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ROK 2020 v našej obci
Článok v Spoločníku č.1
Prišla ťažká a náročná doba, ktorá nám niečo dá, no asi viac vezme. Dopady pandémie, koronavírusu,
navštívili i na našu obec Lúčky. Prvý dotyk opatrení doľahol na našu obec 10.3.2020, kedy s účinnosťou
od 16.3.2020 prišlo nariadenie o zatvorení základných škôl, o zákaze verejných podujatí a podobne.
Hlásenia v rozhlase a denné zverejňovanie informácií sa stali praxou, bez ktorej sa nezačal ani jeden
pracovný deň. V našej obci ma už počas prvého víkendu skontaktovalo pár dobrovoľníkov, ktorí chceli
byť nápomocní pri poskytovaní služieb pre obec, hlavne pre jej občanov. Tento ich príkladný
a chvályhodný prístup bol bodom na druhom rokovaní krízového štábu obce. Prvý krát zasadal krízový
štáb 10.3.2020 a prijal opatrenia ohľadne bohoslužieb, zákazu stretávania sa v skupinách a taktiež
prijal usmernenie pre KÚPELE LÚČKY a.s. ohľadom ich uzatvorenia pre verejnosť, k čomu došlo hneď
12.3.2020. Počas druhého zasadnutia dňa 12.3.2020 sme riešili občanov, ktorí sa vracali zo zahraničia
a mali nariadenú povinnú karanténu. Vydali sme príkaz na uzatvorenie multifunkčného ihriska a zákaz
používania detských ihrísk. Riešili sme i otváracie hodiny obecného úradu. Prvotný návrh bol otvoriť
obecný úrad na tri hodiny denne, no potom sme sa rozhodli úrad na dva týždne zatvoriť. Počas víkendu
som sa dohodol s firmou TAJANA na dodaní 650 rúšok pre našich seniorov. Zriadili sme schránku na
podnety od občanov počas trvania pandémie, hlavne pre seniorov a to ako pomoc pri nákupoch
a zabezpečení liekov. Na schránke je kontakt na dobrovoľníčku, ktorá každé ráno schránku kontroluje
a rieši vhodené žiadosti. Po obdŕžaní rúšok tieto distribuovať občanom od 62 rokov. Toto sme
realizovali za pomoci dobrovoľníkov a DHZ Lúčky od 17.3. do 19.3.2020. Samozrejme, okrem toho boli
naši občania nepretržite informovaní o postupe štátu, krízového štábu Slovenskej republiky
a ministerstva zdravotníctva vo veci vírusu v našej republike. V súčasnej dobe sme na obec zakúpili
niekoľko druhov dezinfekčných prípravkov. V priebehu tohto týždňa budeme v obci realizovať postrek
chodníkov, verejných priestorov, lavičiek a košov. Na tento účel sme zakúpili baterkový postrekovač
a využijeme na to i naše vozidlo na zametanie ulíc. Naša obec je špecifická v tom, že i počas pandémie
si musíme zabezpečiť, ako vlastný zberateľ, zber TKO a separovaného zberu a taktiež chod ČOV-ky.
Život sa nezastavil, beží ďalej i v týchto časoch. Na niektoré investičné akcie sme dostali dotácie a tieto
musíme do určitého termínu zrealizovať, aby sme o ne neprišli, nakoľko sa čas ich vyúčtovania už blíži.
Preto pracujeme na výmene mantinelov na klzisku - dotácia 10 000 €, oplotení areálu Šiarov, - dotácia
10 000 €, rekonštrukcii vstupu do obecného úradu - dotácia 13 000 €. Samozrejme všetko
so spoluúčasťou obce. Ďalšou ranou pre obce, ktorú táto pandémia k nám ťahá, bude krátenie financií
z podielových daní i dane z ubytovania. Je to veľký obnos, pri určitých scenároch až cez 150 000 €, ktorý
musia obce jednoducho nájsť vo svojich rozpočtoch. Je nesmierne dôležité zachrániť ekonomiku
a rozbehnúť ju čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, s tým určite úplne súhlasíme. Treba udržať
zamestnanosť. Určite nik nechce prísť o prácu. Treba si uvedomiť, že i obce majú zamestnancov. Všade
sú odporúčania „obce musia šetriť, budú im krátené financie“, zatiaľ sme piate koleso u voza pri
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zohľadňovaní ekonomických dopadov. Zákon, ktorý nám umožňuje čerpanie rezervných fondov na
bežné výdavky je dobrý súhlasím s ním, ale len počas bežného chodu ekonomiky i štátu. V podobných
situáciách a prípadoch, kedy použijeme našetrené financie z rezervných fondoch na údržby a investície
pre chod obcí, je potrebná garancia štátu, že nám tieto financie štát poskytne naspäť, ak boli určené na
