Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín,
konaného dňa 16.9.2015 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu v Lučatíne.

Prítomní poslanci: 4 /J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan/
Neprítomní poslanci: 1 / M. Vojník/ ‐ prišiel o 17:30 hod
Kontrolór obce: M. Strmeň
Počet občanov: 1 /podľa prezenčnej listiny/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Odsúhlasenie výšky spoluúčasti 5% na „Projekt vzniku bioodpadov“ pre obec Lučatín
/2290,59 €/
4. Oboznámenie sa so vzniknutou situáciou v MŠ Lučatín a návrh riešenia
5. Interpelácie poslancov
6. Rôzne – diskusia
7. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
8. Záver

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. Zároveň sa ospravedlnil, že pri manipulácii s nahrávacím
zariadením bolo toto zariadenie omylom uvedené do stavu prípravy na nahrávanie a nie do stavu
nahrávania. Z toho dôvodu nie je vyhotovený audiozáznam zo 7. zasadnutia zastupiteľstva zo dňa 7.
9. 2015

J. Kováčová – keďže tu nie je Marek Vojník, navrhujem, aby sme vymenili body 3 a 4
Celkový program dnešného zasadnutia schválili poslanci 4 – mi hlasmi / J. Kováčová, D. Lichá,
P. Loučka, R. Riečan /.

K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta J. Kováčovú a D. Lichú. Za zapisovateľa B. Luptákovú
– prac. OcÚ Lučatín. OZ schválilo 4‐ mi hlasmi zapisovateľku zápisnice / J. Kováčová, D.
Lichá, P. Loučka , R. Riečan/. OZ schválilo 2‐mi hlasmi overovateľov zápisnice / P. Loučka, R.
Riečan/.
K bodu 3/‐ vymenenému
Starosta‐ z MŠ nám odišlo ďalšie dieťa – Jakubko Stolár, predtým odišli Patrášovci a Miriam
Chabanová. Dôvod prečo odišiel J. Stolár, ako mi bolo povedané, je ten, že sa rodičom
nevyšlo v ústrety ohľadom skoršej dochádzky o 6:00 hod, jednalo sa len o jeden týždeň do
mesiaca, v súčasnosti začína dochádzka o 6:45 hod. Ďalej som sa dopočul, že predškolská
výchova je na slabšej úrovni, ako to bolo pri predchádzajúcej pani riaditeľke K. Slabeciusovej.
Riaditeľka MŠ – už minulý školský rok sme prispôsobili dochádzku na 6:15 hod, kvôli
Jakubkovi Stolárovi, dohodli sme sa s pani školníčkou a upravila sa jej zmluva. Tento šk. rok
to rodičia riešili len s pani školníčkou, mňa sa nespýtali nič. Ja som sa to dozvedela až od
pána riaditeľa z Brusna, ktorý mi telefonoval, že ho prijíma od pondelka do škôlky.
Patrášovcov dali preč kvôli tomu, že rodičia si želali, aby súrodenci boli rozdelení do dvoch
tried, čo v našej MŠ nie je možné. Miriam Chabanovú dali preč preto, lebo ako predškolák
zostalo len jedno dieťa. Minulý školský rok bolo prvoradé pripraviť 7 predškolákov na budúci
školský rok, takže ja si myslím, že predškoláci boli pripravení dobre, čo bolo vidno aj na
predstaveniach a ukončení školského roka v škôlke.
Starosta‐ nie je zákonom stanovené, kedy bude rodičovské združenie, lebo ho máte
naplánované na 22.9.2015 a to sa mi zdá veľmi neskoro?
Riaditeľka MŠ – rodičovské združenie je neskôr, lebo sme čakali na schválenie zvýšenia
príspevku na MŠ na zasadnutí OZ a tento týždeň, absolvujem funkčné vzdelávanie. Máme
prihlásených 14 detí aj s J. Stolárom, keďže mi do dnešného dňa nebola doručená výpoveď
starosta‐ bol by som rád, keby sa rodičom vychádzalo maximálne v ústrety, viem, že máte
s p. učiteľkou prelínacie hodiny, takže to vieme natiahnuť na 9 hodín, v tomto čase vieme
teda rodičom vyjsť v ústrety
riaditeľka MŠ – čo sa týka angličtiny, učila som ju zadarmo, keďže si rodičia platia Kroky, no
sú v škôlke také deti, ktoré sa vyslovene nechceli učiť a ja ich nemôžem prinútiť
starosta – chcel by som poprosiť, aby ste s deťmi pracovali viac ‐ čo sa týka angličtiny, aby
mali potom hladký prechod do prvého ročníka, MŠ je vlastne základný schodík do ZŠ, tak sa
treba posnažiť viac. Pri Stolárovcoch to bol konflikt...
riaditeľka MŠ – to sú rodičia, ktorí si nechcú priznať že ich dieťa má nejaký problém
starosta‐počul som , že sa Jakubko začal pomočovať, ako nastúpila p. učiteľka Mráziková
riaditeľka MŠ – tak o tomto neviem, pani učiteľka je podľa mňa k deťom milá
J.Kováčová‐rodičovské združenie je veľmi neskoro, hoci sa odvolávate na zastupiteľstvo,
ktoré bolo 7.9.2015, v priebehu ½ roka nám odišli 4 deti, takže problém niekde musí byť. Ako
je možné, že sa p. školníčke zmenila prac. doba? Deti by mali byť s pedagogic.
zamestnancom.
starosta‐ po dohode s rodičmi a riad. MŠ je možné, aby dieťa zostávalo ½ hodiny
s nepedagogickým zamestnancom, takže to je v poriadku

