Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky
Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúčky, konaného dňa 23.02.2018
na adrese Lúčky 30
__________________________________________________________________________
Prítomní:
- 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lúčky (ďalej len: „OZ“) podľa prezenčnej
listiny
- starosta Obce Lúčky Branislav Hrbček
- hlavná kontrolórka Mgr. Marta Bočeková
- zapisovateľka Mgr. Zuzana Slimáková
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa OZ
4. Voľba navrhovateľov uznesení
5. Voľba overovateľov zápisnice
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Zrušenie Uznesenia OZ č. 126/2016 zo dňa 22.12.2016
8. Plán obecných zastupiteľstiev na rok 2018
9. Úprava rozpočtu
10. Nájomná zmluva p. Baďo
11. Správa o kontrolnej činnosti
12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
13. Informácie o činnosti komisií
14. Pripomienky a podnety občanov obce
15. Aktuálne otázky, rôzne, diskusia
16. Záver
K bodu 1 programu OZ
Otvorenie
Prvé zasadnutie OZ v roku 2018 otvoril o 17:30 privítaním všetkých prítomných starosta
obce. Zasadnutia sa zúčastnilo 8 poslancov. OZ bolo uznášania schopné.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽALI: 0
Starosta upozornil poslancov, že zasadnutie OZ bude nahrávané pre spresnenie zápisnice
a následne vymazané.

K bodu 2 programu OZ
Schválenie programu rokovania
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 1/2018
Hlasovanie: 8/za/ - 0/zdržal sa/ - 0/proti/ Neprítomní: Ing. Peter Fula

K bodu 3 programu OZ
Určenie zapisovateľa OZ
Za zapisovateľku zápisnice bola určená zamestnankyňa obce Mgr. Zuzana Slimáková.

K bodu 4 programu OZ
Voľba navrhovateľov uznesení
Určenie členov návrhovej komisie. Za členov návrhovej komisie boli starostom obce
navrhnutí: Ing. Eva Mišíková, Miroslav Mrva, Mgr. Iveta Kosturíková
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽALI: 0

K bodu 5 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce navrhnutí: Ing. Miroslav Pecho, Ing.
Miroslava Garajová
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽALI: 0

K bodu 6 programu OZ
Kontrola plnenia uznesení
Osem poslancov plnenie prijatých uznesení obdržalo prostredníctvom mailovej pošty, jeden
poslanec v písomnej forme. Starosta obce vyzval poslancov k otázkam k plneniu prijatých
uznesení. Poslanci k plneniu prijatých uznesení nemali žiadne pripomienky. Plnenie 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. 2/2018
Hlasovanie: 8/za/ - 0/zdržal sa/ - 0/proti/ Neprítomní: Ing. Peter Fula

K bodu 7 programu OZ
Zrušenie Uznesenia OZ č. 126/2016 zo dňa 22.12.2016
Vzhľadom, že uznesenie č. 126/2016 o predaji pozemku pre Medlovcov neobsahovalo všetky
povinné náležitosti, ktoré vyžadoval Katastrálny úrad Ružomberok a nebol priložený
geometrický plán bolo prijaté Uznesenie č. 76/2017, kde už všetky požiadavky boli do tohto
uznesenia zapracované. Vzhľadom k tomu, že je uznesenie č. 126/2016 nepoužiteľné na
právne účely a z toho dôvodu bezpredmetné a je ho potrebné zrušiť.
Starosta vyzval poslancov za hlasovanie.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 3/2018
Hlasovanie: 8/za/ - 0/zdržal sa/ - 0/proti/ Neprítomní: Ing. Peter Fula

K bodu 8 programu OZ
Plán obecných zastupiteľstiev na rok 2018
Jedná sa o nasledovné termíny:
Február 2018
Máj 2018
August 2018
November 2018
Starosta vyzval poslancov za hlasovanie.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 4/2018
Hlasovanie: 8/za/ - 0/zdržal sa/ - 0/proti/ Neprítomní: Ing. Peter Fula

