Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín,
konaného dňa 05.12.2019 o 18:00 hod v zasadačke obecného úradu
v Lučatíne.
Prítomní poslanci: 5 /S. Jackuliaková, J. Kubiš, D. Lichá, L. Šišiak, M. Zemanová/
Neprítomní poslanci: Kontrolórka obce: Ing. Mária Paličková
Ekonómka obce: Ing. Štefánia Trajteľová
Počet občanov: 2
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 miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky č. 68/2019
7. VZN obce Lučatín o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku č. 69/2019
8. VZN obce Lučatín o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej
školy, materskej školy, školského zariadenia a zariadenia školského stravovania zriadených na
území obce Lučatín č. 70/2019
9. VZN obce Lučatín – Povodňový plán záchranných prác č. 71/2019
10. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe a výročná správa za rok
2018
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2020
12. Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií
13. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – doplnený bod
14. Schválenie rozpočtu obce Lučatín na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
15. Určenie limitu, v ktorom môže zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením vykonávať starosta
obce
16. Rajonizácia poslancov
17. Plán zasadnutí OZ na rok 2020
18. Interpelácie poslancov
19. Rôzne diskusia
20. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
21. 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 L. Šišiaka a D. Lichú. 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 L. Šišiak a D. Lichá.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.55/2019 zo dňa 05.12.2019
OZ určuje: B. Luptákovú za zapisovateľa zápisnice.
OZ určuje: L. Šišiaka a D. Lichú 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. 13.Rozpočtové opatrenie č. 2/2019. 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 05.12.2019 riadiť.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.56/2019 zo dňa 05.12.2019
OZ schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva obce Lučatín a doplňuje o bod:
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019.
K bodu 4/
Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie navrhol starosta obce za predsedu D. Lichú a za členov:
L. Šišiaka a J. Kubiša.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č 57/2019 zo dňa 05.12.2019
OZ volí: návrhovú komisiu v zložení: D. Lichá- predseda, L. Šišiak a J. Kubiš – členovia
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Starosta vyzval rodičov MŠ a ZŠ, ktorí požiadali o uprednostnenie v rámci diskusie, aby
vystúpili s ich príspevkom.
K. Chovanová - prišli sme sem za MŠ a ZŠ. Chceme poďakovať, že MŠ a ZŠ stále funguje,
ale na rozvoj sú samozrejme potrebné financie. Taktiež vyvíjame snahu ako rodičia
v Iniciatíve rodičov. Po príchode nových učiteliek v MŠ nabrala MŠ nový rozmer. Sú
šikovné, ale chýbajú im nejaké didaktické pomôcky. Preto by sme prosili o navýšenie
rozpočtu, resp, aby sa tie peniaze, ktoré platia rodičia /10€ mesačne/ používali pre deti.
Momentálne z tej sumy hradia čistiace pomôcky, kancelárske potreby, toner a iné.
B. Bobáková – Katka Chovanová je predsedníčka Rady školy. Ja som tu za Iniciatívu rodičov
a tiež by som chcela podporiť túto myšlienku – navýšiť rozpočet ZŠ a MŠ. Chceme, aby ZŠ
a MŠ fungovala dobre a aby sa posúvali ďalej. Z iniciatívy rodičov sme tam za posledné roky
preinvestovali cez 2000€. Rozumieme nákladom v rozpočte. Ak mám správne informácie, tak
to v podstate pokrýva mzdy a prevádzku. Niekoľkokrát sme apelovali na sociálnu
a spoločenskú funkciu ZŠ a MŠ, aby sa ľudia spoznali, aby to tu žilo. Čo sa týka preliezok,
bohužiaľ projekty neprešli. Teraz je opäť podaný projekt, takže sme do dvora extrémne
neinvestovali. Veľmi ďakujeme za vybudovanie turistických chodníkov. Bola by som rada,
keby bol v obci priestor pre deti. Je tu veľmi dobrý tím rodičov, ktorí sú ochotní pomáhať.
Sme veľmi vďační, že tento rok môžeme realizovať ples a výťažok pôjde pre deti. Mnoho
vecí bolo zakúpených z peňazí Iniciatívy rodičov. Bolo by fajn, keby sa v rozpočte myslelo aj
na ZŠ a MŠ.
S. Jackuliaková – skúšali ste písať na Vianoce listy sponzorom do veľkých firiem?
B. Bobáková – ja som matka, veľa času trávim tým, že sa snažím, aby sme niečo zarobili.
Neskúšali sme, môžeme osloviť.
D. Lichá – ako si to predstavujete? Koľko financií by ste potrebovali?