údržbu a rozvoj. Mali by byť definované ako pomoc na preklenutie nelichotivej situácie, lebo sú už
dané obciam a ušetrené na niečo iné, ako ich núti štát svojim rozhodnutím použiť tým, že obci kráti
podielové dane. Preto je to tento krát doslova povedané odobratie financií obciam na investičné akcie
a ich použitie na suplovanie štátu. A po tom? Ako sa vraví po nás potopa. Obec nič nespraví, nebude
mať financie na údržbu, na riešenie havarijných situácií, bude krátiť mzdy, možno prepúšťať. Ale po
čase. Komu zotneme hlavu, kto to zapríčinil? Štát, pandémia? Nie, ale samospráva, oni sú volení
najbližšími spoluobčanmi. Kto to nepozná, musím objasniť, obce na väčšie investície v priebehu
jedného roku financie nemajú. Možnosť? Zobrať úver, ušetriť si financie počas niekoľkých rokov, získať
eurofondy a to len na projekty na ktoré je výzva vyhlásená. Na všetko samozrejme treba projekt,
schválenie atď.. Jeden projekt na investíciu za 100 000 € stojí obec od 2 000 € do 5 000 € väčší i cez
10 000 €. A to si obec financuje sama. A koľkože obcí získa tú dotáciu, alebo eurofondy? A teraz tie
financie, ktoré má obec uložené na zveľadenie svojich obcí, ktoré tvrdou politikou a opatreniami s
rozpočtami ušetrili, ideme minúť na bežný chod obce, zachovanie zamestnanosti vlastných
zamestnancov i zamestnancov originálnych kompetencií, ako poslušné obce ktoré sú na chvoste
riešenia problémov, ktoré priniesla pandémia. Rušia sa kultúrne podujatia, krátia sa dotácie, odkladá
sa údržba, nové projekty sa rušia a prichádza veľa iných opatrení, poslúchame, šetríme. Možno to
vidím z jedného uhla pohľadu, pohľadu starostu, ale ja som ten čo obhajuje občanov a všetko čo
sa vezme obci, berie sa i všetkým občanom. Nie mne, nie zamestnancom obce, ale všetkým občanom.
V našej obci sme vytvorili inertný projekt z radov zamestnancov, mňa nevynímajúc, ktorý sme nazvali
„Administratívne percento“. Je to balík financií, kde každý z administratívnych zamestnancov mesačne
prispieva určitým percentom, minimálne však jedným zo svojej hrubej mzdy. Tieto sa použijú na
rozbehnutie prác v obci po skončení pandémie. V tejto dobe sa musíme naučiť byť solidárny a hodnota
morálky naberá iný význam. Ďalej pracujeme na riešeniach, kde niektoré práce, výrobky sa budeme
snažiť vyrobiť sami. Toto všetko sa raz skončí a potom budeme bilancovať a hodnotiť, no nie len
situáciu ale i človeka. Nedá mi nespomenúť problémových ľudí, ktorí si ani v tejto zložitej situácii
neuvedomujú súdržnosť a spolupatričnosť s ľudstvom. Dôvod. Odpady, čierne skládky,
nezodpovednosť, občianska neposlušnosť a podobne. Jeden problém spomeniem, ktorý som riešil
i počas víkendu (4.3.2020) v našej doline. Bol to odpad definovaný ako separovaný, mal byť zvezený na
zberný dvor a pneumatiky tam kde patria. To len k tomu, že by to nemalo čo robiť ani v 1100 l
nádobách a to z toho dôvodu, že náklady na odstránenie by znášala obec ako za komunálny odpad,
aby to náhodou niekto nevyčítal vrecovému systému, ktorý s tým nemá nič spoločné. Netvrdím, že to
bol náš spoluobčan, ale určite to bol nezodpovedný, arogantný človek nie len k obci, ale i k prírode. Je
jasné, že sa takéhoto správania u niektorých ľudí nezbavíme, ale kým sa nenájdu poctiví a dôslední
jedinci, ktorí budú podobné indivíduá ohlasovať, na nápravu nie je možnosť. Jedna múdrosť hovorí:
Najväčšie víťazstvo zla je, keď dobro mlčí! Už nech je to za nami, avšak nech zostane ľudskosť
a súdržnosť, ktorá si medzi nami našla miesto v týchto dňoch.
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Článok v Spoločníku – rozhovor s vydavateľom p. Stanislavom Krakovským
Avizovaný znížený príjem obce o 100 tisíc eur
Na stretnutiach s kolegami starostami sme diskutovali, ako sa postavíme k možnosti dofinancovania
obcí, ktoré stratili podstatnú časť svojich príjmov pre pandémiu koronavírusu, tak ako to navrhuje štát.
