U Z N E S E N I E č. 20
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného dňa 6.7.2015 v zasadačke
obecného úradu v Lučatíne o 18- tej hodine.

Obecné zastupiteľstvo
A/ B e r i e n a v e d o m i e
- informáciu starostu obce

B/ K o n š t a t u j e, ž e
- uznesenia prijaté na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva sa plnia priebežne

C/ S c h v a ľ u j e
1) Zaradenie obce do územia verejno-súkromného partnerstva OZ Banskobystrický
geomontánny park
- prítomní poslanci: 4 /J. Kováčová, P. Loučka, D. Lichá, M. Vojník/
- hlasovali za: 4 /J. Kováčová, P. Loučka, D. Lichá, M. Vojník/
- hlasovali proti: - zdržali sa: 2) text kroniky za rok 2014
- prítomní poslanci: 4 /J. Kováčová, P. Loučka, D. Lichá, M. Vojník/
- hlasovali za: 4 /J. Kováčová, P. Loučka, D. Lichá, M. Vojník/
- hlasovali proti: - zdržali sa: -

3) návrh Uznesenia č. 20 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín konaného
6.7.2015 na obecnom úrade o 18:00 hod
- prítomní poslanci: 4 /J. Kováčová, P. Loučka, D. Lichá, M. Vojník/
- hlasovali za: 4 /J. Kováčová, P. Loučka, D. Lichá, M. Vojník/
- hlasovali proti: - zdržali sa: -

D/ D o p o r u č u j e
Starostovi obce
1) Začať jednanie s p. Graciasom o vysporiadaní časti cesty pre potreby stavby svetelného
bodu
2) Odpísať na žiadosť p. Fraňa s manželkou, p. Šramčíka s manželkou a p. Rybára, ktorí
žiadajú o rozšírenie verejného osvetlenia a obecného rozhlasu do časti obce Kutina - Pod
Bánikom, že žiadosť je vo fáze riešenia
3) Písomne vyzvať p. Patrášovú na vyúčtovanie plesu a zloženie peňazí do obecnej
pokladnice

Marián Píši
starosta obce

Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného
dňa 6.7.2015 o 18:00 hod v zasadačke obecného úradu v Lučatíne.

Prítomní poslanci: 4 /J. Kováčová, P. Loučka, D. Lichá, M. Vojník/
Neprítomní poslanci: 1 / R. Riečan/ - ospravedlnený
Kontrolór obce: M. Strmeň
Počet občanov: 2 /podľa prezenčnej listiny/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z V. zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Schválenie zaradenia obce do územia verejno-súkromného partnerstva OZ
Banskobystrický geomontánny park
5. Schválenie textu kroniky za rok 2014
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. Navrhol doplniť ešte jeden bod do programu - bod č. 5.
schválenie textu kroniky za rok 2014. J. Kováčová – Finančná komisia navrhuje doplniť ešte
jeden bod – prerokovanie platu starostu a kontrolóra obce.
P. Loučka – ja si myslím, že to nechajme na ďalšie zastupiteľstvo, keď tu bude R. Riečan.
J. Kováčová – dajme teda hlasovať za doplnenie bodu o plate starostu a kontrolóra obce, aby

sme to mohli dať do zápisu. Hlasovali za: 2 / J. Kováčová, D. Lichá/, hlasovali proti : 2 / P.
Loučka, M. Vojník/.
Celkový program dnešného zasadnutia schválili poslanci 4 – mi hlasmi / J. Kováčová, P.
Loučka, D. Lichá, M. Vojník/.

K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta J. Kováčovú a D. Lichú. Za zapisovateľa B. Luptákovú
– prac. OcÚ Lučatín. OZ schválilo 2- mi hlasmi overovateľov zápisnice / P. Loučka, M. Vojník/.
OZ schválilo 4- mi hlasmi zapisovateľku zápisnice / J. Kováčová, P. Loučka, D. Lichá,
M.Vojník/.