K. Chovanová – myslím, že 1000€ ročne by postačovalo.
Starosta – teraz sa nebavme o číslach. Predostreli ste nejaký názor. Mohli by sme obnoviť
stretnutia napr. každý štvrťrok a tam by sme si povedali konkrétne veci.
B. Bobáková – jedna vec je bežný chod a druhá investície.
M. Zemanová – treba si uvedomiť, že obec dostáva financie na ZŠ, nie na MŠ. Obec MŠ
dotuje. Tým, že je stále v ZŠ málo detí, tak máte krátený rozpočet. Vieme, že sa tam
neinvestovalo 20 rokov, ale nedá sa to spraviť za 1 rok. Teraz som sa dozvedela, že budete
robiť ples a výťažok z toho pôjde do školy. Myslím si, že to vám pokryje tie financie, ktoré
žiadate navyše.
B. Bobáková – áno, ale je to náš voľný čas, je to služba pre obec.
M. Zemanová – to my vieme, neorganizovali sme len jeden ples. Vieme, že je s tým robota.
Hovoríme o tom, že tentokrát nepôjde výťažok do obce, ale k vám.
Š. Trajteľová – môžem teda povedať pár čísel? 110 800 € je rozpočet pre ZŠ a MŠ a ŠJ.
193 000€ je všetko ostatné pre obec. 56 000€ sú normatívy – dáva sa však 76 000€. ZŠ
dotujeme 17 000€ tento rok. Je to dlhodobá záležitosť. Čiže tie peniaze tam obec dáva. V roku
2020 by sa mala robiť rekonštrukcia kultúrneho domu. Treba vidieť aj tú druhú stranu.
B. Bobáková – ja som vďačná za ples, ale tvrdím, že je za tým veľa roboty – aj za Iniciatívou
rodičov je veľa roboty. Ja sa nebudem chodiť prosiť po firmách. Mám pocit, akoby sa tu
vyčítalo, že ZŠ a MŠ ešte funguje.
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Š. Trajteľová – nevyčíta sa, ale robí sa čo sa dá.
L. Šišiak – v iných obciach je viac detí a viac financií.
D. Lichá – možno by bolo dobré viac motivovať rodičov detí v MŠ, aby dali deti do ZŠ tu
v obci.
Š. Trajteľová – vaša iniciatíva je perfektná, ale bohužiaľ čísla nepustia.
M. Zemanová – v rozpočte je predsa výmena kotla a nové skrinky do MŠ – to nie sú malé
položky.
K. Chovanová – necháme to na vás, nebudeme vás viac zdržovať.
D. Lichá – vždy keď bola z MŠ a ZŠ nejaká požiadavka napr. na plavecký, tak vždy sa
peniaze našli. Držím Vám palce s plesom, verím, že pekne zarobíte.
B. Bobáková – investujeme aj do inventáru obce. Podotýkam, že v obci nie je ani jedna
„preliezka“ pre deti zakúpená obcou. Rozpočet škôlky nemôže byť len o tom, že je to na plat
a na energie. Učiteľky musia predsa s niečím pracovať, aby sa deti rozvíjali. Ďakujeme veľmi
pekne za priestor.
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: 5
Hlasovanie:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.58/2019 zo dňa 05.12.2019
OZ berie na vedomie: vyhodnotenie plnenia uznesení z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Lučatín konaného dňa 13. 9. 2019 od uznesenia č. 44/2019 - 54/2019 ako splnené okrem uznesenia č.
54/2019, ktoré zostávajú v priebežnom plnení, vyhodnotenie plnenia uznesení zo 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Lučatín konaného dňa 3. 7. 2019 od uznesenia č. 34/2019 - 43/2019 ako
splnené okrem uznesenia č. 43/2019, ktoré zostávajú v priebežnom plnení, následné vyhodnotenie
plnenia uznesení zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín konaného dňa 17. 4. 2019 od
uznesenia č. 26/2019 - 33/2019 ako splnené okrem uznesenia č. 31/2019, ktoré zostávajú v priebežnom
plnení, následné vyhodnotenie plnenia uznesení zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Lučatín konaného dňa 27. 2. 2019 (uznesenie č. 16 - v priebežnom plnení), následné vyhodnotenie
plnenia uznesení z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín konaného dňa
10. 10. 2018 (uznesenia č. 1-14 ako splnené okrem uznesenia č. 14, ktoré zostávajú v priebežnom
plnení), následné vyhodnotenie plnenia uznesení z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Lučatín konaného dňa 8. 10. 2018 (uznesenie č. 43 - v priebežnom plnení), následné vyhodnotenie
plnenia uznesení z 27. zasadnutia OZ konaného dňa 6. 8. 2018 (uznesenie č. 42 - v priebežnom plnení),
následné vyhodnotenie plnenia uznesení z 25. zasadnutia OZ konaného dňa 11. 6. 2018 (uznesenie č.
40- v priebežnom plnení), následné vyhodnotenie plnenia uznesení z 24. zasadnutia OZ konaného dňa
16. 4. 2018 (uznesenie č. 39 v priebežnom plnení), následné vyhodnotenie plnenia uznesení z 23.
zasadnutia OZ konaného dňa 12. 2. 2018 (uznesenie č. 38 - v priebežnom plnení) bez pripomienok.
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K bodu 6/
VZN obce Lučatín o určení miesta a času zápisu dieťaťa a plnenie povinnej školskej
dochádzky č. 68/2019