K bodu 9 programu OZ
Úprava rozpočtu
Úprava rozpočtu aj s dôvodovou správou bola zaslaná poslancom elektroniky a tvorí prílohu
č.2 tejto zápisnice.
Ing. Miroslav Pecho – prečítal poslancom vyjadrenie finančnej komisie.
Finančná komisia odporúča schváliť predloženú úpravu rozpočtu na základe nasledovných
pripomienok: Na základe pripravenej úpravy, FK odporúča zmenu položiek takto :
- neodporúča nákup auta / dodávka / vo výške 12 500 €, tieto prostriedky odporúča na
dofinancovanie cintorína a na údržbu kancelárii a nákup nábytku na obecnom úrade.
- znížiť úpravy rozpočtu na TKO mzdy 12 000 € , odvody 4 194 € a pohonné látky 6 000 €
o 1/3 t.j. na 4 mesiace, z dôvodu prehodnotenie vývozov TKO a predloženia dochádzky
zamestnancov za jednotlivé dni a súpis vykonaných prác na jednotlivé dni.

Starosta obce:
- ohľadom nákupu auta – dodávky. Staré auto je od minulého týždňa vyradené z dôvodu
zlyhania prevodovky a nedá sa už používať. Navrhuje kúpiť auto na prepravu, lebo nie je
možné bez tohto auta fungovať. Stará dodávka bola dosť v permanencii.
- ohľadom TKO – 2 roky sme sa bavili, že máme prebytok na hospodárskej činnosti. Teraz
sme presunuli hospodársku činnosť na obec, chceli sme dodržať daňový zákon. Kým túto
službu pre občanov máme, tak si to ponechajme a zatiaľ neriešme TKO cez zberovú
spoločnosť. V poslednej dobe sme dosť investovali do KUKA vozu, je z veľkej časti
zrenovovaný a tento automobil LIAZ je aj veľmi spoľahlivý. Takže nevidím zatiaľ dôvod
prechádzať s TKO pod nejakú zberovú spoločnosť.
Mgr. Marta Bočeková – zúčastnila som sa poslednej finančnej komisie a sama som za to
aby sa nepresúvali celé prostriedky z DP na obec. Stretli sme sa stretli s daňovou
poradkyňou, bola som aj na školení a došli sme k záveru ako by sa toto dalo odčleniť. Takže
my aj keby sme nemali podnikateľskú činnosť a máme auto, formou krátkodobého prenájmu
môžeme vykonávať tieto činnosti aj pre iné osoby. Rátal by sa len ten krátkodobý prenájom
pre cudzie spoločnosti. To čo by sa robilo pre obec nie. Tým pádom by sa vyriešil problém
preúčtovania – ľudia, ktorí sú platení z obce sa nebudú vyúčtovávať na DP. Tým, že by to
bolo pod obcou a robilo sa to ako krátkodobý prenájom, tak by sme odbúrali túto
nezrovnalosť, s ktorou bojujeme dlhé roky. Veci, ktoré sa konajú pre obec nemôžu byť
predmetom DPH. Po dohode so starostom napíšeme právnikovi na ZMOS, aby sme to mali
potvrdené aj na papieri.
Starosta obce – tak ako povedal JUDr. Mojš, že tento problém sa tlačí pred nami a treba
s tým niečo robiť. Ako som hovoril pred vyše rokom, spravme to tak, že čo robíme pre obec,
nebudeme zahrňovať do príjmov hospodárskej činnosti len to čo robíme pre iné firmy –
krátkodobý nájom, ktorý ale môže byť maximálne 10 dní za mesiac. Odbúrame to s čím
máme problém a zbavíme sa preúčtovávania na DP. A to čo navrhuje finančná komisia,
urobiť to na 3 mesiace a je to podľa môjho názoru zbytočné, lebo aj tak po troch až štyroch
mesiacoch sa môžeme na to pozrieť z účtovného hľadiska zo skutočného vyúčtovania.
Ing. Iveta Kosturíková – zámer finančnej komisie bol taký, aby sa zistila náplň práve
jednotlivých zamestnancov. Vychádzali sme zo sťažností obyvateľov. Veľa vecí nie je
spravených a dokončených, tak preto sme urobili takéto opatrenie. Starosta obce – ale trochu
miešame. Upraviť rozpočet rozdelený na 12 mesiacov, príjem – výdaj je niečo úplne iné ako
pozrieť sa na činnosť hospodárskej činnosti a stavebnej skupiny. Mám tu aj dva bloky za auta
od vedúceho DP, a momentálne fungujeme na programe Dropboxe s tým, že plánujeme ráno
roboty, poobede ich dáva do vykonanej činnosti. To čo sa nedokončí dáva do ďalšieho dňa a
vieme koľko zamestnancov je v robote. Ale viem, že vždy sa budú ľudia sťažovať, že niečo
nie je spravené, to je všade a bolo to vždy. Takže roboty sa plánujú.
JUDr. Vladimír Mojš – poznamenal starostovi, že je to zbytočné to tu predkladať. Takúto
knižku môže napísať hocikto. Mám svoj názor, že pre mňa to argument nie je.
Ing. Eva Mišíková – toto plánovanie ale nemá nič s rozpočtom, netreba zachádzať niekde
inde, o tomto plánovaní sa môžeme rozprávať v rôznych alebo potom.
Ing. Miroslav Pecho – doteraz sme nedostali žiadnu analýzu čo sa týka TKO, že či to bude
drahšie keď to bude robiť cudzia firma alebo to budeme robiť my. Potreboval by som tu to na
papieri. – Starosta obec- ako predseda finančnej komisie, tak by si to mal vedieť z rozpočtu.