K bodu 3/
Starostovi bolo doporučené:
A/ Začať jednanie o odpredaji požiarnického auta Avia pre odberateľa RSC B. Bystrica
starosta- auto je predané, platba nabehla na účet 10.6.2015, auto bolo odhlásené 16.6.2015
a 17.6.2015 bola zrušená zákonná poistka
P. Loučka- za akú sumu sa Avia predala?
starosta – 1 000€
B/Začať prípravu projektu pre prístavbu na nové požiarnické auto a prístrešok na traktor
starosta- nepodarilo sa nám nájsť pôvodnú projektovú dokumentáciu hasičskej zbrojnice, preto sme
museli dať zamerať pôvodnú stavbu – čiže vznikli vyššie náklady a na základe tohto zamerania sa
bude pokračovať ďalej – rozšírenie garáží smerom dozadu 10x7 m. Nad touto garážou sú dve
možnosti – buď sa spraví drevená konštrukcia ako terasa alebo rozšírenie sály navrchu 9x7 m + 1 m
by bol ako balkónik , čo by bolo výhodnejšie. Dal som teda súhlas na vypracovanie projektu – gáraž
+ nadstavba. Prišla nám cenová ponuka na prístrešok na traktor vo dvore COOP Jednota, od Róberta
Fraňa. Na streche musia byť svetlíky na žiadosť susedy, keďže tam má okná do kúpeľne a bála, že
tam bude mať tmu. V rámci úspory je potrebné vybudovať 7+7 betónových pätiek – to znamená, že
pätky nie sú v cene a pod krytinu budú použité dosky, ktoré sú vo vlastníctve obce. Cena je 4080€
s DPH a termín dodania je jeden mesiac od záväznej objednávky. Drevenú konštrukciu natrú
pracovníci obce, taktiež pätky by sme urobili my, aby cena nešla hore.
P. Loučka- bude tam sedlová strecha?
starosta – nie bude sa zvažovať smerom dole k Jednote
J. Kováčová – aká bude výška strechy? Jedná sa mi o to, aby sa tam zmestil kontajner na množstevný
odpad. Musia tam byť svetlíky?
starosta – svetlíky tam musia byť, lebo budeme potrebovať stavebné povolenie, keďže sa jedná
o stavbu, ktorá má viac ako 25 m2 a na to potrebujeme súhlas susedov. Ak by susedia nesúhlasili, tak
stavebné povolenia nezískame. Čo sa týka kontajnerov, kontajner sa tam zmestí, len záleží či bude na
kolieskach alebo na tých hákoch, ak na hákoch tak pod strechu sa nezmestí, ak na kolieskach tak
kontajner sa tam vsunie.

P. Loučka – nie je to trochu predčasné toto robiť? Nebude sa to neskôr prerábať?
starosta – toto prestrešenie bude slúžiť na uloženie traktora, vlečky, štiepkovača a keď sa
zrekonštruuje hasičňa, tak prístrešok bude slúžiť ako zberný dvor.
J. Kováčová – snažíme sa, aby to splnilo požiadavky, čo sa týka nového zákona o odpadoch, ale o tom
vám porozprávam bližšie v diskusii

C/ Začať jednanie s p. Graciasom o vysporiadaní časti cesty pre potreby stavby svetelného bodu
starosta- nepodarilo sa mi s ním stretnúť, tento bod presuňme na budúce zastupiteľstvo

D/ Dať súhlas obce Lučatín pre potreby p. Snopku na výstavbu benzínovej pumpy v katastri obce
Lučatín – oproti firme Flexim
starosta- 15.5.2015 nám bola doručená žiadosť o územné rozhodnutie k stavbe ČSPH Lučatín na
parc. KN-C 593 od pána Snopka. 11.6.2015 bolo vydané záväzné stanovisko k vybudovaniu ČSPH
Lučatín par. č. KN-C 593 v katastrálnom území Lučatín, kde obec Lučatín súhlasí s vybudovaním
uvedenej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie na základe Uznesenia obce Lučatín
č.19 zo dňa 18.5.2015

E/ Začať jednanie s políciou ohľadom merania a dodržiavania rýchlosti áut prechádzajúcich obcou
Lučatín
starosta – 2.6.2015 sme podali žiadosť o kontrolu dodržiavania rýchlosti v obci na Okresné
Riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici. Od tej doby bolo uskutočnené meranie rýchlosti v obci 9-10 krát
a zatiaľ namerali zvýšenú rýchlosť len v jednom prípade

F/ Vyvolať pracovné stretnutie starostu obce a poslancov OZ s vedením školy a Školskej Rady
starosta – pracovné stretnutie sa uskutočnilo 10.6.2015 a vyjadrí sa k tomu p. J. Hudecová –
predsedníčka Rady Školy
J. Hudecová – mali sme nejaké body, ktoré sme mali splniť. Moštenicu oslovila pani Lichá – neskôr sa
vyjadrí. Ja som oslovila rodičov budúcich prvákov – vyzeralo to tak, že možno detí dajú do školy
k nám, ale teraz keď som im spätne telefonovala, tak som sa dozvedela, že zásadne proti sú otcovia
detí. Jedná sa o Šimona Lakomčíka a Terezku Roskošovú. Takže tento rok s tým zrejme nespravíme
nič. Na ten ďalší školský rok 2016/2017 zatiaľ uvažujú všetci , že pôjdu k nám – Chabanovci,
Patrášovci a uvidím, či moja Viktória do školy už pôjde. Takže tento školský rok by malo byť 10 detí
a na ten ďalší rok šk. rok 12 detí. Dostali sme za úlohu urobiť plagát, ktorý som priniesla, aby ste si ho
prezreli. Plagátik pôjde aj na Dni obce a vyvesí sa aj na internetovú stránku obce a mohol by sa
spropagovať aj vo vedľajších obciach. Čudujem sa, že rodičia dávajú deti preč, keďže výučba je tu
naozaj dobrá.
Z. Kánová – je to na škodu aj pre deti, lebo tu nebudú mať kamarátov
P. Loučka- nesúhlasím Zuzka, aj moje deti chodia do školy do BB a nemajú problém zapadnúť. Každé
ráno sme mali problém, nestíhali sme deti odovzdať do školy, lebo sme museli ísť skoro do práce. Ja
som za to, aby bolo škola zachovaná, ale nie je možné, aby sme 10-11 tisíc € dávali na školu, kde je 10