Starosta obce dal za predložený návrh VZN obce Lučatín o určení miesta a času zápisu
dieťaťa a plnenie povinnej školskej dochádzky č. 68/2019 hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Uznesenie č. 59/2019 zo dňa 05.12.2019

Zdržal sa: 0

OZ ruší: VZN obce Lučatín o určení miesta a času zápisu dieťaťa a plnenie povinnej
školskej dochádzky č. 66/2019 schválené uznesením č. 23/2019
OZ berie na vedomie: vyhodnotenie podaných pripomienok Všeobecne záväzného
nariadenia obce Lučatín o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky č. 68/2019 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 VZN obce Lučatín o určení miesta a času zápisu dieťaťa a plnenie povinnej
školskej dochádzky č. 68/2019.
K bodu 7/

VZN obce Lučatín o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku č. 69/2019
Starosta – jedná sa o zmenu v platení poplatku za hrobové miesta. Poplatok sa bude vyberať na
10 rokov a suma za 1 hrobové miesto sa zaokrúhlila z 1,99€ na 2€. Keď sa zriadi hrobové
miesto napr. v roku 2023, tak sa zaplatí alikvótna čiastka len do roku 2030, aby to bolo v danej
dekáde.
Starosta obce dal za predložený návrh VZN obce Lučatín o prevádzkovom poriadku pohrebiska
a domu smútku č. 69/2019 hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.60/2019 zo dňa 05.12.2019
OZ ruší: VZN obce Lučatín o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku č. 49/2012
schválené uznesením č. 22/2012.
OZ berie na vedomie: vyhodnotenie podaných pripomienok Všeobecne záväzného nariadenia obce
Lučatín o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku č. 69/2019 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 VZN obce Lučatín o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku č. 69/2019.
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K bodu 8/
VZN obce Lučatín o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej školy,
materskej školy, školského zariadenia a zariadenia školského stravovania zriadených na území
obce Lučatín č. 70/2019

Starosta – tu boli navrhnuté sumy, na základe koeficientov - ako príloha č. 1. Spracovala to p.
Trajteľová. Toto VZN je robené zo zákona a je potrebné ho prijať.
Starosta obce dal za predložený návrh VZN obce Lučatín o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa/žiaka základnej školy, materskej školy, školského zariadenia a zariadenia
školského stravovania zriadených na území obce Lučatín č. 70/2019 hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Uznesenie č 61/2019 zo dňa 05.12.2019

Zdržal sa: 0

OZ ruší:. VZN obce Lučatín o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej
školy, materskej školy, školského zariadenia a zariadenia školského stravovania zriadených na území
obce Lučatín č. 42/2009 schválené uznesením č. 24/2009.
OZ berie na vedomie: vyhodnotenie podaných pripomienok Všeobecne záväzného nariadenia obce
Lučatín o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej školy, materskej školy,
školského zariadenia a zariadenia školského stravovania zriadených na území obce Lučatín č. 70/2019
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 VZN obce Lučatín o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka
základnej školy, materskej školy, školského zariadenia a zariadenia školského stravovania zriadených
na území obce Lučatín č. 70/2019.

K bodu 9/
VZN obce Lučatín – Povodňový plán záchranných prác č. 71/2019
Starosta obce dal za predložený návrh VZN obce Lučatín – Povodňový plán záchranných prác
č. 71/2019 hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.62/2019 zo dňa 05.12.2019
OZ ruší:. VZN obce Lučatín – Povodňový plán záchranných prác č. 47/2010 schválený uznesením
č.45/2010.