Štát by mal poskytovať obciam pôžičky, ktoré budú splatné od roku 2024 do roku 2028. Teoreticky to
nie je zlá alternatíva, uvidíme, ako sa nakoniec zariadime. U nás v Lúčkach, rátame so zníženým
príjmom oproti predpokladanému rozpočtovanému objemu vo výške okolo 100 tisíc eur. Ak bude
situácia s pandémiou aj naďalej komplikovať hospodársky život v krajine, môžu sa obecné príjmy
z podielových daní a turizmu ponížiť za tento rok až o 130 tisíc eur. Tak to už hovoríme o riadnom
balíku peňazí. Museli sme s účtovníčkou a poslancami „prekopať“ celý rozpočet od základu, do konca aj
na malých položkách.
Kompletná rekonštrukcia obecných ciest počas útlmu premávky
Tým pádom nám vypadli aj všetky väčšie investičné akcie, ktoré sme chceli robiť z obecného rozpočtu.
Najmä zvyšovanie kultúrnosti prostredia v okolí Lúčanského vodopádu. Toalety, lavičky a ďalšie menšie
úpravy a doplnky interiéru vodopádu. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sme sa ale s poslancami
jednoznačne zhodli, že jednoducho niečo v obci musíme urobiť, že ľudia musia cítiť životaschopnosť
obce. Nakoľko sme mali našetrené v rezervnom fonde okolo 100 tisíc eur, nemohli sme nechať obec
bez všetkých investícií. Poslanci podporili a odsúhlasili môj návrh kompletného zrekonštruovania
všetkých obecných ciest a komunikácií. Tak sa aj stalo. Teraz ich máme všetky opravené,
poodstraňované výmoly, výtlky, jamy, ponaprávané skruže z narušenej dažďovej kanalizácie. Do tejto
akcie sme vložili zatiaľ najväčší balík peňazí, asi 25 tisíc eur. Čerpali sme z rezervného fondu, ale urobila
sa dobrá vec. Navyše, prišlo pre takéto práce ideálne obdobie, kedy sme tu mali minimálny, alebo
obmedzený počet turistov. Cestári mohli pracovať cez utlmenú premávku v obci. Aj kúpele sú
obsadené na 50 %, keďže tu pre nastolené opatrenia hygienikov museli znížiť počet ubytovaných
klientov.
Peniaze z MAS sa teraz budú hodiť
Čakáme na peniaze zo združenia MAS. Sú signály, že už tieto projekty odobrujú, žiadateľom
prichádzajú rozhodnutia. Z tohto zdroja by sme mali dostať dotáciu 31 tisíc eur. Uvidíme, či naozaj
prídu. Sú určené na projekt osvetlenia vodopádu.
V tejto situácii môžem povedať, že všetko zlé je na niečo dobré. Akciu vodopád budeme môcť takto
zladiť do jednej akcie. Dostaneme dotáciu 31 tisíc na osvetlenie a ostatné veci, ktoré sme stopli pre
pandémiu k tomu priradíme. Využijeme to, že keď už získame rôzne povolenia na výrub drevín v okolí
vodopádu a na inštaláciu osvetlenia, tak ich použijeme aj pri vybavovaní povolení na výstavbu
verejných WC, lavičiek a ostatných doplnkov.
Zle parkujúce vozidlá obmedzujú domácich
Vodopád treba naozaj skrášliť, chodí k nemu obrovské množstvo turistov. Ale ako to už býva, každá
minca má dve strany. Tou druhou je zvýšený tlak motoristov na ľudí bývajúcich v okolí vodopádu.
Nepáči sa im, že sa im pri dvoroch chodí otáčať množstvo vozidiel. To, že sa auto na verejnej ceste
otáča, to nie je proti zákonu. Zákon o cestných komunikáciách nemôžeme zmeniť, ale riešenia budeme
hľadať.
Na základe ďalšieho podnetu od občanov, sme zorganizovali stretnutie ľudí, ktorí sa sťažujú na
parkovanie cudzích automobilov pred ich bránami, prípadne v neprehľadných častiach križovatiek,
zákrut a pod. S pani Vozárovou z Okresného dopravného inšpektorátu v Ružomberku sme si prešli celú
obec a dospeli sme k jednoznačnému záveru, že sa to dá riešiť len privolaním policajnej hliadky, ktorá
takýmto šoférom, obmedzujúcim výjazd alebo premávku, môže udeliť blokovú pokutu. Starosta v tejto
veci nemá prakticky žiadne nástroje. Budeme ľudí o tejto skutočnosti informovať formou letákov aj
prostredníctvom obecných novín.
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Máme k dispozícii leták s citovanou vyhláškou ako sa majú ľudia správať pri takých situáciách, ktorý
rozpošleme po obci. Nechcel by som, aby to došlo až do bodu, že budeme udávať sused suseda, že jeho
návšteva s autom stojí pred mojou bránou. To už by bolo posledné, čo by nám bolo treba. Na druhej
strane je aj taká možnosť, že by to polícia riešila pokutou.