Mgr. Marta Bočeková – myslím si, že nám to vyjde, keď zoberieme len čisto smeti. Len tu
ide o to, že zamestnanci chodia na vývoz možno 14 dní do mesiaca a čo robia zvyšných 6
dní? O to tu ide. K tomuto sa my nevieme za 3 roky dopátrať. Nemáme to podchytené.
JUDr. Vladimír Mojš – ak teraz vidím dobre, tak ideme spraviť transparentnosť – ideme
oddeliť TKO od prevádzok a dáme ich do obce. Teraz budem vedieť, že chlapi odpracujú
určité hodiny na TKO a zvyšné je na starostovi a v jeho kompetencií v spolupráci s vedúcim
prevádzok aby im vyplnili pracovnú dobu. A druhá vec, je že keby sme mali celkovú
analýzu, koľko sme zaplatili na odvoze keď to bolo na drobných prevádzkach, tak
transparente nedostaneme peniaze koľko to je ale týmto áno, že presunieme hospodársku
činnosť a budem vedieť po 2Q, či sa to oplatí. Ak odčleníme nejakú činnosť tak budeme
vedieť aké náklady budú. Podporujem, spravme prvý krok, dajme to na obec, sledujme
položky za I.Q a vieme zistiť koľko nás to bude stáť, či sme usporili alebo nie.
Mgr. Marta Bočeková – nemáme prehľad prácu robotníkov koľko robia na TKO a my sa
k tomu tým pádom nedopátrame.
Ondrej Nika – mne sa toto nepáči, navrhujem predvolať vedúceho DP a dopodrobna nech sa
toto všetko rozoberie a vysvetlí. Stále sa tu motáme dookola.
Starosta obce – ja nemám problém, zavolám aj vedúceho drobných prevádzok a môže
všetko vysvetliť. Ak máte problém, môžem zavolať aj personálny audit, a ten zameriame na
všetky činnosti obce, od hlavy, od starostu nadol. A nebudeme sa tu hádať a dookola riešiť
túto otázku.
JUDr. Vladimír Mojš – podstatná otázka je, chce toto OZ oddeliť zvoz TKO pre obec?
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za oddelenie zvoz TKO pre obec.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8
PROTI: 0