OZ berie na vedomie: vyhodnotenie podaných pripomienok Všeobecne záväzného nariadenia
obce Lučatín - Povodňový plán záchranných prác č. 71/2019 v lehote na podávanie
pripomienok v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z.n.
OZ sa uznáša: na VZN obce Lučatín– Povodňový plán záchranných prác č. 71/2019
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K bodu 10/
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe a výročná správa za rok
2018
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.63/2019 zo dňa 05.12.2019
OZ berie na vedomie: Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe 2018
bez pripomienok.
OZ berie na vedomie: Výročnú správu za rok 2018 bez pripomienok.
K bodu 11/
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2020
Starosta obce dal za predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
za I. polrok 2020 hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.64/2019 zo dňa 05.12.2019
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 2020.
K bodu 12/
Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií
Starosta – dostal som predložený návrh od finančnej komisii. Skúste si to odprezentovať.
M. Zemanová – určili sme zásady odmeňovania poslancov v Lučatíne. Treba si uvedomiť, že
ako poslanci chceme pracovať a nechceme sa len zúčastňovať zasadnutí OZ. Podľa toho sme
rozhodli o výške odmien. Odmeny sa budú vyplácať paušálne za každý mesiac. Budú krátené
za neúčasť na zasadnutí OZ, tzn. za neospravedlnenú neúčasť 10% a za ospravedlnenú
neúčasť 5%. Rozhodli sme sa tak preto, lebo poslanec nepracuje len vtedy, keď je zasadnutie
OZ, ale na zasadnutie OZ sa musí pripravovať a taktiež má spojené náklady s funkciou
poslanca. Za predsedu komisie, keďže je to poslanec nebude vyplatená odmena. V tej sume
50€ /1 mesiac je celá práca poslanca a tiež práca predsedu komisie. Vložil sa tam článok 5 –
Odmeny za výkon poslanca a člena komisie v prechodnom roku schvaľovania zásad, ktorý
platí len tento rok. Ďalšie roky budú podľa článkov 1-4. Sú tam rozpísané aj odmeny členom
komisií. Tento rok to je jednorázová odmena pre poslanca 500€. V ďalších rokoch je to
50€/1 mesiac pre poslanca OZ. Pre člena komisie je to max. 100€/1 rok.
Starosta – je sa nestotožňujem s mesačnou platbou. Stotožňujem sa s platbou za zasadnutie,
nie za mesačný paušál. Nepoznám obec, ktorá má mesačné odmeny pre poslancov. Keď mám
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povedať za starostu alebo za občana, ja som proti. Keby to bolo 50€ za zasadnutie OZ, tak
s tým nemám problém.
M. Zemanová – no ale mali by sme vyplatené aj za predsedov komisií a za počet zasadnutí.
A pracovné stretnutia sa do toho nepočítajú? My vtedy akože nerobíme? Robíme len keď je
zasadnutie OZ? Rozhodli sme sa pre to takto a myslím si, že poslanec OZ nie je len v ten deň
keď je zasadnutie, ale počas celého roka. Len tento rok aj s pracovnými stretnutiami sme mali
20 stretnutí.
Starosta – musíte brať do úvahy, že sme v tom všetci noví a museli sme sa do toho dostať.
Kvôli tomu bol tento rok taký.
M. Zemanová – to berieme, ale práve preto hovoríme, že my chceme robiť. Preto očakávame,
že nás budete o všetkom dopredu informovať a budeme robiť.
Starosta – do tejto poslaneckej práce ste šli s tým, že chcete pre túto obec aj niečo spraviť. Ja
nevravím, že za to nemá byť odmena.
M. Zemanová – zo zákona máme nárok na odmenu do výšky 1 mesačného platu starostu
obce.
Starosta – myslím, že to ani mesto takto nemá. To by sme si mohli rovno vziať úver.
Š. Trajteľová – poprosím zmeniť bod 5 v článku 5 na text : odmeny budú vyplatené vo
výplatnom termíne za mesiac december 2019. Poprosím zoznam aj s krátením podľa
zasadnutí komisií. Ako zistíme, že komisia zasadla. Máte nejaký plán zasadnutí?
J. Kubiš – máme zápis z komisie.
M. Zemanová – členom komisie sa nekráti odmena. Budú mať zaplatené len za účasť na
zasadnutí komisie. – podľa počtu za daný rok.
J. Kubiš – každá komisia pošle zápis zo zasadnutia starostovi – o čom to bolo + prezenčné
listiny.
Š. Trajteľová – členov komisií budem musieť prihlásiť do sociálnej poisťovne, čiže budem
potrebovať aj údaje členov k prihláseniu.
Starosta – dnes som bol s p. Mullerom a vravel mi, že podpisoval vzdanie sa odmien.
L. Šišiak – ja by som rád túto odmenu poslanca a člena komisie daroval niektorej zložke
v obci.
Š. Trajteľová – ak to vyplatíme vám, zdaní sa to a bude to nižšia suma – a tú sumu môžete
niekomu venovať.
L. Šišiak – tak nech to radšej zostane v rozpočte.
Š. Trajteľová – takže vašich 500€ presunieme niektorej zložke pôsobiacej v obci.
D. Lichá – ja tiež za financie, ktoré dostanem osobne zakúpim nejaké veci do MŠ.
Dohodnem sa s p. riaditeľkou. Bude to formou daru do MŠ a možno aj športovcom zakúpim
futbalovú loptu alebo niečo podobné.
M. Paličková – potom poprosíme darovaciu zmluvu.
Starosta – ja to kvitujem, ale my ako obec prídeme zhruba o 30%, ktoré pôjdu na dane.
D. Lichá – ale nám sa to bude rátať do dôchodku. Ber to aj z našej strany. Nemusím darovať
celú sume, ale len toľko, koľko uznám za vhodné.
Starosta – v poriadku.
Starosta obce dal za predložený návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ a členov komisií
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.65/2019 zo dňa 05.12.2019
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OZ ruší:. zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií schválených obecným

