čomu?
Starosta – kvôli tomu, či bolo všetko papierovo v poriadku.
M. Zemanová – prečo sa to zisťuje len teraz?
Starosta – boli sme na to upozornení od pani Šebjanovej zo školstva. Mysleli sme si, že je to
všetko v poriadku. Som v úzkom kontakte s p. Šebjanovou. Netreba v tom hľadať niečo, čo
v tom nie je.
M. Zemanová – išla som na druhé kolo výberového konania. Čítala som mail od vás
a rozhodla som sa na základe názoru rodičov, keďže deti v MŠ už nemám. Dosť ma
prekvapilo, že to tak isto dopadlo aj v prvom kole.
Starosta – nebudem debatovať ohľadom prvého kola. V priebehu druhého kola som bol na
dovolenke.
M. Zemanová – podľa mňa pôvodná pani riaditeľka bola tak „bližšie k deťom“. Druhá pani
riaditeľka mi pripadala taká trošku neosobná. Čo sa týka manažérskych schopností možno
bola lepšia, ale pani riaditeľka v našej MŠ robí funkciu učiteľky. Nie je to veľká MŠ
a riaditeľka nepotrebuje veľké manažérskej schopnosti.
Starosta – ja vám váš názor neberiem, ja mám na to tiež svoj názor. Netreba rozhodovať iba
z pohľadu rodiča, ale aj z profesionálneho hľadiska a z pohľadu zamestnávateľa, ako k tomu
pristupuje zamestnanec. Takže to sú dve stránky veci. V maily som nikoho neovplyvňoval,
napísal som vám tam len skutočnosti, aby ste mali aj môj pohľad - ako zamestnávateľa.
Myslím si, že aj v malej škôlke potrebujeme manažérku. Je to hlavne o komunikácii a práve
komunikácia tam veľa krát zlyhala. Je to môj pohľad a tiež mám nárok sa k tomu vyjadriť.
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Rodičia mi vytýkali, že bola slabá komunikácia pred prvým výberovým kolom. V poriadku.
Po prvom kole bolo zorganizované stretnutie, na ktoré prišli rodičia, ktorí mali záujem prísť
a pýtali sa ma prečo som p. Kobesovú nevymenoval. Keď som povedal dôvody, tak sa ma
spýtali, že prečo ju nechcem za učiteľku. Následne som zvolal stretnutie a prišli 4 rodičia –
dvaja čo tam deti majú a 2 rodičia, ktorým deti nastúpia do MŠ v septembri. Keď chcem
jednať so starostom, tak jednám a nepodrývam ho v jeho neprítomnosti. Pani Bobáková ma
obvinila, že som chcel predstaviť nové pani učiteľky. Nie, ja som predstavil tým rodičom čo
tam boli víziu a to ako si ja predstavujem, ako by MŠ mala fungovať a s akými ľuďmi.
Nedovolil by som si dať tam človeka, keby som nevedel aký je. Keby ste boli včera na
rodičovskom združení, tak by ste videli, že rodičia sú spokojní. Čo sa týka aj triedy v MŠ
zmenila sa – sú tam pozitívne ohlasy. Argument bol, že deti si nezvyknú? Tie deti si rýchlo
zvykli. To sú holé fakty. Ja som ich len odporučil. Nikomu som nič neprikázal. Ak im niečo
nebolo jasné, mohli sa ozvať. To je tá komunikácia. Ja si stojím za svojím názorom, že som
pani Kobesovú nevymenoval. Upozornil som pani Kobesovú – prihláste sa aj do druhého
kola, ale radšej si hľadajte prácu. Mám za to, že som k tomu pristupoval správne. Uvidíme, čo
bude ďalej. Ešte nejaké otázky?
M. Paličková – značíte si diskusné príspevky, ako ste si vyžadovali už minule?
J. Kubiš – nech je tam aj napísané, do akej doby bude plnenie toho cieľa.
Starosta – pán Kubiš, ale ja vám neviem povedať do kedy to bude, keďže sa mám s firmou
Fostnet stretnúť len budúci týždeň. Všetci chceme, aby to bolo čo najskôr. Vo vyhodnotení
uznesení OZ je napísané, že je to v priebežnom plnení. Tam vás informujem a na to sa viete
spýtať.
M. Paličková – ja vyhodnocuje uznesenia aj z roku 2016.
Starosta – sú tam veci, ktoré sú v priebežnom plnení a na tie sa treba pýtať.
J. Kubiš – na to je to uznesenie, aby bolo kontrolované a pani kontrolórka nás musí o tom
poinformovať. Čiže termín tam musí nejaký byť.
Starosta – termín na informáciu tam nebude nikdy. Máte návrh uznesení, kde je napr.
uznesenie v priebežnom plnení. To znamená, že sa ma na ďalšom zastupiteľstve viete spýtať
na to. Keď sa opýtate, odpoviem vám. Vždy vás v tom priebežnom plnení informujem
o situácii. Dávam to pani kontrolórke a ona to posunie vám.
S. Jackuliaková – ten optický kábel čo sa ťahal na hornom konci chodníkmi – to je od
Telekomu? Bude sa to robiť aj ďalej? Lebo sa ma ľudia pýtali, že chodili listy z Orange.
Starosta – mám v pláne stretnutie v Telekome, ako to vyzerá s optickým káblom v celej
dedine. Druhá vec – kábel Orange – listy chodili do určitých domácností, ktorých sa to
týkalo. Tí, ktorí majú pozemky za Hronom. Je to optický kábel z Banskej Bystrice do Brezna
– ide to druhou stranou Hrona.
Starosta – VZN č. 47/2010 – Protipovodňový plán – treba nám ho aktualizovať. Sľúbil som
pani z okresného úradu, že jej ho pošlem aktualizovaný. Je potrebné aktualizovať členov
zloženia krízového štábu s členov obecnej protipovodňovej komisie. V budúcom týždni vám