detí.
D. Lichá – ja som teda telefonovala p. Hrdej do Moštenice, je nám naklonená, nemá s tým problém,
ale momentálne má len 2 deti, ktoré by mohli ísť na prvý stupeň – jedno dieťa chodí do školy v Hiadli
a druhé dieťa je problematické a neodporúčala by , meniť prostredie. Dohodli sme sa, že sa jej
každého štvrť roka ozvem, či sa situácia nezmenila. Navrhla nám, získať z obce dobrovoľných
opatrovateľov a tým pádom, by dieťa chodilo do školy u nás. Nie je to jednoduché, ale robia to ľudia,
takže je aj taká možnosť, záleží od ľudí a opatrovatelia samozrejme dostanú nejaký príspevok od
štátu. Je to dlhodobá vec, nedá sa to vyriešiť za mesiac.
P. Loučka- uvidíme koľko detí nastúpi k 1.9., bol by som rád, keby sa ten problém vyriešil
k spokojnosti všetkých
M. Vojník – pani riaditeľka ZŠ tu zostáva naďalej?
starosta – skončilo jej funkčné obdobie k 30.6.2015 do 8.7.2015 je vyhlásené výberové konanie, zatiaľ
sme dostali len 1 žiadosť – od súčasnej pani riaditeľky ZŠ
M. Vojník – mne sa nepáči ako riadi túto školu súčasná p. riaditeľka
P. Loučka- ani na mňa nespravila dobrý dojem, mala by byť akčnejšia
J. Kováčová – ja si tiež myslím, že mohla urobiť viac, aby sem prilákala deti, ju len zaujíma ako
preplatiť nadčasy, ale naozaj sú ochotní, čo sa týka vystúpení
D. Lichá – na Dňoch obce budú mať stánok, kde si môžu spropagovať školu, trošku sa ukázať,
predviesť svoje diela, čo deti spravili, kde boli
starosta – o riaditeľke rozhoduje Rada Školy, pripravuje sa nový zákon, kde budú môcť rozhodovať aj
zriaďovatelia, ale zdvihla sa zase vlna odporu- pedagogický zamestnanci si myslia, že ich budeme
šikanovať
M. Vojník – ja som ako prvý kritizoval školu – nechodili mi vôbec pozvánky na rodičovské združenia, ja
by som si sem dieťa do školy nedal, ja chodím po školách, stretávam sa s riaditeľmi a to je niečo úplne
iné – stále niečo riešia, fungujú výborne, stále niekam chodia, reagujú na výzvy
J. Hudecová – ano to je v poriadku , ale riaditelia nevyučujú
M. Vojník – konkrétne čo hovorím o pani riaditeľke, tak táto pani riaditeľka aj vyučuje, keď bolo
naposledy výberové konanie, chcel som, aby bola iná pani riaditeľka- bola mladučká, mala dobré
nápady, ale dopadlo to tak ako to dopadlo, a je mi to ľúto. Na plagátik treba dať, že sme škola so 110
ročnou históriou, zážitkové učenie, bol som sa pozrieť napr. v Hiadli – deti si tam pestujú kvetinky,
paradajky, papriku, z dreva si robia také ohrádky- deti sa tam hrajú a to tu chýba, najlepšie by bolo,
keby tu bol niekto z dediny, komu na deťoch záleží..
J. Kováčová- bolo by dobré osloviť ešte niekoho, kto by sa prihlásil na výberové konanie
M. Strmeň- nikto sa vám sem nebude hlásiť , keď vie, že možno o rok škola skončí
M. Vojník- prečo? veď to je výzva, pre toho človeka ...spraviť zo školy – školu.
P. Loučka- veď by sme mu dali čas, ak by boli nejaké výsledky
starosta – netreba vyzdvihovať len športovú časť, aj pani Boboková sa vyjadrila , že naše deti sú
perfektne pripravené na druhý stupeň, takže nie je to len o športe, ale ide hlavne o výučbu- veď škola
je hlavne o učení a športy sú ako vedľajšia činnosť
J. Kováčová – aj teraz boli deti v škole v prírode- vyhrali, takže oni možno robia, ale ani my poslanci
o tom nevieme. Janka treba upraviť ten plagátik, tá biela farba mi ťahala oči, treba dať niečo čo
upúta na prvý pohľad, chýba mi tam nejaká iskra
M. Vojník – môj názor je, že s touto pani riaditeľkou to nedopadne dobre a môžeme sa my snažiť,
chodiť po Moštenici....
starosta – Janka poprosím upraviť plagátik ešte a keď to bude hotové, tak nám to doneste. Čo sa týka
výberového konania, tak funkčné obdobie jej končilo 30.6.2015 a ja som ju poveril do ďalšieho
výberového konania alebo max. 6 mesiacov, s tým, že ak sa rozhodneme, že výberové konanie
zrušíme, z toho dôvodu, že je len jeden účastník, a vyhlásime nové výberové konanie, ale musím sa
spýtať pána Kuku či je to v poriadku. Zatiaľ je poverená, takže funkciu musí vykonávať. Poverenie sa
dá zrušiť dňom nástupu nového riaditeľa ZŠ