ZDRŽALI: 0

Starosta obce – kúpi sa automobil, ktorý budeme využívať na rozvoz po obci. Nebude sa
jednať o nové auto.
JUDr. Vladimír Mojš – treba určiť presnú sumu auta. – Starosta obce – presná suma auta sa
nedá určiť. Bude to auto z bazáru a tam sa ceny hýbu. Auto, ktoré sme pozerali včera tam už
nie je a je tam iné za inú cenu. Všetko som si dopredu preveril a pre nás schodné autá sa
pohybujú v cenách okolo tých 12.000 €. Je nemožné určiť presnú sumu, treba obhliadku,
preveriť vozidlo a podobne. JUDr. Vladimír Mojš – ak kupujem nové auto tak si spravím
prieskum trhu. Starosta obce – na nové auto áno, no na auto z bazáru sa nedá určiť presná
suma. Ing. Eva Mišíková – až v danom čase sa bude dať spraviť prieskum trhu.
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie kúpy staršieho vozidla na rozvoz po obci vo výške
ako bolo navrhnuté v úprave rozpočtu t.j. maximálne do výšky 12.500 €.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽALI: 0
Bolo prijaté uznesenie č. 5/2018
Hlasovanie: 8/za/ - 0/zdržal sa/ - 0/proti/ Neprítomní: Ing. Peter Fula

Starosta zároveň vyzval poslancov za hlasovanie ohľadom úpravy rozpočtu tak ako bolo
predložené v podkladoch.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 6/2018
Hlasovanie: 6/za/ - 2/zdržal sa/Ing. Miroslav Pecho, JUDr. Vladimír Mojš/ - 0/proti/
Neprítomní: Ing. Peter Fula

K bodu 10 programu OZ
Nájomná zmluva p. Tibor Baďo
Starosta vysvetlil poslancov, že ako každý rok je potrebné predĺžiť nájomnú zmluvu pre p.
Tibora Baďa o ďalší rok.
Ing. Miroslav Pecho – finančná komisia navrhuje predĺžiť nájomnú zmluvu o ďalší rok do
31.03.2019.
JUDr. Vladimír Mojš - poznamenal, že ako podklad ku OZ potrebuje aj základnú zmluvu p.
Tibora Baďa, ktorá ale nebola zaslaná a nemohol si pozrieť.
Starosta obce – Zmluva je na internete verejne prístupná.
Poslanci nemali k predĺženiu zmluvy žiadne pripomienky.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 7/2018
Hlasovanie: 8/za/ - 0/zdržal sa/ - 0/proti/ Neprítomní: Ing. Peter Fula

K bodu 11 programu OZ
Správa kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Marta Bočeková prečítala správu o kontrolnej činnosti, ktorá
tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Bolo prijaté uznesenie č. 8/2018
Hlasovanie: 8/za/ - 0/zdržal sa/ - 0/proti/ Neprítomní: Ing. Peter Fula
Na základe správy o kontrolnej činnosti HK poslanci žiadajú, aby obecný úrad postupoval
v súlade so zákonom 563/2009 o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
najmä podľa par. 17 ods.1. t.j. ak správca dane má pochybnosti o správnosti, pravdivosti,
úplnosti podaného daňového priznania alebo jeho príloh, vyzve daňový subjekt na ich
odstránenie.
Bolo prijaté uznesenie č. 9/2018
Hlasovanie: 8/za/ - 0/zdržal sa/ - 0/proti/ Neprítomní: Ing. Peter Fula

K bodu 12 programu OZ
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017 prílohu č.4 tejto zápisnice.
Poslanci nemali k stanovisku 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. 10/2018
Hlasovanie: 8/za/ - 0/zdržal sa/ - 0/proti/ Neprítomní: Ing. Peter Fula