to pošlem do mailu a poprosím vás o odpoveď – navrhnem tam členov. Zvyčajne to bývali
poslanci. Následne na najbližšom zasadnutí OZ si prijmeme toto aktualizované VZN.
Dotácie do rozpočtu na rok 2020 treba podať do 30.9.2019.
Boli sme oslovení pani Chovanovou na úpravu v katastri nehnuteľností – jedná sa o pozemok
pri obecnom úrade a okolité susedné parcely. V minulosti to bolo zamerané len letecky a teraz
to chcú dať opraviť podľa skutočného stavu. Zavolali geodeta a zameral skutkový stav. Boli
sme k tomu samozrejme prizvaní a platba za zameranie sa má rozdeliť medzi 6 vlastníkov
nehnuteľností – p. Kubiš, p. Filipová, p. Chovanová, p. Paločko, p. Majer, obec Lučatín.
Jedná sa približne o sumu cca 110€. Všetko zakreslia a podajú na kataster. Nič sa meniť
nebude, ide len o zameranie skutočného stavu.
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J. Kubiš – chcem informovať o altánku v Kutine, na ktorý sme dostali dotáciu 1400€ z EPH.
Už je takmer dokončený. V budúcom týždni by sme to chceli zúčtovať.
Ďalšia vec, keďže sme poslanci, myslím, že máme nárok na nejaké odmeny, nie? Nejaká
dohoda o vykonaní práci by mala byť.
M. Paličková – vy ako poslanci si môžete schváliť zásady odmeňovania poslancov a len
v zmysle tohto môžete byť odmenení.
Š. Trajteľová – vás ako poslancov od 1.1.2019 som vás prihlásila na sociálnu poisťovňu ako
zamestnancov s nepravidelným príjmom. Súčasne platí smernica, alebo VZN o odmeňovaní
poslancov a členov komisií. Je to staré a bolo to ešte 50 Sk za jedno zasadnutie člena komisie
a 100 Sk za zasadnutie predsedu komisie a 200 Sk za zasadnutie OZ. Takže toto stále platí,
nebolo to zmenené. V predchádzajúcich obdobiach, keďže niektoré komisie zasadali málo, sa
vzdali odmien. Poslanci sa posledné roky vzdali odmeny. Jedine kultúrna komisia bola
vyplácaná, pretože tá zasadala pomerne často.
J. Kubiš – čiže podľa Zákona 369/1990 je stanovená nejaká suma pre poslancov - to neplatí?
Š. Trajteľová – platí, ale každá obec si musí dať vlastné VZN
J. Kubiš – dobre, však dáme. Veď sme tu na to, aby sme to mohli prijať.
M. Paličková – zákonom je stanovené, že odmena poslanca môže byť v kalendárnom roku
najviac výška mesačného platu starostu bez navýšenia, podľa príslušnej platovej skupiny.
Toto je obmedzenie do tej výšky.
Starosta - samozrejme VZN si môžete dať, nemusí to nikto robiť zadarmo. Druhá vec je, že
možno sa treba ohliadnuť za tým, čo sme v tej obci spravili, aký máme rozpočet a možno si aj
spraviť nejaký maličký prieskum ako je to v okolitých obciach. Dajte návrh VZN, vyvesíme
ho a dáme na pripomienkovanie a odsúhlasenie. Viete ostalo ticho, ale to sú tie veci, ktoré
ostali na vás. Ak niečo chcete, tak ich musíte vy iniciovať.
Š. Trajteľová – momentálne platí nejaký stav. Pokiaľ sa to nezmení, tak to stále bude platiť.
Treba určiť akou formou to bude.
Starosta – ak ideme brať členov zasadnutí OZ, zasadnutie komisií, tak potom ostáva na
zvážení aj to, že nemáme kultúrnu komisiu a tú kultúru robí starosta. Tak potom odsúhlaste aj
starostovi určité percentá za to, že robí kultúru. Treba k tomu objektívne pristupovať. Keď
dám jednému, tak aj druhému a tretiemu.
J. Kubiš – nejdeme to teraz rozoberať, lebo by sme sa len pohádali.
Starosta – ja som za iné veci platený a to, že ste to nechceli robiť a pripadlo to mne ...
J. Kubiš – nepripadlo to vám – ste si to vzali. Veď vy ani nemôžete robiť komisiu.
Starosta – ja nerobím komisiu, ja robím kultúru. Nad tým sa zamyslite.
Š. Trajteľová – staré platí, pokým sa nezmení nové.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 3
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.54/2019 zo dňa 13.09.2019
OZ berie na vedomie:
1/ diskusný príspevok p. Jána Kubiša: ohľadom realizácie Wifi pre obec Lučatín, realizácia
altánku v „Sypáku“
2/ diskusný príspevok p. Silvie Jackuliakovej ohľadom optického kábla spoločnosti „Orange
Slovensko, a.s.“
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3/ diskusný príspevok p. Moniky Zemanovej – situácia v MŠ a realizácia rekonštrukcie
kultúrneho domu v Lučatíne
4/ diskusný príspevok p. starostu k pripravovanému VZN – protipovodňový plán, informácia
ohľadom dotácií, návrh na opravu v katastri nehnuteľností
K bodu 14/
Návrh na uznesenie a jeho schválenie
Po vyčerpaní programu starosta obce skonštatoval, že návrhová komisia počas rokovania OZ
pripravila a predniesla návrhy znení uznesení od čísla: 44/2019–54/2019, o ktorých sa riadne
hlasovalo.
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 15/
Ukončenie
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

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

Ing. Pavel Kováč, starosta obce

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