G/ Dať organizačný poriadok na oficiálnu webovú stránku obce
starosta – už je to zverejnené

k bodu 4/
starosta- v roku 2013 sme sa stali oficiálnym členom Banskobystrického geomontánneho parku,
z pôvodných 38 obcí zostalo už len 22 obcí a podmienkou je, že obec musí hraničiť s obcou – člen
a člen, takže sa uzatvára taký okruh. Podala sa žiadosť o dotáciu – dotácia prešla, jedná sa o sumu 3
mil. €, takže v priemere to vyjde 136 tisíc € na každú obec. Dotácia sa má deliť rovným dielom medzi
všetky obce. Potrebujeme to odsúhlasiť, že obec Lučatín bude patriť do tohto parku, ja to považujem
za formalitu, keďže sme členmi už od roku 2013. Bližšie informácie si môžete pozrieť na stránke
www. apa.sk
J. Kováčová – a čo je podmienkou, nejaké členské?
starosta – áno, platí sa členské je to približne 20€ na 1 rok. Každá obec potrebuje vlastne niečo iné,
ale musíme to skĺbiť tak, že každá obec dosiahne to čo chce, ale navonok budeme vystupovať ako
celok.
Poslanci schválili zaradenie obce do územia verejno-súkromného partnerstva OZ Banskobystrický
geomontánny park 4 – mi hlasmi / J. Kováčová, P. Loučka, D. Lichá, M. Vojník/.

k bodu 5/
Poslanci schválili text kroniky za rok 2014 4 – mi hlasmi / J. Kováčová, P. Loučka, D. Lichá, M. Vojník/.

k bodu 6/
starosta – ja by som začal, chcem poďakovať organizátorom Lučatínskej 11 –tky a Memoriálu M.
Chovana – ďakujem.
a) žiadosť p. Fraňa s manželkou, p. Šramčíka s manželkou a p. Rybára, ktorí žiadajú
o rozšírenie verejného osvetlenia a obecného rozhlasu do časti obce Kutina - Pod Bánikom.
Jedná sa o 3 svetelné body a 1 rozhlas
J. Kováčová – a finančne to ako vyjde?
starosta- to som ešte nerátal, lebo posledný stožiar čo sme mali sa už použil. Neviem akým
spôsobom sa to bude robiť, lebo sa tam plánuje aj realizácia cesty. Ešte hľadám ďalších, ktorí
by vedeli tento projekt zrealizovať lacnejšie, ale toto by bolo na dlhšie. Záleží od nás, či to
budeme robiť svojpomocne, alebo cez výberové konanie oslovíme firmy
J. Kováčová – skús to finančne naceniť, podľa finančných možností rozhodneme na ďalšom
zastupiteľstve, ale treba im odpísať, že je to vo fáze riešenia

b) zápisnica z ustanovujúcej schôdze TJ Mladosť Lučatín – poprosím podpísať a tiež
aktualizovať internetovú stránku TJ Mladosť Lučatín na stránke obce. Máte k dispozícii
zmluvu z predchádzajúceho obdobia? Dal vám ju Igor Šišiak?