zastupiteľstvom uznesením č. 12/2006
OZ schvaľuje: Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií
K bodu 13/
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – doplnený bod
Starosta – sú v tom zahrnuté odmeny pre poslancov z 800€ na 3000€ + poistné, personálne
zmeny v ZŠ a MŠ – mzdy. Máte k tomu nejaké otázky? Finančná komisia odporúča?
M. Zemanová – áno.
Starosta obce dal za predložené Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.66/2019 zo dňa 05.12.2019
OZ berie na vedomie:
1/ predkladaný návrh rozpočtového opatrenia č. 2/OZ/2019
2/ stanovisko hlavného kontrolóra k predkladanému návrhu úpravy rozpočtu
3/ stanovisko finančnej komisie
OZ schvaľuje: úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/OZ/2019 v navrhovanej podobe,
ktorá je v prílohe uznesenia, ktorým dochádza k povolenému prekročeniu a viazaniu príjmov
v celkovej výške 306 497 € a k povolenému prekročeniu a viazaniu výdavkov v celkovej
výške 302 192 € 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 14/
Schválenie rozpočtu obce Lučatín na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
Starosta – o tomto sme hovorili aj na pracovnom stretnutí. Rozpočet je taký, ako sme si ho
prešli.
Starosta obce dal za predložený rozpočet obce Lučatín na rok 2020 s výhľadom na roky 2021
a 2022 hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.67/2019 zo dňa 05.12.2019
OZ berie na vedomie:
a) stanovisko finančnej komisie k predkladanému návrhu rozpočtu obce Lučatín na roky 2020
-2022
b) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k predkladanému návrhu rozpočtu obce Lučatín na
roky 2020 -2022
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OZ Schvaľuje: Rozpočet obce Lučatín na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 bez
pripomienok.

K bodu 15/
Určenie limitu, v ktorom môže zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením vykonávať starosta
obce
Starosta – bol navrhovaný limit 8000€. Jedná sa o rozpočtové opatrenie, ktoré je niekedy
potrebné spraviť na konci roka. Máte niečo k tomu?
M. Zemanová – áno. Máme upravené znenie. / Uznesenie č. 68/2019/
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.68/2019 zo dňa 05.12.2019
OZ berie na vedomie: stanovisko finančnej komisie k predkladanému návrhu týkajúce sa
schválenia finančného limitu pre výkon úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením starostom
obce Lučatín
OZ Schvaľuje: v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení vykonávať úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatrení
starostovi obce Lučatín do výšky 8000€, a to presunom medzi rozpočtovými položkami, čím
nedôjde k navýšeniu príjmov alebo výdavkov v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu
a nebude navyšovať schodok obce za dodržanie nasledovných podmienok:
1/ Rozpočtové opatrenie starostom obce sa môže vykonávať len v mesiaci december k 31.12.
príslušného rozpočtového roka.
2/ Rozpočtové opatrenie sa nemôže dotýkať úpravy rozpočtových položiek s navyšovaním
odmien.
3/ Rozpočtové opatrenie sa nemôže dotýkať nákupu tovaru, služieb alebo investícií nad
2000€, o ktorých nebudú poslanci vopred informovaní a neodsúhlasia ich písomne alebo
elektronicky.
O vykonaných úpravách rozpočtu predkladá starosta obce informáciu obecnému
zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí.