J.Kováčová – vy ste komunikovali tieto problémy so starostom a p. Riečanom, ktorý má na
starosti škôlku?
Riaditeľka MŠ – o Jakubkovi som sa dozvedela až od p. riaditeľa z Brusna. Osobne som sa
rozprávala so Stolárovcami v piatok, keď si prišli vziať všetky Jakubkove veci s tým, že od
pondelka už nastupuje v Brusne. Do dnešného dňa som nedostala žiadne písomné vyjadrenie
od p. Stolárovej. Tento rok sú prihlásené ešte dve dvojročné deti – Miriamka Lakomčíková
a Emka Roskošová a od mája 2016 by malo nastúpiť ešte jedno dieťatko.
J.Kováčová – čo sa týka angličtiny, podľa mňa je na pedagógovi ako dokáže zaujať a získať si
dieťa a výrok „ja to robím zadarmo“ nie je určite podľa mňa na mieste – robíte to v pracovnej
dobe, takže to máte zaplatené. Pracovnú dobu máte od 6:45 do 16:15 hod. Počula som
sťažnosti na pani Mrázikovú, že bije deti, ďalej mám informáciu, že si vybavuje invalidný
dôchodok
riaditeľka MŠ – áno počula som, že si vybavuje ½ invalidný ale popritom môže ešte učiť, čo sa
týka detí, myslím, že je k deťom milá aspoň v mojej prítomnosti. Ako sa správa, keď ja nie
som v škôlke, to nemôžem posúdiť
P.Loučka – a nemôže byť problém aj vo zvýšení príspevku na MŠ?
R. Riečan – to nie je problém, zisťoval som si to, všetci s tým súhlasia, keďže príspevok oveľa
nižší ako v okolitých obciach alebo v B. Bystrici
starosta‐ využívate interaktívnu tabuľu?
Riaditeľka MŠ – áno využívame, napr. aj na angličtinu – je tam anglické pexeso
starosta – treba zintenzívniť kontrolnú činnosť a informovať nás o problémoch, aby
nevznikali takéto problémy ako pri J.Stolárovi
riaditeľka MŠ – to s Jakubkom mrzí aj mňa veľmi, bola som veľmi sklamaná
D. Lichá ‐ myslíte si, že je problém s p. učiteľkou Mrázikovou ? Ak by niekto o mojom dieťati
neustále hovoril, že je zlé, tak ani mne by sa to nepáčilo, moje dieťa tiež učila p. učiteľka
Mráziková, a tiež mala s ním problém. V prvom rade treba zmeniť prístup k rodičom
a samozrejme k deťom, nechceme, aby rodičia dávali svoje deti preč
J. Kováčová – a aká je komunikácia medzi vami a p. učiteľkou? Ste riaditeľka, takže nejaká
autorita by tam mala byť
riaditeľka MŠ – ja s ňou problém nemám. Čo sa týka rodičov povieme im všetko, keď sa
pýtajú na deti, komunikujeme s nimi, nemyslím, že toto je problém
R. Riečan – tak sa bude riešiť na rodičovskom, že p.Mráziková má dvojaký pohľad na deti
D. Lichá – zoči‐ voči sa neozve ani jeden rodič
starosta – ak teda nemáte k tomu už nič, ďakujem pani riaditeľke za účasť
J.Kováčová – Marek, ty si tu z minulého zastupiteľstva , toto je presne taká istá situácia ako
minule, keď nám deti začali odchádzať zo školy, že?
M. Vojník –presne tak, na výberovom konaní na riaditeľa ZŠ a MŠ chýba hlas obce
J.Kováčová – obec nemá žiadny hlas, my sa len môžeme zúčastniť na výberovom konaní
starosta – ja napríklad ani nemôžem posunúť informáciu školskej rade, že niečo nie je
v poriadku, lebo sa to môže obrátiť proti mne
P.Loučka‐ to ako štatutár nemáte žiadny hlas?
Starosta‐ nie, nemám, aj keď som im ako starosta priamy nadriadený, môžem ich prepustiť
len v prípade porušenia pracovnej disciplíny, morálky
J. Kováčová – 22.9.2015 je rodičovské združenie, ale tam sa nevyrieši nič
P. Loučka‐ mali by sme vyzvať rodičov , aby sa vyjadrili
M. Vojník – spravme stretnutie s občanmi – verejné
starosta – ja to už neurobím, lebo také stretnutie sme už v minulosti mali a nikto nepovedal

