Z á p i s n i c a č. 7/2011
napísaná 25.10.2011 pri príležitosti konania 7. schôdzky v roku 2011 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Lúčkach
Prítomní: Miroslav Bobek, Tomáš Vodislavský a Alfréd Schnierer
Ospravedlnený: Michal Páchnik a Jaroslav Segeč ml.
Starosta obce : František Zajak
hlavný kontrolór: Ing. Ivan Králik
občania obce : p.Št.Filčák,

Program
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

otvorenie zasadnutia
určenie overovateľov zápisnice
kontrola plnenia uznesení
Plnenie rozpočtu za I.-III.Q.2011 a 2.Zmena rozpočtu 2011
Rôzne:
a/ uhradenie faktúr
b/ monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Lúčky
c/ zmena ceny obecných pozemkov
d/ povolenie prekopania miestnej komunikácie pre Maroša Kantora z dôvodu
privedenia vodovodného potrubia
e/ žiadosť p. Szaba Jozefa o drobnú stavbu – oplotenie, elektrická prípojka,
záhradná chatka a záhradný prístrešok
f/ žiadosť p. Závadského o opravu strechy
diskusia
prijatie uznesení
záver rokovania

1. Rokovanie otvoril, viedol

a prítomných privítal starosta obce František Zajak. Navrhol,
aby sa schôdzka riadila navrhnutým programom. Neboli vznesené žiadne návrhy a program
rokovania bol jednomyseľne schválený.

2. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí A.Schnier a T.Vodislavský . K predloženému
návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a overovatelia zápisnice boli jednomyseľne
schválení.
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval o prijatých uzneseniach z predchádzajúcej schôdzky,
menovite uznesenia 30-34/2011. Konštatoval, že boli splnené. K uzneseniu 34/2011 uviedol,
že v bode 5c navrhuje prerokovať nový návrh na ceny obecných pozemkov.

4. Plnenie rozpočtu na I.-III.Q. 2011 a návrh 2. zmeny rozpočtu na r.2011
Informáciu o plnení rozpočtu za obdobie 01-09/2011 podal hlavný kontrolór Ing. Ivan Králik.
Uviedol, že hospodárska činnosť sa vykonáva v súlade so schváleným rozpočtom a prijatých
uznesení OZ a Daňový úrad v Žiari n.Hr. odsúhlasil uzávierku za sledované obdobie bez
závad. Poľnohospodárska platobná agentúra po ôsmich mesiacoch uhradila faktúru za
realizované práce na Rekonštrukcii kultúrneho domu v Lúčkach a tým došlo i k splateniu
úveru v DEXII banke. Toto nepochopiteľne zdĺhavé oneskorenie platby zo strany PPA
zapríčinilo, že obec musela uhradiť banke úroky z úveru vo výške 2.300€. Ďalej boli
realizované práce na kultúrnom dome , ktoré neboli zahrnuté v rozpočte stavby . Dodatočné
vybudovanie sociálnych zariadení by si vyžiadalo značné zvýšenie nákladov a preto OZ
súhlasilo s takýmto riešením. Doterajšie náklady sú evidované asi vo výške 2.400€. Z týchto
dôvodov bol vypracovaný návrh na 2. Zmenu rozpočtu, ktorý poslanci dostali v písomnom
vyhotovení a tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice, ako i správa o hospodárení za prerokované
obdobie.
Prítomní poslanci k predloženej informácii nemali zvláštne pripomienky a bolo prijaté
uznesenie.
5. R ô z n e
a./ uhradenie faktúr za realizované práce
Starosta obce informoval o priebehu prác na rekonštrukcii kultúrneho domu v obci. Za práce
na vybudovaní soc. zariadení na poschodí bola doručená faktúra 2338,38€ od zhotoviteľa
(firmy HOGO p. Gonda) a zatiaľ na časť materiálu za 168€ od predajne Železiarstvo
v Kremnici. Ďalej na opravu vedenia obecného rozhlasu bol zakúpený kábel v hodnote 330€
od firmy D.Fribert.
M.Bobek uviedol, že montážne práce vykonal bezplatne a uvedená suma je len za zabudovaný
materiál. Ďalšia časť bude vyfakturovaná až po montáži.
b./ Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za obdobie 01-06/2011 bola
OÚ vyhotovená len v 1 výtlačku. Bolo konštatované, že po obsahovej a grafickej úprave
veľmi pekne vyhotovená a vystihuje objektívne činnosť obce za sledované obdobie.
c./ Zmena ceny obecných pozemkov
Obecné zastupiteľstvo na predchádzajúcom zasadnutí prijalo uznesenie č.34/2011, ktorým
schválilo cenu obecných pozemkov 3,32€ m2. Starosta obec navrhol, aby sa táto cena upravila
na sumu 0,60€ m2 ako to majú niektoré okolité obce. Je to z dôvodu, aby neboli uvádzané
vysoké hodnoty majetku obce.
M.Bobek navrhol, aby sa konkrétne uviedli celkové ceny pozemkov podľa schválenej ceny
podľa navrhovanej ceny. Navrhol prerokovať tento návrh na budúcej schôdzke OZ.
d./ M.Kantor podal si žiadosť na prekopanie MK pri jeho dome č.10 v Lúčkach.
T.Vodislavský uviedol, že práce sú už vykonané a je potrebné, aby sa realizácia
uskutočňovala až po vydaní povolenia.
M.Bobek konštatoval, že v žiadosti nie je uvedený situačný nákres umiestnenia vodovodného
potrubia a preto navrhol, aby žiadateľ dodal výkres o skutočne realizovanej vodovodnej
prípojke.
e./ Jozef Szabo požiadal o povolenie drobnej stavby – záhradná chatka, prístrešok,
elektrická prípojka NN a oplotenie pozemku 304/1. K žiadosti dodal PD na záhradnú chatku
a elektrickú prípojku NN. Prítomní konštatovali, že realizácia bola prerokovaná už na
prechádzajúcej schôdzke OZ a dodatočne boli dodané PD k predloženému zámeru.
f./Vladimír Závadský požiadal povolenie Rekonštrukcii strechy na dome č.8 v Lúčkach.