K bodu 16/
Rajonizácia poslancov
Starosta – bol to môj návrh na základe roznesenia Lučatínskych zvestí, ktoré som urobil so
zamestnancom obce. Bolo to na podnet občanov, ktorým neboli doručené noviny. Novú
rajonizáciu som vám vopred zaslal a dohodli ste sa na svojich úsekoch. Každý z vás bude
zodpovedný doručením novín vo svojom rajóne. V minulosti sa mi z 250 výtlačkov nevrátil
na obecný úrad ani 1 kus. Teraz som rozdal cca 222 ks. „Dlhú“ a „Závrať“ má na starosti p.
Jackuliaková, Dolný koniec p. Lichá, „Kutina“ p. Šišiak, „Hlavná“ ulica p. Zemanová a
„Predľubietová“ p. Kubiš. Potvrdili sme mi e-mailom, že s tým súhlasíte.
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Starosta obce dal za predložený návrh Rajonizácie poslancov hlasovať.

Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.69/2019 zo dňa 05.12.2019
OZ berie na vedomie: rajonizáciu poslancov podľa predloženého návrhu.
OZ Schvaľuje: rajonizáciu poslancov podľa predloženého návrhu
K bodu 17/
Plán zasadnutí OZ na rok 2020
Starosta – minulý rok som dal plán zasadnutí OZ – bohužiaľ sme nestretli v daných
termínoch. Teraz navrhujem 6. zasadnutí OZ. Dal som to na týždne, nie na konkrétny deň.
Presný deň v danom týždni sa navrhne samozrejme skôr, podľa rokovacieho poriadku.
Starosta obce dal za predložený Plán zasadnutí OZ na rok 2020 hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 5
Hlasovanie:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.70/2019 zo dňa 05.12.2019
OZ Schvaľuje: Plán zasadnutí OZ na rok 2020 nasledovne:
1. zasadnutie OZ – 6. týždeň, február 2020,
2. zasadnutie OZ – 15. týždeň, apríl 2020,
3. zasadnutie OZ – 24. týždeň, jún 2020,
4. zasadnutie OZ – 39. týždeň, september 2020,
5. zasadnutie OZ – 45. týždeň, november 2020,
6. zasadnutie OZ – 49. týždeň, december 2020.