P. Loučka – medzi obcou a FK TJ Mladosť Lučatín? Ešte som to všetko neprezrel, dal mi veľa
papierov
starosta- treba to pozrieť a vyjadriť sa k tomu, poprípade treba spraviť nový návrh zmluvy,
aby sme to vedeli konzultovať s právnikom
c) podali sme žiadosť na dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ, tzv.
dohadovacie konanie, žiadali sme 10 964 €, bohužiaľ schválili nám len 1 000€. Neviem čo sa
stalo, mali sme dobré skúsenosti, zatiaľ nám v dohadovacom konaní prešlo takmer vždy 90%
alebo v plnej miere nám priznali finančné prostriedky. Osobne som tam nebol, tento týždeň
sa tam chcem zastaviť, aby mi to zdôvodnili.
J. Kováčová – a keby sme podali novú žiadosť?
starosta- je to robené formou výzvy – dávajú nám avízo, my na tieto avíza vždy reagujeme,
zatiaľ nám to vyšlo, tentokrát nie....
d) dostali sme dotáciu 5800€ na rozšírenie kamerového systému z Ministerstva vnútra,
spoluúčasť je 20% to je 1160€ a môžeme realizovať projekt za 6960 €, pôvodná žiadosť bola
12 371€ , čiže v pôvodnom pláne sme chceli realizovať 2 kamery s vyšším rozlíšením na
vstupe do obci, neviem, čo z tohto nám finančne vyjde. Potom by sme chceli pokryť
futbalové ihrisko, kúpalisko, dom smútku, a ďalšia kamera by sa umiestnila niekde oproti
železničnej stanici aby sa monitoroval aj priestor, kde je zber druhotných surovín. Musím
ešte osloviť p. Dema, ktorý nám robil predtým cenovú ponuku, aby nám vyrátal čo nám vyjde
za túto sumu. Keď budem mať túto informáciu, tak sa dohodneme, ktoré objekty pokryjeme
kamerovým systémom. Čas realizácie je do 31.12.2015 a vyúčtovanie musí byť hotové do
31.1.2016. Potom sa bude musieť robiť verejné obstarávanie cez elektr. trhovisko, lebo je to
už nad 1000€ resp. 5000€.
e) obec Lučatín vydala Internú smernicu č. 1/2015 zo dňa 8.6.20158 o vnútornom systéme
vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorá
nadobúda platnosť 1.7.2015 - všetci zamestnanci OcÚ sú o tejto smernici informovaní, všetci
riaditelia dostali smernicu k dispozícii a môžeme ju aj zverejniť na stránke obce
f) mali sme stretnutie spoločného Stavebného úradu 17.6.2015 v Brusne, tam sme prebrali
všetky veci, ktoré s tým súvisia aj čo sa týka nového stavebného zákona, zvýšenie platu p.
Sokolovej – súhlasili sme s tým, napr. žiadosti na rozkopávku bude vybavovať p. Sokolová, čo
predtým nerobila. Požiadal som o zaslanie formulárov a žiadostí, aby sme to mohli zverejniť
na stránke obce, už je to aj nahodené.
g) Stolnotenisový oddiel nás požiadal o finančný príspevok v sume 300€ na sezónu
2015/2016, jedná sa najmä o cestovné náklady cca 200€ + štartovné – máme 3 družstvá
A,B,C – štartovné je 3x25€, a na nákup materiálu ako sú loptičky, dresy, tričká a iné. Ostatné
náklady sa hradia členovia sami. Sezóna je od septembra do apríla.
Poslanci odsúhlasili 4-mi hlasmi / J. Kováčová, P. Loučka, D. Lichá, M. Vojník/ schválenie
alikvotnej čiastky 150€ na poskytnutie finančného príspevku.
h) klub vojenskej histórie Golian žiada finančný príspevok pri príležitosti 70-teho výročia
ukončenia 2. sv. vojny a tiež 70-teho výročia tragickej udalosti v obci Kalište. Pri tejto
príležitosti sa uskutoční historická ukážka bojov na podujatí „Stretnutie generácií na Kaliští
2015“, čo je veľmi finančne náročná akcia, na ktorú prispejú aj okolité obce napr. Moštenica

– 150€, Hiadeľ 100€, Podkonice 30€. Takže môžeme zvážiť, či prispejeme na túto akciu.
Poslanci hlasovali za poskytunutie 30 € príspevku Klubu vojenskej histórie Golian. Hlasovali
za – 3 / P. Loučka, D. Lichá, M. Vojník/. Hlasovali proti – 1 / J. Kováčová/.
ch) oslovili ma občania, aby som sa spýtal p. Vojníka na otázky:
„Prečo nebola L11 spropagovaná v obecnom rozhlase a na stránke obce?“
M. Vojník – lebo ste povedal, že je to komerčná akcia
starosta- keď je to komerčná akcia, tak prečo obec prispieva na túto akciu?
M. Vojník – lebo sa akcia volá Lučatínska 11, nevolá sa Vojníkova 11 a obec schválila na túto
akciu 400€, obec sa spája s tým behom. Všetci ľudia o tom vedeli, bolo to v predchádzajúcich
Lučatínskych zvestiach
D. Lichá – bolo to také divné, ja som napríklad o tom nevedela, aj kvôli bezpečnosti bežcov
a občanov sa to mohlo vyhlásiť
M. Vojník – policajti o tom vedeli, takže bezpečnosť bola zaistená, na bud. rok sa bude cesta
uzatvárať úplne. Na stránke to bolo – je tam preklik na Lučatínsku 11 a bolo to v Lučatínskych
zvestiach...
„Uvedená akcia bola len pre vyvolených občanov obce?“
P. Loučka – to je kto vyvolený občan?
starosta- no asi ten, kto o tom vedel, ja len citujem otázku....
M. Vojník – už som na to odpovedal, bolo na stránke aj v Lučatínskych zvestiach
„Uvedený spôsob neinformovania neslúži na rozdelenie obyvateľov obce?“
M. Vojník – opäť odpovedám rovnako, bolo to zverejnené, stretávali sme sa ľuďmi, hasiči
o tom vedeli, aj futbalisti, mali sme porady.... vedela o tom celá dedina
starosta – ja som napr. o tom nevedel, mňa nikto nepozval, mňa musel pozvať starosta
z vedľajšej dediny
M. Vojník – a čo ste chceli pozvať?.. veď ste mohol prísť normálne
starosta – veď som aj prišiel ale na pozvanie starostu z Ľupče
P. Loučka – ja by som chcel k tomuto dodať tieto anonymné otázky sú trapné, aj na stránke,
veď každý má svoj názor, nikto nikomu neublíži. Keďže som predsedom FK Mladosť Lučatín,
chcel by som sa poďakovať za vyhlásenie a zverejnenie turnaja Memoriálu M. Chovana, ja
som na to úplne zabudol. Myslím, že turnaj dopadol dobre- je to radosť robiť, len financie
chýbajú. Najväčšíí problém je, že nemáme žiadne dorastenecké družstvá, teda nemáme
hráčov. Budeme žiadať od obci príspevok na rozhodcov, chceme zmeniť odvoz hráčov na
zápasy, pretože M. Ľalík je príliš drahý, chceli by sme využívať obecné 9-miestne auto + 1,2
autá s tým, že by obec prispievala na benzín. Podľa mňa minimálne 50% nákladov ušetríme.
Do budúcnosti by sme chceli riešiť prístavba tej miestnosti čo sú tam základy, unimobunky sú
v hroznom stave, rozpadávajú sa. Píšeme s Marekom projekt- SPP nadácia vyhlásila súťaž
o 3000 až 6000€, tak to chceme vyskúšať a zúčastniť sa. Ak by to vyšlo, tak unimobunky by
išli preč a chceli by sme tam zriadiť aj kútik pre menšie deti.
starosta – k tej prístavbe len toľko, dávali sme žiadosť o dotáciu na 13 500 € cez Ministerstvo
financií presne na túto dostavbu, ešte s I. Šišiakom. Takže ak by to vyšlo, tak to pomôže.
M. Vojník – chcem zdôrazniť, že ihrisko je pre všetkých, že deti tam nemajú zakázaný vstup
starosta- bol som svedkom toho, ako deti opakovane strhávali pásku okolo brány a až po
niekoľkých upozorneniach im J. Uhrík povedal svoje. Nafúkla sa z toho veľká bublina, takže