nič, nič sa nevyriešilo . Celkovo medziľudské vzťahy sú v MŠ a ZŠ o ničom
M.Vojník‐ treba mať tvrdšiu ruku
R. Riečan ‐ ale bez základných vecí to nepôjde, napr. školský dvor‐ tá búda je hrozná
M.Vojník – tá budova je veľmi škaredá a predeľuje priestor, viem si predstaviť, že by sa to
zbúralo a postavilo by sa vzadu niečo menšie a dvor by sa otvoril
starosta‐ a kde dáme všetky veci čo sú tam, poľnú kuchyňu, stan a iné veci?
M. Vojník – môžeme ich dať napr. na ihrisko, myslím, že by to futbalistom neprekážalo, veď
sa to tam ide prerábať
starosta‐ keď sa získa dotácia, najväčší problém je, že to musí ísť cez verejné obstarávanie
a nemôžme si to spraviť svojpomocne, aj keby sme takú možnosť mali a tým pádom sa to
celé predraží
J.Kováčová‐ čo sa týka škôlky, zrejme bude problém v obsadení personálu, keďže rodičia
majú s niekým problém, vyzerá to tak, že im p. riaditeľka nevychádza v ústrety
P.Loučka‐ ak nenatrafíme na dobrý personál, tak sa nikde nepohneme
starosta ‐ v minulosti bola pani riaditeľka p. Slabeciusová a s tou ako iste viete, som mal
neustále konflikty, ale všetko to bolo preto, lebo všetko robila kvôli deťom a pre deti. Bola to
výborná pani riaditeľka, deti boli perfektne pripravené, bola rázna ale deťom sa venovala
a mali ju veľmi radi, vedela si poradiť so všetkým povahami detí, vedela ich zaujať, a za toto
si jej prácu naozaj vážim
J. Kováčová – Radko a ty by si sa nevedel popýtať rodičov na názor?
R. Riečan – čo sa týka Stolárovcov – dozvedel som sa to náhodou pri kofole, ale konkrétny
dôvod mi nepovedali, možno s odstupom času
starosta‐ a to je najväčší problém
M. Strmeň – mohli by sme spraviť anonymnú anketu, aby sme sa dozvedeli, čo komu vadí,
možno takýmto spôsobom by sme sa dozvedeli najviac‐ anonymne
M. Vojník – každý rodič chce pre dieťa to najlepšie a ak si myslí, že to nájde inde, tak dieťa si
dá do inej MŠ alebo ZŠ
J. Kováčová – v ZŠ sa robil plagátik na prilákanie detí, myslím, že sa spravilo čo sa mohlo
D. Lichá – snažili sme sa zviditeľniť aj napr. na Dňoch obce, škola tam mala svoj stánok,
prezentovali sa tam práce detí, deti ZŠ aj MŠ mali aj program , takže ja aj J. Hudecová sme sa
snažili, ale musia snažiť hlavne pani riaditeľky. Majú taký postoj akože: „Robte niečo s nami –
vy sa starajte a my budeme v kľude čakať.“
M.Vojník – mne sa ten plagát nepáčil, treba to dať spraviť grafikovi, chcelo by to pestrejšie
farby
D. Lichá – napr. by mohli používať prenosné dopravné ihrisko
J. Kováčová – no ale s takými nápadmi by mali prísť pani riaditeľky
P. Loučka – kameru, čo sa zakúpila na zápasy môžu využívať aj školáci a škôlkári a video
zverejniť napr. na stránke obce
J. Kováčová – na nástenky treba dať fotky detí napr. z plaveckého, školy v prírode –
prezentovať sa takto verejne.
K bodu 4/ ‐ vymenenému
Starosta – jedná sa dotáciu, ktorú sme dostali ako skupina Mikroregión po Panským dielom,
tvorí nás 9 obcí, Lučatín získal dotáciu v hodnote cca 45 000 € s DPH a spoluúčasť je 5% čo je
2290,59€ s DPH. Z tejto dotácie sa zakúpi 250 kompostérov s objemov 600l, potom
veľkokapacitný kompostér, ktorý by sme dali na cintorín s objemom 2000 l, elektrický