K bodu 18 a 19/
Interpelácie poslancov a rôzne diskusia
Starosta – začal by som ja. Zhrniem to. Hovoril som so Slovak Telekom – ohľadom optického
kábla. Majú v pláne investovať aj do Lučatína. V roku 2020 im to v pláne investícií neprešlo.
Dohodli sme sa, že dáme novú žiadosť a budeme na nich opakovane tlačiť. Rozprávali
o nemalých finančných prostriedkoch, ktoré by museli dať do Lučatína. Žiadali od nás počet
bytových jednotiek v obci. Poslali sme im teda žiadosť. Ak to bude, tak už len na rok 2021.
M. Zemanová – jedná sa o nové „ťahanie“ optického kábla? Či aj o to, ktoré je už spravené?
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Starosta - nie, jedná sa o zvyšnú časť obce. Čo ste minule hovorili, že máte zmluvu, tak to je
zmluva na súhlas prípojky, ktorú Vám tam osadili.
Starosta – určite ste si všimli, že sa realizovala výsadba stromčekov, o ktorej ste boli
informovaní vopred. Jedná sa o časť od p. Stolára až po začiatok obce – p. Majerovú. Je to
výsadba 70 ks borievok. Niektorých ľuďom sa to nepáči. Boli tam určené nejaké rozmery,
ktoré bolo potrebné dodržať /elektrika, plyn, stĺpy/. Je to kompromis medzi tým, ako to
požadovali z Agentúry životného prostredia. Robila to firma z Bratislavy, ktorá si na to najala
ďalšiu firmu.
M. Zemanová – do akej výšky sa budú udržiavať?
Starosta – stromčeky budú približne max. vo výške 1,50m. Ja by som to vyššie nedával, aby
sme to vedeli aj ďalej strihať. Vysádzali sa aj stromy na cintoríne /javor mliečny/, je to
listnatý strom. Tam išlo 45 stromov. Nemohli sme ich vysadiť opäť popri ceste, kvôli
inžinierskym sieťam.
M. Zemanová – a tie žlté rúry, čo sú pri stromčekoch – tie si môžeme zrezať?
Starosta – pokým sa stromčeky neuchytia, tak tam musia byť. Navrhujem pri javoroch, aby sa
hneď z jari spravil strih, aby stromy neboli také vysoké. Je možnosť kúpiť teleskopické
nožnice alebo elektrické nožnice. Viem, že niektorých ľuďom vadí, že je to listnatý strom.
Projekt detské ihrisko bol podaný 26.11.2019. Čakáme na stanovisko MAS a ďalej to budú
vyhodnocovať pre PPA. Ak nám projekt schvália, tak finančné prostriedky nám budú
poukázane v priebehu budúceho roka. Tento projekt nie je len pre ZŠ a MŠ, je to pre všetky
deti v obci. Možno ste si všimli, že sa opravovali komíny na obecnom úrade. Robil to Marek
Matyáš. Dostali sme podnet od susedov, takže sme to museli riešiť. Robila sa zámková dlažba
pre požiarnou zbrojnicou. Rátali sme s tým, že použijeme obrubníky, ktoré boli uložené na
„Figure“, ale boli nevyhovujúce. Nakúpila sa zámková dlažba a materiál a štrky na futbalové
ihrisko. Dlažbu si položia futbalisti svojpomocne na jar. Vianočný stromček nám darovala
obec Slovenská Ľupča. Ďalej chcem poďakovať seniorom za adventný veniec v parku.
Uzávierka Lučatínskych zvestí je 10.12.2019. Ak chcete dať príspevky, môžete. Robili sa
revízie bleskozvodov v dome smútku a požiarnej zbrojnici. Museli tam byť urobené opravy
a úpravy. Zároveň by sme mali spraviť ešte tento rok inventúry. Je to podelené, treba to
urobiť do 19.12.2019. Ak treba v inventúre niečo vyradiť, treba zdôvodniť prečo. Na zimnú
údržbu sme pripravení.
J. Kubiš – ja som chcel k tej výsadbe. Bude potrebné to určite zastrihávať. Ako stojíme
s výstavbou na „Hriadkach“.
Starosta – vlastníci budú musieť dať spraviť arecheologický prieskum, nakoľko tam boli
„pamiatkári“ a našli sa tam nejaké čriepky.
J. Kubiš - bolo by dobré spraviť v cintoríne zábradlie v strmých častiach chodníka.
Parkovanie pri cintoríne by sa mohlo vyriešiť – spraviť pár parkovacích miest.
Starosta – moja vízia je tiež spraviť parkovanie – do budúcna, po ľavej alebo pravej strane
plota. Po ľavej strane to má vraj v užívaní p. Lakomčík. Po pravej strane to má jedna pani,
ktorá je vlastníčka celej parcely.
J. Kubiš – ja som myslel v pravej dolnej časti cintorína – kde hroby nie sú. Prerobiť plot
a novú bránu.
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Starosta – určite by sa tam zišlo nejaké parkovanie.
J. Kubiš – navrhujem, aby sme si spravili stretnutie v ZŠ a MŠ. Povedali by nám požiadavky
a postupne by sa to mohlo riešiť.
Š. Trajteľová – navrhujem, aby sa spravilo pracovné stretnutie s p. riaditeľkami, lebo niektoré
veci boli „vytrhnuté z kontextu“. Vecné dary nemáme nikde podchytené. Bolo by potrebné
spraviť darovaciu zmluvu, keďže obec sa stará o majetok. Pani riaditeľka by to mala od tých
rodičov preniesť na obec, aby sa tá informácia dostala aj sem.
Starosta – ja som mal viac pracovných stretnutí aj s novou pani riaditeľkou. Mávam stretnutia
aj so ZŠ aj s MŠ ohľadom financií a pokladne.
Lukáš Šišiak odišiel zo zasadnutia OZ.
S. Jackuliaková – ja som to nemyslela v zlom, keď som povedala, aby si napísali listy. My
sme tiež rodičia a riešili sme to takto. Napr. Slovenská Sporiteľňa nám poskytla 50 000 Sk
a oni prišli a zaplatili nám to. Ja som chcela len poradiť.