COVID zrušil všetky plány na kultúrne podujatia
Pre šírenie vírusu COVID – 19 sme museli porušiť všetky naplánované kultúrne podujatia. Patrili k nim
Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom, čo ma obzvlášť mrzí. Tento rok sme mali tiež oslavovať
80. výročie založenia folklórneho súboru. Aj to je obrovská škoda. Všetko budeme musieť nejakým
spôsobom nahradiť možno na budúci rok, jednoducho to týmto aktívnym ľuďom vykompenzovať.
Odpady naše každodenné
Čo sa ide diať ďalej s odpadmi, s ich separovaním a zberom, to si zatiaľ nevieme s kolegami starostami
ani lenpredstaviť. Boli sme teraz na školení týkajúcej sa tejto problematiky. Ľudia v tejto súvislosti
určite zachytili aj vyjadrenia súčasného ministra životného prostredia.
Podľa prezentovaného návrhu by sme mali zbierať kuchynský odpad z domácností, ktorý dostal skratku
BRKO (biologicky rozložiteľný kuchynský odpad) a mal by to zaplatiť občan. Povinnosťou je zber každé
dva týždne. Náklady má znášať občan, obec.
Niekedy žasnem, čo sa od obcí vyžaduje
Najhoršie je, že neexistuje systém, alebo návod, ako to zrealizovať. To sme riešili aj z predstaviteľmi
spoločnosti OZO, ktorá u nás realizuje separovaný zber odpadu. Akoby zber BRKO mal fungovať od 1.
januára 2021, zvýšili by sa náklady tejto spoločnosti o 100 percent. Obce žiadali o predĺženie tejto
doby, nech je skúšobná prevádzka v roku 2021. Treba zase vychytať muchy systému v praxi. Ako vždy.
Aby to už fungovalo ako má od roku 2022. Ešte poviem perličku, že podľa nariadení EÚ, by sme mali
takýto zber mať od 1.1. 2023. Ale Slovensko je zase raz pápežskejšie ako pápež a dali sme si termín
o rok skôr. Ani náš pán minister asi nevie, čo presne sa má robiť a ako a my sme tí, ktorí si to zliznú.
Nám ministerstvo vyrobí nariadenie a nechá nás tu topiť sa vo vlastnej šťave. Ľudia prídu za starostom
ako prvým. Vždy ma napadne, či sme ešte stále samosprávou, z tohto slova to tak vyzerá, ale všetko
nám prakticky nariaďuje štát. Vo všetkých sférach sa musíme riadiť zákonmi štátu a únie. Naša
samospráva spočíva už len v tom, že si sami odhrnieme sneh. Ľudia na obecných úradoch majú trikrát
toľko papierovačky, ako keď samospráva nemala terajšie kompetencie. Samý papier, tlačivo, schôdze,
školenia, ľudia sa nestíhajú orientovať v nových nariadeniach.
Vrecový separovaný zber vyzerá zatiaľ dobre
Uvidíme na konci roku, ako nám vyjdú výsledky separovaného zberu. Od nového roku sme u nás
zaviedli separovanie odpadu do vriec, ktoré majú občania uložené u seba doma. Ešte stále však
nachádzame v komunálnom odpade zelený odpad, stavebný odpad, len to tak hrkoce, keď to naši
chlapi nakladajú. Vyhodnotíme si to, vieme o konkrétnych domácnostiach, kde triedenie nerešpektujú.
Na rok sa chceme pustiť aj prostredníctvom obecných novín do osvety, nápravy, napíšeme, kde sa to
robí.
Chlapi zbierajúci odpad našťastie hovoria, že celkove ľudia separujú viac. Celkové výsledky však
budeme mať až na konci roka. Je viac vyseparovaného odpadu ako sme zaviedli vrecový zber. Vidím
v obci aj väčší poriadok, nemáme rozhádzaný odpad okolo preplnených kontajnerov. Každý má svoj
odpad doma a je oveľa lepšie roztriedený. Na začiatku to samozrejme ľudia brali s hundraním, bolo
sťažnosti, vypisovania. Ale aj to beriem, lebo človek je tak nadstavený, že nerád ide do zmien. Nerád
robí niečo navyše, na čo nie je zvyknutý. Keď nemusí, zmenu nerobí. Ale už sa to všetko utriaslo,
systém nabehol, vidím to pozitívne.
Ohľadom triedenia odpadov v domácnostiach sú aj problémy s odpadom vo voľnej prírode, v našej
doline. Teraz hlavne turisti chodiaci z doliny, nemajú odpad kde hodiť. Majú odpad v ruksaku, prídu na
vodopád a tak ho do týchto malých košov natlačia. Ideme to riešiť aj s poľovníkmi. Ohlasujú mi pomoc
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aj dvaja nadšenci ochrany prírody cez Norberta Beháňa, že sú ochotní starať sa o čistotu kontajnera,
ktorý by sme umiestnili v doline. Lebo chcem vyčistiť aj horu. Veľmi mi vadí, keď niekto odhodí odpad
v lese. To už naozaj nepochopím, keď hore do hory človek vynesie ťažký ruksak a dole už všetko
prázdne nemôže zniesť. Hodí do trávy. Tak dáme tam pravdepodobne kontajner.