K bodu 13 programu OZ
Informácie o činnosti komisií
JUDr. Vladimír Mojš:
Komisia pre rozvoj a rozvoj obce rokovala dňa 16.02.2018 a preberala tieto body:
Žiadosť o zmenu majiteľa pri odpredaji pozemku – Silvester Svoboda:
Komisia prerokovala a prijala záver k zmene majiteľa pri odpredaji pozemku C-KN 1212/1
o výmere 23 m2 pre p. Silvestra Svobodu (predtým žiadala o odpredaj jeho dcéra Veronika
Svobodová a odpredaj jej bol schválený): komisia súhlasí so zmenou
Žiadosť o predaj nehnuteľnosti – Vladislav Mišík:
Komisia prerokovala a prijala záver k predaju nehnuteľnosti - pozemku nachádzajúceho sa
v k.ú. Lúčky, zapísaného na liste vlastníctva č. 1915, parcela E-KN 641/2 o výmere 25m2
„ostatná plocha“, v zastavanom území obce:
- komisia odporúča pozemok odpredať za podmienky doloženia geometrického plánu, ktorý
bude riešiť výlučne oplotený pozemok žiadateľa parcela C-KN 112/3.
Žiadosť o výmenu pozemku – Mária Milanová:
Komisia prerokovala žiadosť a prijala záver :
- neodporúča zameniť pozemky, nakoľko parcelu C-KN 1120/1 odporúča využiť ako
oddychovú zónu a zároveň upozorňuje, že na uvedenej parcele sa nachádza verejná
kanalizácia.
- odporúča obci odkúpiť pozemok p. Milanovej (chodník ku schodom smerom ku kostolu),
nakoľko komisia nemá vedomosť o primeranom pozemku pre prípadnú zámenu.
Urbanistická štúdia IBV- Nižné Hôzdy:
Komisia prerokovala urbanistickú štúdiu IBV – Nižné Hôzdy a zaujala nasledovné
stanovisko:
- z dôvodu, že členovia komisie majú poznatky o tom, že koncom 90-tych rokov bol
vykonaný inžiniersko-geologický prieskum aj v tejto lokalite, kde táto lokalita bola zaradená
do územia s aktívnym zosuvom, odporúča obecnému zastupiteľstvu zohľadniť výsledky
uvedenej štúdie pri rozhodovaní IBV – Nižné Hôzdy.
Žiadosť Partner Invest s.r.o. – hotel KUBO – zriadenie vecného bremena na prípojky:
Komisia prerokovala žiadosť a zastáva názor:

- ak sa povolí zriadiť vecné bremeno na uvedený účel, dôjde k znehodnoteniu časti
obecného pozemku a okrem iného nebude možné realizovať výstavbu oplotenia na hranici
pozemku. Zároveň upozorňuje na to, že pri predaji časti pozemku p. Komorovi bola OZ
schválená podmienka zachovania 10 m odstupu od ihriska.
Starosta obce – je tu možnosť na základe GP zriadiť vecné bremeno len na časť, ktorá sa
dotýka ochranného pásma pre dažďovú kanalizáciu. A tým parcela 1106/1 nebude dotknutá
vecným bremenom.
Čo sa týka bodu rôzne, požiadal členov, aby predložili návrhy do plánu práce komisie pre rok
2018 a návrhy zamerania sa OZ na rozvoj a ekológiu obce. Komisia prejavila ambíciu
podieľať sa na vypracovaní nového územného plánu obce.
Ku zriadení vecného bremena pre Partner Invest s.r.o.v kúpeľoch:
Po zvážení OZ nesúhlasí so zriadením vecného bremena na pozemku č. 1106/1.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽALI: 0
K povoleniu položenia prípojok pre Partner Invest s.r.o. cez obecné pozemky:
OZ schvaľuje položenie prípojok – inžinierskych sietí (kanalizačná, vodovodná a NN
prípojka) pre Partner Invest s.r.o. v kúpeľoch a zároveň OZ odporúča starostovi aby zistil na
Okresnom úrade Ružomberok, katastrálnom odbore, či je potrebné zriadiť vecné bremeno na
tieto prípojky.
Starosta vyzval poslancov za hlasovanie.
Bolo prijaté uznesenie č. 11/2018
Hlasovanie: 8/za/ - 0/zdržal sa/ - 0/proti/ Neprítomní: Ing. Peter Fula
p. Ondrej Nika – komisia zasadala, prejednávala plán práce a zasadnutí na rok 2018, schváli
sa 4 akcie na tento rok – stolnotenisový a šachový turnaj, výstup na Choč a výstup na
Starhrad.
Na komisii boli rozoberané informácie z činnosti jednotlivých oddielov.
Ing. Miroslava Garajová – kultúrna komisia nezasadala
Mgr. Iveta Kosturíková – sociálna komisia nezasadala
Ing. Miroslav Pecho – komisia zasadala 08.02.2018
- členovia finančnej komisie prejednávali vyúčtovanie akcií kultúrnej komisie, na základe
toho žiadajú vyzvať Ing. Miroslavu Garajovú k predloženiu vyúčtovania akcií ako je bazár,
vianočný jarmok a obecný ples.
Starosta obce – akcie boli už do dnešného dňa vyúčtované do obecnej pokladne.
- finančná komisia preberala aj oznámenie o výške koeficienta na žiaka v školských
zariadeniach. Koeficient za rok 2018 je vo výške 84,16 € na jedného žiaka.