T.Vodislavský uviedol, že sa jedná o podobný prípad, keď už bola vykonaná realizácia stavby
a až potom sa predkladá žiadosť s PD.
M.Bobek mal dotaz, či na takýto rozsah prác nie je potrebný statický posudok?
6. D i s k u s i a
Starosta obce informoval poslancoch o evidencii nedoplatkov tých občanov, ktorí nezaplatili
dane za pozemky a stavby, ako i odvoz komunálneho odpadu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná
o sumu 1 067€ a na doručenú písomnú urgenciu občania nereagovali, zhodne sa navrhlo
umiestniť tento zoznam vo vývesnej skrinke OÚ a vyhlásiť toto aj v obecnom rozhlase.
7. P r i j a t i e

uznesení

Uznesenie 35/2011
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach
A. Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení rozpočtu za obdobie 0109/2011.
B. S ú h l a s í s druhou úpravou rozpočtu obce Lúčky v súvislosti s realizáciou stavby
„Rekonštrukcia kultúrneho domu v Lúčkach.“
Hlasovanie: za 3, proti: 0, zdržal sa hlasovanie : 0
Uznesenie 36/2011
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach
A. S ch v a ľ u j e úhradu nákladov 2 507€ za vyhotovenie sociálnych zariadení na
poschodí v kultúrnom dome, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu stavby a úhradu
nákladov 330€ za elektrický kábel určený pre opravu miestneho rozhlasu.
Zodpovední za plnenie: starosta obce
termín: 30.10.2011
Hlasovanie: za 3, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Uznesenie 37/2011
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach
A. B e r i e n a v e d o m i e Monitorovaciu správu Obce Lúčky o plnení
Programového rozpočtu za obdobie 01-06/2011.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie 38/2011
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach
A. S ú h l s í s prekopaním miestnej komunikácie pri dome č.10 za účelom uloženia
vodovodného potrubia k domu č.10 Maroša Kantora v Lúčkach.
Zodpovedný za plnenie: starosta obce
termín: 30.10.2011
Hlasovanie: za 3, proti : 0, zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie 39/2011
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach
A.S ch v a ľ u j e výstavbu záhradnej chatky o výmere 320x520cm, záhradný prístrešok,
elektrickú prípojku NN a oplotenie pozemku parcele 304/1 v kat. úz. Lúčky pre majiteľa
Jozef Szabo, bytom Kremnica J.Horvátha 957/292.
Zodpovedný za plnenie: starosta obce
termín plnenia: 30.11.2011
Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie 40/2011
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach
A.S ch v a ľ u j e rekonštrukciu strechy na dome č. 8 v Lúčkach podľa vypracovanej
projektovej dokumentácie v 08/2011 projektantom PROVA Kremnica pre Vladimíra
Závadského, bytom Kremnica, ČSA 190/15.
Zodpovedný za plnenie: starosta obce
termín: 30.11.2011
Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie 41/2011
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach
A.B e r i e n a v e d o m i e správu o nedoplatkoch za dane a odvoz komunálneho
odpadu
B.U k l a d á informovať občanov o nezaplatení daní a odvoz komunálneho odpadu vo
vývesnej skrinke OÚ a v miestnom rozhlase.
Zodpovední za plnenie: starosta obce
termín plnenia : do 15.11.2011
Hlasovanie: za:3, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0
8. Záver rokovania
Nakoľko neboli vznesené už ďalšie návrhy na rokovanie , starosta obce poďakoval
poslancom za účasť a rokovanie ukončil. Po tomto poďakoval prítomným za účasť na
rokovaní a zasadnutie ukončil.
Zapisovatelia zápisnice:
T.Vodislavský

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

A. Schnierer

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

František Zajak
starosta obce