Stále budeme riešiť zlepšovanie systému zberu a likvidácie odpadu, aby sme dosiahli nulové množstvo
komunálneho odpadu. Je to ešte utópia, ale jeho percento sa postupne znižuje. To zase musím našich
občanov pochváliť.
Schodisko na obecnom úrade
Výťah pre imobilných sme už dokončili. Má to dobrú odozvu, niektorí ľudia majú síce z výťahu fóbiu, ale
najmä starší ľudia idúci do úradu si to pochvaľujú. Výťah sme obložili sadrokartónom, schodisko sa tak
zosvetlilo a je krajšie. Inštalovali sme na steny aj pekné nástenné tabule ilustrujúce dejiny Slovákov
a Slovenska. Ešte sem chceme dať namaľovať a umiestniť pár obrazov s folklórnou tematikou. To je
taká moja srdcovka. Verím, že sa to bude páčiť aj ľuďom, ktorí na obecný úrad zavítajú.
Čistenie potokov od nánosov a odpadov
Toto je tiež problém. Koryto potoka je majetok Povodia Váhu, o ktorého údržbu sa musí starať on.
Terajšie vedenie podniku je ústretové, ale nemá dostatočné kapacity, aby boli jeho zamestnanci všade.
My máme v Lúčkach potoky vyčistené na 70 %. To tiež nemá každá obec.
Napríklad naši dôchodcovia sa mi stále núkajú, že urobia brigádu na jeho vyčistení a zušľachtení. Ale
nemôžem ich oficiálne poslať, niekomu sa niečo stane, a bude problém. To si človek uvedomí až keď je
zle. Nie sú to z mojej stany výhovorky, je to jednoducho tak. Každý má svoje kompetencie a svoju
zodpovednosť. Aj tu však budeme hľadať spoločne s vedením Povodia nejaké východiská. Stroje boli
stiahnuté do Stankovian, kvôli zosuvu. Úprava začala prebiehať až po zaslaní listu (sťažnosti) na sídlo do
Piešťan. Následne som toky prešiel s riaditeľom Ing. Štefanom Repom. Pri obhliadke sme sa dohodli na
zapracovaní vyčistenia koryta toku Teplianky a Lúčanky na roky 2021 -2022 a to od náletových krovín
v spodnej časti obce. Na tieto práce už mali vydaný súhlas od OÚ ŽP na rok 2019, no tento termín
nestihli, preto som ich vyzval, aby si obdobné povolenie vybavili na spomínané roky, lebo to budem
riešiť cez nadriadený orgán, OÚ správa tokov RK, RNDr. Andreu Ochabovú a to je už na pokuty pre
povodie Váhu.
Prebieha rekonštrukcia ciest.
Doplnil som tieto práce o opravu vpustu na ulici Na Hlinách, nakoľko po odfrézovaní sa zistilo, že žľab
je prepadnutý o podteká ho spodná voda, ktorá nám, pravdepodobne, robí problémy i na ČOV-ke.
Pribudlo niekoľko úsekov, ktoré sme opomenuli pri prvej obhliadke miestnych komunikácií.
Je ukončená rekonštrukcia strechy na Átriu v areály MŠ.
Kontrola miestnych komunikácií s Políciou
Na základe neutíchajúcich sťažností na parkovanie na miestnych komunikáciách, ktoré spôsobujú
nebezpečný prejazd a v ojedinelých prípadoch sú i riešením problémov pri výjazde z vlastného dvora,
pozemku a na základe podaného podnetu priamo na okresné riaditeľstvo policajného zboru od jednej
občianky, bolo iniciované stretnutie s Kpt. Mgr. Stanislavou Vozárovou, ktorá má v kompetencii
riešenie obdobných problémov. Stretli sme sa na komunikácii pri spoluobčianke, ktorá to komunikovala
priamo s p. riaditeľom plk. Ing. Ondrejom Budiakom. Pri rozhovore s dotknutými osobami sme sa
dohodli na postupe, kde Kpt. Mgr. Stanislava Vozárová navrhla, ako jedno a prvotné riešenie, rozoslanie
letákov do každej domácnosti a porušovanie dodržiavania pravidiel cestnej premávky nahlasovať
priamo na číslo 158, nakoľko má obec v tomto smere oklieštené, takmer žiadne možnosti. Návrhy na
vydanie obdobného VZN, ako to mali v iných obciach, neprichádza do úvahy, nakoľko tieto boli
protizákonné. Jedno z takýchto VZN som jej ukázal a našla tam niekoľko pochybení. Na toto všetko je
daný zákon a vyhláška, kde VZN nesmie ísť nad rámec zákona. S okresnou políciou SR budeme naďalej
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sledovať situáciu. Chcem Vás upozorniť, že ak nedôjde k náprave a sťažnosti budú i naďalej adresované
priamo na okresné riaditeľstvo PZ Rbk, táto inštitúcia môže určiť zóny nazývané“ Obytná zóna“
a v takejto oblasti je zákaz nie len státia no i zastavenia ak nenechá vozidlo voľnú komunikáciu v šírke 6
m, ak je komunikácia pod 6 m musí zostať celá voľná. A tu je prísny zákaz státia a zastavenia na zeleni.