- finančná komisia prejednávala 2 žiadosti o vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa , a to
pre pani Polónyovú Janu a pani Salákovú Eriku. Obe žiadajúce o príspevok nemali v našej
obci trvalý pobyt najmenej 10 mesiacov pred narodením dieťaťa. FK odporúča tieto príspevky
obom priznať. Zároveň FK odporúča upraviť VZN 3/2016 o jednorazovom príspevku pri
narodení dieťaťa, že aspoň jeden z rodičov musí mať trvalý pobyt v obci najmenej mesiacov.
Poslanci hlasovali za udelenie výnimky pre vyplatenie týchto príspevkov.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽALI: 0
Starosta opustil rokovaciu miestnosť. Odôvodnil to nasledovne: Z etického hľadiska sa na
tento bod programu vzdialim, viesť bude zástupkyňa. Je to štandardný postup u viacerých
starostov.
Mgr. Marta Bočeková – poznamenala, že ako je to v rokovacom poriadku, že ten kto vedie
schôdzu odíde. Treba do zapísať do zápisnice, že starosta odišiel.
Ing. Miroslav Pecho - finančná komisia navrhla odmenu pre hlavnú kontrolórku Mgr. Martu
Bočekovú vo výške 30 % z mesačného platu k 31.12.2017. Táto odmena by sa vyplatila
v najbližšom výplatnom termíne.
Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky a hlasovali nasledovne.
Bolo prijaté uznesenie č. 12/2018
Hlasovanie: 8/za/ - 0/zdržal sa/ - 0/proti/ Neprítomní: Ing. Peter Fula
Ing. Miroslav Pecho - finančná komisia navrhla odmenu alebo plat p. starostovi Hrbčekovi
na základe získaných grantov, ktoré boli vo výške 212 400 €, odmenu 1 % z týchto grantov.
JUDr. Vladimír Mojš - poznamenal, že starostovi nemôže byť vyplatená odmena ale len
jednorázový plat určený v %. Opýtal sa, či tento plat je vypočítaný z hrubého alebo z čistého.
Mgr. Marta Bočeková – je to rátané z hrubého platu. JUDr. Vladimír Mojš – ako už
spomínal minule, žiadam finančnú komisiu aby keď predloží nejaký návrh nech predloží jasné
veci.
Po prejednaní pripomienok sa poslanci zhodli na nasledovnom: vyplatiť starostovi obce
jednorázový plat vo výške 10% z ročného základného platu za kladný hospodársky výsledok
za rok 2017.
Bolo prijaté uznesenie č. 13/2018
Hlasovanie: 8/za/ - 0/zdržal sa/ - 0/proti/ Neprítomní: Ing. Peter Fula
Starosta sa vrátil do rokovacej miestnosti.
OZ berie informácie o činnosti komisií.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 14/2018
Hlasovanie: 8/za/ - 0/zdržal sa/ - 0/proti/ Neprítomní: Ing. Peter Fula

K bodu 14 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov obce
Bez podnetov a pripomienok