nie je pravda, že deti boli neustále vyháňané z ihriska. Choďte sa pozrieť ako vám teraz deti
behajú po ihrisku na bicykloch, ja už sa nestarám do toho
M. Vojník – tá ďatelina čo tam je, to nie je tráva, už sú tam ľudia čo sa o tú trávu starajú, a
robia všetko pre to, aby deti na ihrisko chodili
J. Kováčová – sto ľudí sto chutí, ja vám držím palce, len si to treba strážiť
P. Loučka – zber separovaného odpadu- plasty sú tam dlho bola aj L11 som si myslela, že sa
to dá do poriadku. V čom je problém? Nemáme náhradné big-bagy?
Starosta – problém je v tom, že po plasty nám chodí auto a je potrebné nazbierať väčšie
množstvo plastov, lebo sa im to neoplatí, keďže chodí veľké auto. Takže doplňujeme bigbagy, aby sa nazbieralo väčšie množstvo a náhradné sú zavesené vedľa. Tento týždeň sa to
vyvezie, už je nazbierané dostatočné množstvo.
P. Loučka- kosenie za cintorínom – štepnica – prečo to nie je pokosené?
starosta – ak ste si všimli, tak ešte nie je ani cintorín pokosený, Miro Kováč to kosí sám
P. Loučka- chcel by som vidieť jeho pracovnú náplň, robí to veľmi dlho, ja by som to mal za 1
deň pokosené
starosta – beriem vás za slovo, nech sa páči, vy neviete, že už ráno o piatej kosí na cintoríne,
dnes napr. triedili štítky na smeti, nemôžem ich cez tieto horúčavy vyhnať von
P. Loučka- tá tráva je vysoká od mája
starosta – cintorín sa kosí už druhý krát, medzitým sme pripravovali kúpalisko, 17.7.2015
nám prídu ľudia na brigádu – natierať zábradlie na kúpalisku, takže to tam musíme opäť
vykosiť. Štepnica sa nekosila nikdy, vždy to chodil kosiť P. Ďurčík
J. Kováčová – ja si myslím, že sa vôbec netreba teraz sústreďovať na štepnicu, treba sa
sústrediť na veci, ktoré sú najpodstatnejšie
P. Loučka – niekedy sa mi zdá, že ich len ľutujeme, sú to normálny zamestnanci
starosta – my môžeme byť radi, že za tie peniaze robí čo robí, a on sa tiež snaží, boli by ste
prekvapení
P. Loučka- skúsme sa dohodnúť, či by sme nemohli ísť za P. Ďurčíkom, aby to pokosil
D. Lichá – to je stará tráva, sú tam pníky, on to nepokosí, minule tiež niečo kosil a pokazil
traktor, takže pre neho sú to potom vysoké náklady na opravu.
M. Vojník- ja sa chcem spýtať, ako je to s knihou, koľko už išlo peňazí a kedy bude hotová?
starosta – kniha bude hotová koncom augusta, vytlačená bude asi v polovici septembra. Išlo
tam už 5000€ tak ako sa odsúhlasilo, do vydania knihy sa vyplatia všetky financie, tak ako
sme sa dohodli. Reagovali sme tiež na výzvu Ministerstva financií o dotáciu na monografiu
obce vo výške 13 500€
M. Vojník – peňazí nie je dosť a tá kniha je strašne drahá
starosta – táto kniha je urobená po známosti a lacno
J. Kováčová – tam sa uvažuje vytlačenie, grafika 15 000€, 6500 € autorské konania, bude
vytlačených 520 kusov z toho 60 kusov sa daruje, jedna kniha sa bude predávať po 20€ ,
okolo 9500 € by sa malo vrátiť
P. Loučka- v prípade, že výzva nevyjde alebo nebude kladná?
starosta- minule na zastupiteľstve sme sa rozprávali, že musíme nájsť iné spôsoby ako sa
k tomu dostaneme, jednoducho toto musíme z rozpočtu zatiahnuť a potom sa to bude riešiť.
Odsúhlasilo to predchádzajúce zastupiteľstvo, takže už je to rozbehnuté a cúvnuť sa nedá.
M. Vojník – ja len prízvukujem, že to veľa financií
starosta – každá obec, ktorá išla do tohto, ide do toho rizika, a v našej obce ešte monografia
nevyšla