Nedodržanie je pod pokutou od, čiže min., 150 €. Neviem si to predstaviť ako by sa to riešilo
s návštevami. Pri dovoze tovaru by vozidlo mohlo zastať len mimo tejto zóny a to sa jedná i o kuriérov.
Ako to vždy vravím, máme to vo vlastných rukách k čomu dospejeme. Na základe tejto problematiky
som následne oslovil Ing. Miroslava Vyparinu, ktorý sa zaoberá chodníkmi a cestami. Prešli sme si celú
obec a poprosil som ho o hľadanie možných riešení ohľadne odstavných miest. Na spomínaného pána
inžiniera som si vyžiadal recenzie a odporučili mi ho firmy i ľudia, ktorý s nim spolupracujú. Hneď
v úvode som pochopil, že len projektová dokumentácia bude náročná, či už finančne, ale aj časovo, ak
nájdeme možnosti na prípravu projektu, min. dva roky do stavebného povolenia. Takto to je zo
všetkým. Následne s kpt. Mgr. Vozárovou sme prešli vjazdy do doliny a pošle mi riešenie na povolenia
k vlastným pozemkom vozidlom. Tu sa menila vyhláška o ochranných pásmach, kde vstup od III.
ochranného pásme je už tr. čin, nie priestupok. Chcem potešiť chatárov, prísľub je, že spôsob nájdeme.
Pokračovanie v príprave IBV Bôrové
Uskutočnili sa dve sedenia ohľadne prípravy na pozemkovú úpravu novej IBV Bôrové. Jednalo sa o
vysvetlenia ďalšieho postupu od zistenia vlastníkov na pripravovaných pozemkoch. Je ich asi, ak si
dobre pamätám, ako mi to predostrel Ing. Miroslav Vrbacký, asi 210 majiteľov. Pripravíme návrh
prezentácie na stretnutie s majiteľmi. Do tohto riešenia bola prizvaná i jedna spoločnosť (organizácia sa
prihlásila sama, nebola nami oslovená), ktorá sa zaoberá podobnými zámermi a to spoločnosť pod
názvom Regionálny rozvoj Liptova. Pri zisťovaní obcí, kde prebiehali podobné projekty a ich časová
náročnosť, pri neprerušení ako to bolo u nás, trvá od 7 i do 9 rokov. Aby sme boli trochu
v problematike.
Na stránke obce je link na virtuálny cintorín.
Tu si každý návštevník na webovej stránke obce môže pozrieť hrobové miesto i s fotografiou hrobu. Je
tam i možnosť zapálenie virtuálnej sviečky. Po ukončení procesu zistenia majiteľov hrobov bude
postavená na cintoríne i tabuľa s označením hrobu pre rýchlejšie nájdenie hrobového miesta.
Zakúpenie soli na zimný posyp.
Nakoľko sa každoročne snažíme zefektívniť a zlepšiť zimnú údržbu našich komunikácií, v januári som
vstúpil do rokovania so správou ciest L.M. s OÚ správy komunikácií III. tr. a s dodávateľmi posypového
materiálu firmou LAPERR i firmou OZO. Zaujímal som sa aký posyp je ekologický a najúčinnejší. S firmou
LAPERR som sa dohodol o dovoze ekologickej posypovej soli v min. objeme aký môžu distribuovať a to
25 t. Zabezpečili sme i skladové priestory. Je to druh obaľovanej soli, ktorú už cez 15 rokov používa
správa ciest III tr. VÚC a je vhodná i do oblastí kde sa nachádzajú liečivé pramene. Kupujeme ju teraz
z dôvodu dohodnutej ceny. V zimných mesiacoch je tona 100 € bez DPH, ja som sa dohodol na sume 70
€ bez DPH. Cena od septembra 2020 už bude 80 € bez DPH, čo je úspora od 270 do 820 €. Je to pilotný
projekt, uvidíme čo prinesie.

