Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky
Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúčky, konaného dňa 08.12.2021
v zasadačke obecného úradu
__________________________________________________________________________
Prítomní:
- 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lúčky (ďalej len: „OZ“) podľa prezenčnej listiny
- starosta Obce Lúčky Branislav Hrbček
- zapisovateľka Mgr. Zuzana Dludíková
- ostatní prítomní
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za obdobie 2.9.2021 – 23.11.2021.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022.
Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2022.
8. Návrh VZN č. 4/2021 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Lúčky.
9. Návrh VZN č. 5/2021 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Lúčky.
10. Návrh VZN č. 6/2021 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území
obce Lúčky.
11. Návrh VZN č. 7/2021 o miestnej dani za ubytovanie.
12. Návrh VZN č. 8/2021 o miestnej dani za predajné automaty na území obce Lúčky.
13. Návrh VZN č. 9/2021 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje na území obce
Lúčky.
14. Návrh VZN č. 10/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
15. Žiadosť o zmenu použitia dotácie za STK Lúčky.
16. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022.
17. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného rozpočtu obce na roky 2023 a 2024.
18. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky.
19. Úprava rozpočtu na rok 2021.
20. Predaj časti pozemku na parcele registra E č. 575, ktorý sa nachádza pod budovou s. č.
151 v k. ú. Lúčky.
21. Pravidelné informovanie o priebehu poskytovania služieb pri výstavbe nájomných
bytov, ktoré vyplývajú zo Zmluvy.

22. Žiadosť o rekonštrukciu a prenájom priestorov v budove MŠ Lúčky.
23. Informácie o činnosti komisií.
24. Aktuálne otázky, rôzne, diskusia.
25. Záver.

K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Piate zasadnutie OZ v roku 2021 otvoril o 16:30 hodine privítaním všetkých prítomných starosta
obce. Zasadnutia sa zúčastnilo 8 poslancov. Starosta skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. OZ
je verejné.

Hlasovanie poslancov:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽALI: 0

Starosta upozornil poslancov a prítomných hostí, že zastupiteľstvo bude nahrávané.

K bodu 2 programu OZ
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Poslanci obdržali program zasadnutia prostredníctvom mailu.

Starosta vyzval poslancov za hlasovanie schválenia programu dnešného rokovania OZ.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č.50/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia.

K bodu 3 programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Za zapisovateľku zápisnice bola určená zamestnankyňa obce Mgr. Zuzana Dludíková.
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce navrhnutí: Peter Mišík a Tomáš Holička.
Za členov návrhovej komisie boli starostom obce navrhnutí: Ing. Katarína Pechová, Ing. Petra
Moravčíková, Michal Pecho.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č.51/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 4 programu OZ
Kontrola plnenia uznesení
Poslanci plnenie prijatých uznesení obdržali prostredníctvom e-mailovej pošty. Starosta obce
vyzval poslancov k otázkam k plneniu prijatých uznesení. Poslanci k plneniu prijatých uznesení
nemali žiadne pripomienky. Kontrola plnenia prijatých uznesení je prílohou č. 1 tejto zápisnice.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 52/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

Poslanci jednohlasne schválili informáciu o kontrole plnenia uznesení.
K bodu 5 programu OZ
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za obdobie 02.09.2021 – 23.11.2021
Ing. Michaela Juríková – prečítala správu HK o výsledkoch kontroly za obdobie 02.09.202123.11.2021. Poslanci berú na vedomie správu HK. Starosta vyzval poslancov k hlasovaniu.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 53/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 6 programu OZ
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
Poslanci nemali k plánu kontrolnej činnosti žiadne pripomienky. Plán kontrolnej činnosti tvorí
prílohu č.2 k tejto zápisnici.
Starosta vyzval poslancov za hlasovanie.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 54/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 7 programu OZ
Návrh VZN č.3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2022
Poslanci nemali k predloženému návrhu VZN č.3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov
na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2022 žiadne
pripomienky.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 55/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 8 programu OZ
Návrh VZN č.4/2021 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Lúčky
Poslanci nemali k predloženému návrhu VZN č.4/2021 o miestnej dani z nehnuteľností na
území obce Lúčky žiadne pripomienky.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 56/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 9 programu OZ
Návrh VZN č.5/2021 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Lúčky
Poslanci nemali k predloženému návrhu VZN č.5/2021 o miestnej dani za psa chovaného na
území obce Lúčky žiadne pripomienky.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 57/2021

Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 10 programu OZ
Návrh VZN č.6/2021 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce
Lúčky
Poslanci nemali k predloženému návrhu VZN č.6/2021 o miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva na území obce Lúčky žiadne pripomienky.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 58/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 11 programu OZ
Návrh VZN č.7/2021 o miestnej dani za ubytovanie
Poslanci nemali k predloženému návrhu VZN č.7/2021 o miestnej dani za ubytovanie žiadne
pripomienky.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 59/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 12 programu OZ
Návrh VZN č.8/2021 o miestnej dani za predajné automaty na území obce Lúčky
Poslanci nemali k predloženému návrhu VZN č.8/2021 o miestnej dani za predajné automaty
na území obce Lúčky žiadne pripomienky.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 60/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti

0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
1
0

Martin Zachar

K bodu 13 programu OZ
Návrh VZN č.9/2021 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje na území obce Lúčky
Poslanci nemali k predloženému návrhu VZN č.9/2021 o miestnej dani za nevýherné hracie
prístroje na území obce Lúčky žiadne pripomienky.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 61/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 14 programu OZ
Návrh VZN č.10/2021 o miestnom poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Poslanci nemali k predloženému návrhu VZN č.10/2021 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady žiadne pripomienky.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 62/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 15 programu OZ
Žiadosť o zmenu použitia dotácie za STK Lúčky
Starosta obce – v priebehu roka nastali určité zmeny, tak na základe toho Stolnotenisový klub
Lúčky poslalo žiadosť o zmenu použitia dotácie, tak ako bola v skutočnosti využitá.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 63/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 16 programu OZ
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022
Poslanci berú na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2022-2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022, ktoré tvorí prílohu č.3 k tejto zápisnici.

Starosta vyzval poslancov za hlasovanie.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 64/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 17 programu OZ
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného rozpočtu obce na roky 2023 a 2024
Návrh rozpočtu bol poslancom poslaný emailom a bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Bližšie je
to vyjadrené v dôvodovej správe k rozpočtu, ktorú vypracovala hlavná účtovníčka obce Mgr. Mária
Ťapková. Dôvodová správa tvorí prílohu č.4 k zápisnici. Starosta obce návrh rozpočtu vysvetlil
poslancom po položkách. Tento rozpočet bol prerokovaný aj na finančnej komisii.

Starosta obce - vysvetlil poslancom, že CBA VEREX a.s. ukončilo nájom predajne v budove
obecného úradu. Prišla požiadavka na úhradu nákladov na rekonštrukciu v sume 48 000 € bez
DPH. Na toto majú nárok ohľadne občianskeho zákonníka, nakoľko ukončili predčasne
zmluvu. Moja odpoveď bola, že jednoznačne nesúhlasím s úhradou tejto sumy a ak nedôjde
k dohode prenechám rozhodnutie v danej veci na súd. Ďalej som ich upozornil, že určitú
čiastku si isto uplatnili ako odpis dane ako investíciu do cudzieho majetku a dám si to preveriť
i úradom na kontrolu daní, NKÚ. Tu bolo vyvolané stretnutie firmou CBA VEREX, a.s., na
ktorom sme sa dňa 3.12.2021 dohodli na kompenzácií, ako technickom zhodnotení budovy, čo
im zo zákona náleží v sume 25 000 s DPH a táto suma je zahrnutá ako súčasť rozpočtu
v kapitálových výdavkoch.
Hlasovanie poslancov:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽALI: 0

Starosta obce vyzval poslancov na otázky k návrhu rozpočtu. Poslanci nemali k návrhu rozpočtu
žiadne pripomienky.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 65/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 18 programu OZ
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
Poslanci správu autítora obdržali elektronickou poštou. Poslanci nemali k správe audítorky žiadne
pripomienky. Správa tvorí prílohu č.5 k tejto zápisnici.

Starosta vyzval poslancov za hlasovanie.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 66/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 19 programu OZ
Úprava rozpočtu na rok 2021
Poslanci obdržali úpravu rozpočtu elektronicky, a táto tvorí prílohu č.6 k zápisnici. Úprava
rozpočtu je podľa skutočnosti.
Poslanci nemali k danému návrhu žiadne pripomienky.
Starosta vyzval poslancov za hlasovanie.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 67/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 20 programu OZ
Predaj časti pozemku na parcele registra E KN 575, ktorý sa nachádza pod budovou s.č.
151 v k.ú. Lúčky
Jedná sa o časť pozemku o výmere 11 m2 pod predajňou COOP Jednota s.d. Liptovský Mikuláš,
s.č.151, ktorú si potrebujú vysporiadať. Tento pozemok tvorí nedeliteľný celok s pozemkami a
stavbami vo vlastníctve COOP Jednota s.d. Pozemok je nimi dlhodobo využívaný a pre obec je
tým pádom nevyužiteľný.
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k odpredaju daného pozemku a následne hlasovalo za
zverejnenie zámeru predať tento pozemok.
Poslanci navrhli kúpnu cenu za 1m2 na 25,-€, na ktorej sa jednohlasne zhodli.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 68/2021

Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 21 programu OZ
Pravidelné informovanie o priebehu poskytovania služieb pri výstavbe nájomných bytov,
ktoré vyplývajú zo Zmluvy
Starosta obce – podklady boli poslané poslancom na čom všetkom sa už pracuje. Je tam návrh
na rozšírenie m2 bytov. Uvažujte o tom, či dostaneme menšie dotácie a byty budú mať väčšie
rozmery alebo naopak. Nájomné bytovky sú ako živé organizmy. Pán predseda parlamentu,
Kollár stále na to tlačí aby sa prispievalo obciam, aby mali obce čo najmenšie starosti na tieto
žiadosti.
IBV Bôrové – Ing. Vrbacký sa zatiaľ stretol s p. Vorekom, ohľadom úpravy pozemkov, aby sa
dali zriadiť stavebné pozemky. Visí to všetko na stretnutí všetkých 162 vlastníkov týchto
pozemkov ale táto situácia to zatiaľ nedovoľuje. Ing. Vrbacký to už rozparceloval, vzniklo tam
62 stavebných pozemkov okolo 800 m2 jeden stavebný pozemok. Na projekt je potrebné okolo
25.000,-€.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 69/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 22 programu OZ
Žiadosť o rekonštrukciu a prenájom priestorov v budove MŠ Lúčky
Starosta obce – jedná sa o žiadosť p. Olivera Zachara o záujem prenajať jednoizbový byt
v budove MŠ a jej pridruženej miestnosti a zároveň jeho rekonštrukciu.
Poslanci nemali námietky tieto miestnosti prenajať a zrekonštruovať, avšak s určitými
podmienkami:
 p. Zachar predloží obecnému zastupiteľstvu návrh plánu rekonštrukcie – pôdorys priestorov
s vyznačenými novými stavebnými prvkami
 počas rekonštrukcie je p. Zachar povinný predkladať starostovi obce rozpis skutočne
vynaložených nákladov na rekonštrukciu (faktúry za použitý materiál a prácu)
 po ukončení rekonštrukcie uzavrie obec s p. Zacharom dohodu o vyrovnaní, v ktorej sa
dohodnú, že časť nákladov, označených ako technické zhodnotenie na túto úpravu budú
zohľadnené vo výške mesačného nájmu, maximálne 50% počas prvých štyroch rokoch
nájmu. Výšku mesačného nájmu určí obecné zastupiteľstvo a bude uvedená v nájomnej
zmluve.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 70/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 23 programu OZ
Informácie o činnosti komisií
Ing. Katarína Pechová (kultúrna komisia) - mali sme len jedno zasadnutie, členov som
informovala o plánoch na nasledujúci rok, ktoré by sa uskutočnili ak to dovolí pandemická
situácia. Vianočný jarmok sa zrušil. Jednali sme aj o Folklórnych slávnostiach. Ing. Mihoková
nám vypracovala projekt na dotáciu. Slávnosti by boli ako predošlé roky, od piatka do nedele.
Piatok by bol vyčlenený pre folklórnu skupinu Lúčan. V sobotu taktiež by sa uskutočnil
Annabál. Niektoré súbory na program boli oslovené, je to už najvyšší čas.
Ing. Petra Mihoková (finančná komisia) – mali sme jedno stretnutie ohľadom rozpočtu, ten
bol prejednaný s účtovníčkou obce a na dnešnom zastupiteľstve ho vysvetlil poslancom
starosta obce.
Starosta obce (stavebné komisia) – vysvetlil, že komisia zasadala a preberali sa veci ohľadom
parkovacích miest v obci, výstavby bytovky, rekonštrukcie pomníkov, IBV Bôrové, odpredaje
drobných obecných pozemkov, projektu vodopád a výrubu drevín na vodopáde. Rozhodnutie
na výrub drevín bolo vydané ale nemôže byť zatiaľ právoplatné, nakoľko sa odvolalo
občianske združenie a toto všetko leží na stole na ministerstve. Z dôvodu zaneprázdnenosti
orgánov je to zatiaľ v nedohľadne. Dal sa vypracovať projekt na sypáreň pod Čiapkou, chceme
tam umiestniť drevenicu od p. Ferletjakovej, ktorá ju dala do daru za odvoz a palivové drevo.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 71/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

Poslanci jednohlasne schválili informáciu o činnosti komisie.

K bodu 24 programu OZ
Aktuálne otázky, rôzne, diskusia
Starosta obce – všetko bolo už viac menej vysvetlené v priebehu tohto zastupiteľstva.

Jedna vec, ktorá je novinkou, je to schválený nový školský zákon. Týka sa toho, že najnižší
priemerný počet žiakov v triedach 1 stupňa bol doteraz 11, teraz to navýšili na min. 13 žiakov,
čo ako tak my dodržíme. Ale vsunuli tam bod, kde už je aj najnižší priemerný počet žiakov 2
stupňa 15.
Budeme mať stretnutie ZMOS hlavne tých obcí, ktoré majú základnú školu.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 72/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Michal Pecho

Martin Zachar

K bodu 25 programu OZ
Záver
Starosta všetkým prítomným poďakoval za účasť na piatom zasadnutí OZ a za účasť na
zasadnutiach OZ za celý uplynulý rok. Zároveň poprial Šťastné a veselé Vianoce a všetko
dobré do Nového roka 2022.

Zapísala: Mgr. Zuzana Dludíková

Overovatelia:
Peter Mišík

Tomáš Holička

Starosta obce: Branislav Hrbček