M. Vojník – treba upraviť stránku obce, kde sú neaktuálne informácie o histórii obce
starosta- môže byť
D. Lichá – ja by som sa chcela spýtať Mareka, prečo dáva informácie, že Deň obce sa tento
rok neuskutoční, povedal mi to Ing. M. Majer
M. Vojník – to je smiešne, ja sa s ním porozprávam, to som určite nepovedal, ja som s ním
bol pred dvoma týždňami, keď sa ma pýtal na Lučatínsku 11
D. Lichá – mne to povedal ešte predtým
M. Vojník – kedy predtým? Ja som s ním nebol. Ja som sa s ním rozprával pred dvoma či
troma mesiacmi, či vôbec Dni obce budú? Či nespravíme raz za dva roky, pani Patrášová sa
vzdala, tak sme vôbec nevedeli, či Dni obce budú. Ja som určite nepovedal Mirovi Majerovi,
že Dni obce nebudú.
D. Lichá – dobre, tak si to vyrieš ty s ním, ja som dostala takú informáciu od neho, ty mi
nemôžeš hovoriť, že ja som si to vymyslela. Takže Dni obce BUDÚ. Dúfam, že tam nebudú
nejaké problémy, napr., že sa nám neposkytne priestor
P. Loučka- za predsedu FK TJ Mladosť Lučatín vám môžem povedať, že sa vám uvoľnia
bufetové priestory, WC
D. Lichá – aj ihrisko – lebo tam chcem dať stánky, ktoré budú popred tribúnu a ľudia budú
chodiť po ihrisku
P. Loučka – ja vidím len jediný problém v tom, ak by to bolo rozbahnené
D. Lichá – dúfam, že to nie je len moja akcia, dúfam, že je to akcia celého obecného úradu,
obecného zastupiteľstva, tak ako sa k tomu stavajú aj iné obce. Bola by som rada, keby ste
povedali, že prídete alebo neprídete.
P. Loučka – ja vám to môžem povedať rovno teraz , ja neprídem z viacerých dôvodov. Skoro
každý víkend chodím na brigády ohľadom chodníka. Pán Kasa ma stále otravuje, takže veľmi
nestíham. Z domorodcov tam chodí pár ľudí – pán Slivka a pán Kasa, pripravovali sme vyše
týždňa L 11, teraz sa pripravoval turnaj. Ja som dva týždne skoro nebol doma. A nakoniec sa
dozviem, že určití ľudia majú na mňa istý názor. Tak som si povedal, že dosť. Veci, ktoré mám
na starosti si urobím, ale toto nie.
D. Lichá – takže takto sa k tomu staviate, máte niečo proti mne? Pretože keď som vám
núkala kultúrnu komisiu tak ste povedal, že máte toho strašne veľa a zobrali ste si ešte aj
futbal.
M. Vojník – my sme futbal zobrali kvôli tomu, pretože to nemá kto robiť. Keby sme sa nedali
do kopy my – s Radom a Peťom, tak futbal by tu skončil.
D. Lichá – ja mám tiež svoju firmu, svoju rodinu, svoje dieťa... Viete p. Loučka, ako vidím
máte čas vypisovať na internet, a ja som vám poslala pozvánku na Dni obce a vy ste si
nenašiel ani trošku času odpísať mi. Tu ide o slušnosť.
starosta- ja to vidím aj v iných obciach - tú jednotu poslancov pri každej akcii, tam to funguje
inak a dokážu robiť iné akcie.
D. Lichá – ešte sa chcem spýtať finančnej komisie, či doriešila finančné prostriedky
J. Kováčová - áno mám to tu
D. Lichá – označenie ulíc – zamýšľali ste sa nad tým, ako stavebná komisia, aby boli ulice
označené?
J. Kováčová – je to všetko o financiách
starosta – riešili sme to predtým na zastupiteľstvách, bol som aj konkrétne spýtať starostu
v Ľubietovej, ale je to veľmi finančne náročné a jedná sa aj o to, že občania by si museli
meniť občianske preukazy.