-

Výsledky ankety za účelom zisťovania záujmu o výstavbu bytového domu, respektíve záujmu
o bývanie v bytovom dome
Z celkového počtu rozoslaných 500 anketových lístkov sa nám vrátilo 121. Po ich roztriedení sú
výsledky ankety nasledovné:
proti výstavbe je 20 občanov, čo je 16,5 % z celkového počtu odovzdaných lístkov,
celkovo za výstavbu je 101 občanov, čo je 83,48 % z celkového počtu odovzdaných lístkov,
z toho:
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za výstavbu a nemá záujem o byt je 28 občanov, čo je 23,14 % z celkového počtu odovzdaných lístkov,
za výstavbu a záujem o 1 izbový byt má 8 občanov, čo je 6,62 % z celkového počtu odovzdaných
lístkov,
za výstavbu a záujem o 2 izbový byt má 18 občanov, čo je 14,88 % z celkového počtu odovzdaných
lístkov,
za výstavbu a záujem o 3 izbový byt má 47 občanov, čo je 38,84 % z celkového počtu odovzdaných
lístkov.
Konštatujeme, že anketové lístky ktoré sa nám nevrátili zostali bez povšimnutia a nezúčastneným
občanom je jedno či sa bude realizovať výstavba nájomného domu alebo nie.
Na niektorých lístkoch boli popisy, alebo návrhy, ktoré sa týkali domu seniorov (päť lístkov). Na túto
tému bolo stretnutie na pôde charity s p. riaditeľom PhDr. Ing. Pavol Vilček, kde doslova p. riaditeľ
neodporúča zriaďovať podobné zariadenie v obciach ktoré sú koncové (obce na hranici okresov,
posledná obec a pod.). Nedávno rušili podobné zariadenie v L. Revúcach, v L. Lúžnej a v iných obciach,
ktoré boli nerentabilné a obce na toto zariadenie doplácali z vlastných rozpočtov (cca 65 000€ ročne).
Na štyroch lístkoch bol záujem o viac bytov, respektíve o rôzne byty (4 lístky).
Dvaja občania mali záujem o byt, avšak v inej lokalite.
Jeden občan, alebo občianka popísal/a zadnú stranu anketového lístka, no k ankete sa nevyjadril/a. Pre
vysvetlenie. Anketa sa týkala záujmu o výstavbu nájomného domu a záujmu o bývanie v ňom. Na
všetky vaše postrehy, otázky, podnety i nápady som tu celoročne, či už osobne, v kancelárii, na ulici, na
telefóne, alebo odpovedám na maily a podobne. Z pripomienok mám pocit a uvažujem nad tým, či
obežník, Lúčanský Hlásnik, sa k Vám dostáva. Pozývam Vás na rokovanie OZ, alebo priamo ku mne do
kancelárie, aby sme prekonzultovali vaše podnety a hľadali riešenia. Rád vám vysvetlím, čo som už
niekoľko krát opísal v našom obežníku, aké boli a sú finančné i investičné možnosti obce i celkové
preinvestované financie od môjho pôsobenia vo funkcii starostu. Už chápem porekadlo,“ Opakovanie
je matka múdrosti“ a preto Vás v skratke poinformujem o financiách, ktoré sme získali z fondov
a investovali v prospech obce i nášho rozpočtu počas môjho pôsobenia. Z dotácií, alebo iných zdrojov,
ktoré sme cez rôzne komplikácie vybavili to bolo cca 500 000 €. Najväčšie: Zberný dvor 260 000€,
rekonštrukcia ČOV 110 000€, (slúžia celú obec), nová cesta Láncová Španie 55 000€, položenie nového
asfaltu 200 000€, úhrada vykonaných prác pred rokom 2015 - 200 000 €. Samozrejme pravidelne
chodím na obhliadku spodnej časti obce, kde bola realizovaná napr. rekonštrukcia cesty a chodníka
v sume cca 23 000€. Podebatujme si o financovaní dlhodobého projektu cintorín, kde každoročne,
podľa možností, investujem značnú časť financií a to minimálne 10 000 ročne z vlastných zdrojov obce.
Taktiež o tom aké má obec možnosti ohľadne tokov a ako tvrdo postupujeme voči ich správcom a že je
to boj ako s veternými mlynmi a my máme zakázané pracovať na ich údržbe a obnove, zákon a pravidlá
to neumožňujú. Prečo nie je v určitých častiach obce signál a koľko listov som adresoval na T-COM,
Orange a iným poskytovateľom. Kvôli čomu nám zamietli dotáciu na pouličné osvetlenie, ktoré sme
podávali dvakrát atď.. Príďte drahí spoluobčania. Rád by som sa s Vami stretol pri vzájomnom dialógu.
Je ťažké odpovedať na anonym, nebol tam podpis. Odvahu, príďte, alebo sa aspoň podpíšte bude to
isto lepšia komunikácia.