kompostér , ktorý by sa využíval v školskej kuchyni – dajú sa do neho zbytky z jedál a za 4 dni
urobí z toho hmotu, ktorá sa môže dať na normálny kompost a nemusí sa zabezpečovať
odvoz biologického odpadu, potom sa jedná o prenosný motorický štiepkovač, ktorý by si
mohli požičiavať občania obce. 10.10.2015 máme stretnutie v Podkoniciach, kde sa
dozvieme bližšie informácie.
P. Loučka – a ako stojíme s financiami?
J. Kováčová – táto dotácia bude financovaná z rozpočtu na rok 2016, takže vieme, že to
musíme zahrnúť do rozpočtu, takisto do rozpočtu sa zahrnie aj spoluúčasť na chodníky
starosta‐ výzva na chodníky mala vyjsť do 15.9.2015 ale zatiaľ stále nevyšla. Máme už všetko
nachystané, už len čakáme na výzvu. V roku 2016 bude z rozpočtu financovaných viac
spoluúčastí, napr. aj projekt na rozšírenie hasične – máme problém s vodovodom, ktorý sa
nachádza presne pod plánovanou prístavbou hasične, zajtra to majú prísť pozrieť z vodární,
tak uvidíme.
R. Riečan, keď už hovoríme o vodovode – idú sa robiť chodníky, ale poruchy na vodovodnom
potrubí sú veľmi časté, nebolo by vhodné urobiť aj rekonštrukciu vodovodov?
Starosta‐veľmi som chcel aby sa spravila rekonštrukcia vodovodov, aj som písal žiadosti, ale
vyjadrili sa, že na to nie sú financie a nemajú na pláne ani v budúcnosti
OZ schválilo Výšku spoluúčasti 5% na „Projekt vzniku bioodpadov“ pre obec Lučatín v sume
2290,59 € s DPH 5‐ mi hlasmi / J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka , R. Riečan, M. Vojník/.

k bodu 5 a 6/
J. Kováčová – hlavne sme sa tu zišli kvôli tomu, aby sme zistili situáciu v MŠ
P. Loučka – chcem sa vrátiť k poškodenému stanu – chcel by som navrhnúť, aby po ukončení každej
akcie, kde je použitý stan, musel byť stan zložený, aby sme v budúcnosti nemali problémy
s poškodením a aby sme to nemuseli riešiť
starosta‐ akurát dnes prišla faktúra za opravu stanu jedná sa o sumu 675€ a hodnota stanu je cca
1200€
D. Lichá – jediné šťastie bolo , že sa nikomu nič nestalo, keďže bol stan neupevnený. Firma čo stavala
pódium mi pomohla ho ukotviť, aby nevznikol úraz. Radko – ty si z poriadkovej komisie bola by som
rada, keby si v budúcnosti poveril niekoho z komisie, aby dohliadol na to
M. Vojník – ja som chcel len povedať, že na minulom zastupiteľstve som sa nemohol zúčastniť preto,
lebo som v zahraničí a chcel som OZ presunúť na ďalší deň, ale nedostal som na mail žiadnu odpoveď
starosta – dopredu som vás upozorňoval, aby sme si nedávali pevné dátumy OZ, ale vy ste to takto
chceli, takže to dodržiavame
M. Vojník‐ mohli ste mi aspoň napísať odpoveď, ja som spokojný s tým, že sú dátumy pevné, ale keď
ma zamestnávateľ pošle na služobnú cestu mimo zahraničia, tak ja nemôžem odmietnuť
starosta‐ za to, že som ti neodpísal sa ospravedlňujem, ale pevné dátumy ste určili vy
J. Kováčová – ohľadom uvedenie monografie – mohli by sme sa stretnúť niekedy budúci týždeň?
Keďže to budeme robiť my – všetci poslanci, tak by sme sa mali stretnúť, aby sme si rozdelili úlohy
M. Vojník – ako to vlastne bude prebiehať?
Starosta‐ prídu všetci autori knihy. Hlavný autor p. Hronček odovzdá knihu mne – starostovi, ja
budem mať príhovor a potom bude program. Pán Hronček nám poskytne osnovu, podľa ktorej by
sme mohli ísť a podrobnosti sa dohodneme na stretnutí.

J. Kováčová‐ môžeme sa teda stretnúť 24.9.2015 o 18:30 hod?
P. Loučka‐ koľko teda bude stáť kniha?
Starosta‐ 20€, formát knihy je 225x297 mm, vnútro má 248 strán, 473 fotozáberov, z toho je 111
čiernobielych záberov, 76 ks farebných a 286 ks je duplex, tlač je : 32 strán 5+5 farba – čo je špeciálne
namiešaná farba, 216 strán je 2+2 farba. To sú také základné informácie, kniha sa už tlačí.

k bodu 7/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 22 5 – mi hlasmi / J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan,
M. Vojník/.

k bodu 8/

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:
Jarmila Kováčová

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

Dana Lichá

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

Marián Píši, starosta obce

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