K bodu 15 programu OZ
Aktuálne otázky, rôzne, diskusia
Starosta obce –
- v našej obci boli rekolekcie a bol tu biskup - Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., s ktorým
som sa rozprával o nájomnej zmluve čo má obec s cirkvou na cintoríny, tak tam Mons.
ThDr. Štefan Sečka, PhD. Odporučil jednať s novým kňazom a povedal, že by bolo dobré
odpredať tieto pozemky, kde je cintorín, ktoré sú v ich vlastníctve za symbolickú cenu.
- SPP – tu prebieha kolaudačné rozhodnutie na II. etapu – spísala sa dohoda s realizátorom
na odstránenie závad, ktoré vznikli po obci a tieto občania pripomienkovali.
- Zberný dvor – prebieha jednanie s Okresným úradom, odbor životné prostredie – jedná sa
o prevádzkový poriadok a iné veci ohľadom zberného dvora. Zberný dvor môže byť
otvorený až vtedy, keď sa všetky tieto administratívne veci ukončia.
- informoval poslancov o zriaďovacej listine na Denné centrum obce Lúčky pre dôchodcov
Miroslav Mrva – poznamenal, že keď je nejaká zmena vo vývoze TKO, nech sa toto vyhlási.
Dnes chodili smetiari v inom čase. Mgr. Zuzana Slimáková –keď je nejaká zmena vo
vývoze tak sa to vždy hlási.
Ing. Miroslava Garajová – dostala podnet od občanov, ohľadom závory alebo výsuvných
stĺpov na prístupovej ceste ku vodopádu nakoľko tam chodia ľudia na autách. Starosta obce –
je tam zákaz vjazdu a treba vždy zavolať políciu, keď bude takýto problém.
Ing. Miroslava Garajová - pri informačnom centre sú momentálne jamy, ktoré nie sú
zakryté a ľudia do nich môžu spadnúť.
Mgr. Marta Bočeková - je schválený plán kontrolnej činnosti a tam máme kontrolu
efektívnosti, hospodárnosti, využiteľnosti originálnych finančných prostriedkov a v súlade so
zákonom 357/2015 a pri tejto kontrole, či by jej nemohla pomôcť Mgr. Iveta Kosturíková,
ktorá pracuje v škole a má s týmto skúsenosti a bola nápomocná pri výkone tejto kontroly ako
osoba prizvaná. Žiada poslancov o schválenie tejto prizvanej osoby.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽALI: 0

p. Martin Zachar – na podnet občana sa chce opýtať na káblovú televíziu v obci, ktorá už
nefunguje. Pozostatky stĺpov zavadzajú.
Starosta obce – zistí čo sa s tým dá robiť, aby sa to dalo odstrániť.
Ing. Miroslav Pecho – na finančnej komisii sa ešte prejednávala dotácia pre šachistov.

Mgr. Marta Bočeková – nevieme čo ideme s nimi robiť, za minulý rok použili časť dotácií
na veci z minulých rokov a to sa nemôže. Jedná sa o porušenie finančnej disciplíny.
Starosta obce – toto sa zistilo na základe administratívnej finančnej kontroly, ktorú robil
s účtovníčkou p. Ťapkovou.
JUDr. Vladimír Mojš – už dávnejšie sa na OZ prejednávalo, že ak si nevysporiadajú dotáciu
tak do ďalšieho roka im nebudú uvoľnené peniaze. Potom tlačíme problém pred sebou.
Na základe vyjadrenia finančnej komisie je potrebné ponížiť financie o sumu, ktorá bola
použitá na pokrytie dlhov z minulých období.
Ing. Miroslav Pecho – nakoľko nemám podklady v zápisnici z FK, týmto problémom sa
musíme podrobnejšie zaoberať na najbližšom zastupiteľstve.

K bodu 16 programu OZ
Záver
Starosta všetkým prítomným poďakoval za účasť na zasadnutí OZ.
Zapísala: Mgr. Zuzana Slimáková

Overovatelia:
Ing. Miroslav Pecho

Ing. Miroslava Garajová

Starosta obce: Branislav Hrbček