P. Loučka – ja si myslím, že takéto označenie úplne stačí, kuriér má navigáciu
D. Lichá - jedná sa skôr o smerovacie tabule – kde sa čo nachádza
D. Lichá – čo sa týka geomontánneho parku – môže sa tam zahrnúť napr. ochrana lesnej
zveri – tie priechody čo sa robia cez cestu, je to medzi Lučatínom a Slovenskou Ľupčou, aby
zver neblúdila medzi cestou a železnicou, viem, že na to má byť nejaká výzva
starosta – na výzvy môžeme reagovať, ale nemôžeme investovať, ako to nie je na našom
pozemku – to je majetok BBRSC. Môžeme dať žiadosť na BBRSC, že máme takýto návrh, aby
sa to vyriešilo, či by s tým vedeli do budúcna niečo spraviť.
D. Lichá – roznos Lučatínskych zvestí – Marek chcela by som si s tebou vymeniť rajón, lebo ty
máš Dlhú a Závrať a ja mám Horný koniec.
M. Vojník – bolo to tak naschvál urobené, aby sme spoznali ľudí , ale mne to problém nerobí
D. Lichá – ešte by som sa chcela spýtať p. starostu, či máte kontakt na p. Čipku ohľadom
sponzorského
starosta- on sponzoruje obec dosť, pomáha nám s opravami obecných áut, ale dám vám na
neho kontakt
D. Lichá – na Dni obce je vyčlenené 600€ a to mi pokryje osvetlenie, ozvučenie a strechu
a na ostatné veci si musím zháňať sponzorov. Chcela by som v budúcnosti, aby bolo
vyčlenených viac peňazí, lebo nie sme horší ako Hiadeľ a tí majú na to oveľa viac financií
vyhradených
M. Vojník- oni to riešia cez sponzorov
J. Kováčová – boli sme so starostom na 2 školeniach, nebudem vás ešte tým zaťažovať, ako
to bude fungovať, ale budeme si musieť nad to všetci sadnúť. Nebude už fungovať
separovaný zber, budú komodity – obalový, neobalový materiál, ako sa to teraz do big-bagov
dáva, potom bude elektroodpad a batérie a to je všetko. A už to nebude tak, že obec môže
svojvoľne uzavrieť zmluvu s najvýhodnejším odberateľom na daný druh odpadu, ale budú
tzv. OZV – oprávnené organizácie výrobcov, ktoré si budú klásť svoje podmienky. A tam
existuje taký trojuholník – pôvodca odpadu – obec, OZV a zberová spoločnosť. OZV budú
spoločnosti, ktoré budú autorizované, je to vlastne čistý lobing.
P. Loučka- takže obec vyjde z toho zase najhoršie
J. Kováčová – tie kontajnery – na množstevný zber, čo sú teraz - bude to obmedzené do
100kg, potom sa už bude platiť.
starosta - len kto to bude strážiť
J. Kováčová – 9.6.2015 sme mali zasadnutie finančnej komisie – keďže bol zverejnený zisk
z ples, tak navrhujem vyzvať p. Patrášovú listom, aby doniesla do pokladne obce zisk, ktorý
priznala aj v Lučatínskych zvestiach, ak nie, tak to postúpime v zmysle zákona ďalej.
P. Loučka – viem, že objednali, alebo mali objednať kuchynskú linku do kuchynky sály KD.
Zisk chceli vraziť do nejakých vecí, neviem presne do čoho.
J. Kováčová – môžem veľmi pozitívne hodnotiť toto zastupiteľstvo, snažme sa držať pokope,
nezosmiešňujme sa navzájom, nezvyšujme hlasy, povedzme si to radšej medzi sebou
a riešme si to tu, komunikujme medzi sebou. Takže by sme mohli takto fungovať v takýto
rovinách.
M. Vojník – ja s tým tiež súhlasím, ale nezaoberajme sa zbytočnosťami, kto čo povedal
a tak...

k bodu7/
P. Loučka- ako to bolo s vyúčtovaním minulé plesy ?
J. Kováčová - Všetky boli vyúčtované na OcÚ, ale nebolo to zverejnené. V podstate nebolo ani čo
vyúčtovať, lebo ja som z pokladne nebrala ani 1 €.
P. Loučka- a ona brala euro? Nebrala nič.
J. Kováčová – pozor, ale ja som to nezverejňovala, ona to zverejnila. To sa pýtajú ľudia. Ona
vyúčtovala oficiálne zisk, tak sa to robilo pod hlavičkou obce.
P. Loučka- ona tie peniaze chce použiť na kúpu nejakých vecí , viem, že Ľudmile kúpili nejaký 40 l
hrniec a že boli minule pozerať nejakú linku.
starosta – ale to by mali konzultovať s vedením obce, či to treba. Ešte sa chcem spýtať Marek – SOZA
bola informovaná? Nie že nám príde pokuta.
M. Vojník – na Lučatínskej 11 sa hudba nepúšťala, len sa komentovalo.

K bodu 8/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 20 4 – mi hlasmi / J. Kováčová, P. Loučka, D. Lichá, M.
Vojník/.

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.
Z rokovania bol vyhotovený zvukový záznam.

Zapísala: B. Luptáková
Overovatelia zápisnice:
PhDr. Jarmila Kováčová
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Dana Lichá

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

Marián Píši, starosta obce
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