M. Zemanová – a ďalšia vec... idú robiť ples. Minulý rok si spravili Katarínsku zábavu, mohli
spraviť aj tento rok. Ja som sa im tom pracovnom stretnutí snažila vysvetliť, že to pôjde, ale
nedá sa všetko naraz. Teraz sú plánové skrinky, kotol a iné veci. Sú to naozaj dosť vysoké
investície, s ktorými sa možno nepočítalo. Veď roky sa tam nič nemenilo.
Starosta – chceli zhruba 1000€ na 1 rok, jedná sa ani nie o 100€ na mesiac. Nechcem to
zľahčovať. Keď som im pri nástupe nariadil predbežnú inventúru, tak tam naozaj veľa vecí
absentuje. Celá iniciatíva je založená na tom, aby z toho financovali nejaké zážitkové veci
a výlety, o ktorých ani nevieme. Nechceli až tak investovať do majetku. Teraz je to o tom, že
z Iniciatívy dávajú do toho peniaze.
Š. Trajteľová – musia dať požiadavku, že sú potrebné napr. nejaké edukačné pomôcky a bude
sa to musieť zvažovať pri príprave rozpočtu. A možno sa budú krátiť nejaké iné veci. Je to
o informáciách a požiadavkách.
D. Lichá – ja sa chcem opýtať ako stojíme s tým kultúrnym domom.
Starosta – ako som spomínal výherca VO nadobudol nového majiteľa a momentálne sme
odoslali list spoločnosti, aby sa vyjadrila, či si je ochotná prebrať stavbu na začiatku apríla
2020. Čakáme na stanovisko. Ak sa vyjadria negatívne, tak z toho pravdepodobne vyvodíme
právne následky. Ak sa k tomu postavia kladne, tak na začiatku apríla by si mali prevziať
stavbu.
D. Lichá – nebudú postihovaní kvôli tomu, že sa stavba nezačala realizovať vtedy, kedy sa
mala?
Starosta – nie je daný presný začiatok. Je tam len termín do kedy sa má skončiť – 2024.
M. Zemanová – keď náhodou odstúpia?
Starosta – uvidíme, ako sa k tomu postavia? Budeme musieť spraviť nové verejné
obstarávanie.
D. Lichá – v rámci toho, že sa každoročne robila Štefanská veselica, tak sme sa rozhodli, že ju
v spolupráci obecného úradu, poslancov a dôchodcov urobíme. Dúfame, že obec zaplatí
SOZU a poskytne kultúrny dom.
Starosta – samozrejme. Dajte to normálne, aby to bolo pod obcou a súhlasím, aby ste tam dali
vstupné.
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D. Lichá – čo bude treba na Mikuláša, tak nás ešte informuj.
Starosta – to riešim s pánom Kubišom, táto akcia bola pridelená jemu. Tvorivé dielne budú
15.12.2019 od 14-tej hod.
Starosta – ja by som predsa ešte niečo chcel. Vy to nevidíte. Pani kontrolórka tu má úväzok 2
hodina do týždňa. Ale pri dochádzke vidím, že robí oveľa viac hodín ako má zaplatených.
Možno je na zamyslenie, či úväzok 2 hodiny týždenne stačí. Navrhujem, nech je to 5-6 hodín
týždenne.
M. Paličková – je ešte aj iná možnosť. Môže sa stať, že budete s kontrolórom nespokojní
a nebude chcieť mu vyplácať toľko peňazí. Je potom dosť náročne znížiť úväzok opäť na
nižší. Môžete napr. odsúhlasiť zvýšenie odmeny – kontrolór má maximálne 30%. Takže máte
2 možnosti. Ďalšia vec je, že treba zvažovať rozpočet obce.
Starosta – o tomto pani kontrolórka nevedela.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.71/2019 zo dňa 05.12.2019
OZ berie na vedomie: 1/ diskusné príspevky p. starostu - optický kábel – Slovak Telekom,
realizácia výsadby – Zelené obce, podanie projektu na detské ihrisko v areáli ZŠ Lučatín,
návrh na zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra, inventarizácia majetku, komunikácia s p.
riaditeľkami ZŠ a MŠ, poďakovanie seniorom za výzdobu v parku a činnosť Klubu seniorov,
vianočný stromček v parku – Slovenská Ľupča, výstavba na „Hriadkach“ sa zatiaľ nekoná
z dôvodu archeologického prieskumu, informácia ohľadom rekonštrukcie kultúrneho domu,
Mikuláš 13.12.2019 a Tvorivé dielne 15.12.2019
2/ diskusný príspevok p. Jána Kubiša – návrh na zábradlie a parkovacie miesta v cintoríne,
návrh na vykonanie pracovného stretnutia a zhodnotenie pripomienok a potrieb ZŠ a MŠ
3/ diskusný príspevok p. Dany Lichej – Štefanská zábava 26.12.2019 v spolupráci s obecným
úradom, poslancami a Klubom seniorov Lúčina,
4/ diskusný príspevok p. ekonómky Štefánie Trajteľovej – návrh na pracovné stretnutie s p.
riaditeľkami ZŠ a MŠ.

K bodu 20/
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: 55/2019–71/2019, o ktorých sa riadne
hlasovalo.
Starosta návrhovej komisii poďakoval za prednesenie uznesení. Poďakoval aj
poslancom a prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
K bodu 21/
Ukončenie
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Keďže ďalších pripomienok zo strany poslancov nebolo a program zasadnutia bol vyčerpaný,
starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil a zaželal príjemné
prežitie vianočných sviatkov.
Zapísala:
Blanka Luptáková

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

Overovatelia zápisnice:
Dana Lichá

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

Lukáš Šišiak

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

Ing. Pavel Kováč, starosta obce

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