Momentálne, ohľadne nájomných bytov, musíme čakať, ako sa vyvinie situácia okolo rokovaní a riešení
poskytovania dotácií na výstavbu takýchto zariadení. Ak sledujete dianie v štáte, tento zákon alebo
vyhláška je momentálne otvorená a je v procese prípravy. Sú tam viaceré varianty a budeme si musieť
počkať, na jasne definované pravidlá, aby sme sa mohli pustiť do ďalších krokov. Zviazal nám ruky
i COVID – 19, nakoľko ako ďalší postup sú potrebné stretnutia.
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Testovanie COVID -19
I v našej obci sa konalo testovanie na COVID-19. Počas týchto štyroch dní sa na oboch odberných
miestach dalo otestovať v prvom kole 952 ľudí, z toho bolo 17 pozitívnych a v druhom kole 993 z toho
boli 3 pozitívni. Niektorí testovaní boli z iných lokalít, ale i naši spoluobčania pristúpili k testovaniu v
iných obciach alebo mestách. Snažil som sa byť v kontakte s obidvoma tímami počas oboch víkendov a
veľmi milo ma potešil fakt, aký priateľský duch vládol v týchto partiách. Chcem poďakovať ozbrojeným
zložkám SR, polícii, zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, DHZ-O Lúčky, svojim prevádzkovým
zamestnancom, zamestnankyniam obecného úradu i vám drahí spoluobčania za váš príkladný prístup
počas tohto náročného víkendu. Dovolím si, s ich súhlasom, uviesť zloženie našich testovacích tímov i
menovite a i takto im vyjadriť poďakovanie za ich darovaný čas pre ľudí, ktorí sa dali testovať.
Poďakovanie v dnešných časoch je veľkým darom, nakoľko štatisticky na jedno poďakovanie pripadne
približne milión kritík.
Tím v sále OcÚ: Ozbrojené sily SR – Vladimír Pecho, Polícia – Róbert Bobček, Zdravotníci – Lucka
Hrbčeková, Nikolka Rázgová, Evka Ovadová, Katka Páterová, Dominik Kojš, Zuzka Jablonská, Ivanka
Markovičová, Hanka Kucbelová, administratívni pracovníci – Timea Kršková, Milan Eliáš
Tím v Telocvični: Ozbrojené sily SR – Ľubomír Jandura, Polícia – Branislav Bobček, Zdravotníci – Janka
Fulová, Zuzka Hrbčeková st., Romanka Jandurová, Julka Drabiňáková, Administratívni pracovníci –
Zuzka Hrbčeková ml., Paulínka Drusková
Vprestávkach a po ukončení času na testovanie, previedli dezinfekciu priestorov členovia DHZ-O Lúčky:
Miloš Vrzgula, Branislav Hrbček ml, Matej Kútnik. Počas oboch víkendov obec zabezpečila stravovanie,
obed a večeru i občerstvenie na vlastné náklady. Obed sme zariadili cez Kúpele Lúčky a.s. a večeru im
pripravila pizzeria Olieviero za čo im ďakujem. Samozrejme chcem poďakovať i poslankyni Katke
Pechovej za sladké koláčiky, ktoré upiekla ku kávičke. O rozvoz stravy sa taktiež postarali chlapci z DHZO Lúčky. Je to jedno, aký postoj a názor na dianie a nariadenia, ktoré nám v týchto časoch križujú život
a naše plány máme. Ja mám tiež svoj názor. Tolerujme všetkých, kto sa rozhodol testovať dobrovoľne,
kto z nariadenia, kto z príkazu, kto to ignoruje z presvedčenia, kto ako proti vládny protest, kto sa bojí
čipu, kto poškodenia prekážky, kto neprišiel lebo sa bojí nákazy, kto to nariadil, jednoducho je to
súčasťou týchto nešťastných a zložitých časov. Presviedčať niekoho a meniť jeho pravdu v svete
súkromných právd, hoaxov a dezinformácií, nemá zmysel ani to nie je dôvod písania tohto príspevku. Je
to príspevok na poďakovanie všetkým dobrovoľníkom. Pamätajme, pravda je vždy niekde v strede. Na
záver to trochu odľahčím. Čítal som niekde v klebetníku (FC). „ V minulosti, v čase pred internetom,
sme si mysleli, že za ľudskú hlúposť môže nedostatok prístupu k informáciám. Tak v tom to určite
nebolo.“
Toto je krátky súhrn roku 2020 z článkov našich novín i článkov publikovaných v Spoločníku.
O aktivitách na rok 2021 vás budeme informovať v prvých mesiacoch roku 2021 v našich novinách
Lúčanský hlásnik.
Branislav Hrbček
starosta obce Lúčky.
Niektoré témy sa opakujú. Je to z dôvodu kompletného skopírovanie článkov už publikovaných
v priebehu roku 2020 v rôznych tlačovinách. Ešte raz Vám prajem príjemné sviatky a všetko dobré
do nového roku 2021.

