O B E C N Ý Ú RAD V LU Č IVN E J
Číslo: 5/2019

V Lučivnej, 26.04.2019

Z Á P I S N I C A 5/2019
napísaná v priebehu plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.04.2019
v zasadačke obecného úradu.
Prítomní poslanci:

Branislav Diabelko, Mgr. Henrieta Papcunová, Bc. Zdenka kaprálová
Jozef Fronc, Peter Belicza

Ostatní prítomní:

Bc. Gabriela Skokanová, kontrolórka obce

1.

OTVORENIE A SCHVÁLENIE PROGRAMU

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ing. Monika Kičáková, privítala
prítomných poslancov i ostatných prítomných. Skonštatovala, že neprítomní sú dvaja poslanci
Miloslav Šuliga a Miroslav Mendroš. Prítomných je päť poslancov, OZ je uznášania schopné.
Starostka obce oboznámila prítomných s programom, ktorý obdržali aj s pozvánkou.
K programu neboli žiadne pozmeňujúce návrhy a pripomienky, program bol schválený tak,
ako bol predložený.

P R O G R A M OZ:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok „Komunitné centrum v Lučivnej“
5. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.2/2019
6. Žiadosť o kúpu obecného pozemku – Patrícia Zuštiaková
7. Rôzne
8. Interpelácie poslancov
9. Záver
2.

URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Starostka obce určila za zapisovateľku p. Lukáčovú a za overovateľov zápisnice p. Fronca a
p. Beliczu
3.

VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Papcunová a p. Diabelko
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4.

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK „KOMUNITNÉ CENTRUM
V LUČIVNEJ“

Starostka informovala poslancov, že obec sa chce uchádzať o dotáciu z Výzvy OPLZ-PO6SC613-2017-2 bod B. Podpora prestavby existujúcich objektov (kultúrny dom) pre účely zriadenia
a fungovania komunitných centier, za účelom realizácie projektu „Komunitné centrum v Lučivnej“.
Informovala o rozsahu plánovaných prác v kultúrnom dome (nová strecha, elektroinštalácia, voda,
kúrenie, pódium, kuchynka, šatne). Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa je vo výške 5% z
celkových oprávnených výdavkov. Žiadosť aj s prílohami sa musí podať do 30.04.2019. K žiadosti je
potrebné doložiť okrem ďalších podkladov aj uznesenie obecného zastupiteľstva v predloženom znení.
Poslanci zobrali na vedomie žiadosť starostky obce Lučivná, Žiadosť o nenávratný

finančný príspevok (ďalej ŽoNFP)
a) kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2017-2,
b) názov ŽoNFP: „Komunitné centrum v Lučivnej“
Zároveň konštatovali, že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným
programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územným plánom obce Lučivná.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2, za účelom realizácie
projektu
„Komunitné centrum v Lučivnej“,
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré
predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
výdavkami projektu.
5.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 2/2019 (PRÍLOHA Č.1)

Starostka obce uviedla, že nakoľko sa chce uchádzať o dotáciu na rekonštrukciu miestnych
komunikácií v rómskej časti obce, na ulici Krížnej a Rakovec je potrebné odkúpiť nevysporiadané
pozemky pod týmito komunikáciami.
Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 2/2019 bez pripomienok.
6.

ŽIADOSŤ O KÚPU OBECNÉHO POZEMKU – PATRÍCIA ZUŠTIAKOVÁ

Poslancom bola doručená žiadosť p. Patrície Zuštiakovej o odkúpenie časti obecného
pozemku z dôvodu zarovnania pozemku so susedným pozemkom. Starostka informovala, že v prípade
záujmu obce s vysporiadaním predmetného pozemku je potrebné schváliť zámer pozemok odpredať
a spôsob prevodu pozemku.
Obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov schválilo zámer odpredať
Patrícii Zuštiakovej, bytom Školská 63/20, Lučivná nižšie uvedený pozemok vo vlastníctve obce
Lučivná.
Obec Lučivná, IČO: 00 326356, je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v katastrálnom území
Lučivná, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1 parcely registra „KN C“ parc. č. 207/1
v kultúre zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 19394 m2 v celosti .
Geometrickým plánom číslo 35/2019 zo dňa 17.04.2019 vypracovaného Ing. Janou
Zentkovou, ul. Partizánska 51, 058 01 Poprad, IČO 43 167 683, autorizačne overenom Ing. Marcelom
Zentkom dňa 17.04.2019 bol z nehnuteľnosti oddelený pozemok KN C parc. č. 207/4 zastavaná
plocha o výmere 10 m2. Po odčlenení bude nový stav pozemku KN C č.p. 207/1 v kultúre zastavané
plochy a nádvoria 19384 m2.
Obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov schválilo spôsob prevodu
pozemku KN C č.p. 207/4 v kultúre zastavaná plocha o výmere 10 m2, vzniknutej odčlenením
z pozemku KN C parc. č. 207/1 v kultúre zastavaná plocha žiadateľovi Patrícii Zuštiakovej bytom
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Školská 63/20, Lučivná a to spôsobom hodným osobitného zreteľa v zmysle zák. 138/1991
majetku obcí par. 9a) odst. 8 pís. e), nakoľko pozemok je priľahlý pozemku vo vlastníctve rodičov
žiadateľky, ktorá má záujem o výstavbu rodinného domu. Z hľadiska stavebného zákona je potrebné
dodržať uličnú čiaru, čo je aj v záujme obce, je žiadúce zarovnať oplotenia rodinných domov do jednej
línie.
7.

RÔZNE
–
–

–
–

8.

INTERPELÁCIE POSLANCOV
–
–

–

9.

starostka obce informovala o vyhlásení výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ
Lučivná,
starostka informovala o pripravovanom kultúrno spoločenskom popoludní pri príležitostí
Dňa matiek dňa 12.05.2019 v Hoteli Končistá a spomenula tiež Majáles, ktorý sa
uskutoční v obecnom parku dňa 26.05.2019,
starostka obce informovala o realizácii prípojky elektrickej energie do miestneho parku,
nakoľko pri akciách v minulosti, bola elektrika vedená z RD cez potok,
starostka obce informovala poslancov o záujme p. Michala Hudáča o výstavbu rodinného
domu a oplotenia pozemku v lokalite za Hrubešom. Uviedla, že je potrebné, aby obec
rozhodla, či bude z vlastných zdrojov financovať projekty pre územné konanie danej
lokality (vyriešenie sietí – kanál, voda, elektrika, plyn), nakoľko je schválený územný
plán obce, ktorý ustanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného
využitia územia v nadväznosti na okolité územie.

Mgr. Papcunová požiadala poslancov o prípadné pripomienky k zápisu do kroniky, ktorý
im doručila e-mailom. Zápis bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ,
Bc. Kaprálová informovala, že dňa 26.marca sa uskutočnilo zasadnutie rady školy, kde
bolo prerokované plánované zvýšenie školného a prevádzka MŠ počas letných prázdnin,
informovala sa ohľadom plánovanej rekonštrukcie v telocvični a oprave striešky pri
kuchyni. Starostka uviedla, že rekonštrukcia sa uskutoční, keď budú pracovníci cez ÚP,
poslanci konštatovali, že škôlka počas prázdnin by mala byť v prevádzke aspoň dva
týždne,
Bc. Kaprálová upozornila na končiacu platnosť STK a emisnej kontroly hasičskej AVIE,
uviedla, že v utorok 30. apríla sú objednaní na emisnú prehliadku a STK. Informovala o
havarijnom stave tohto vozidla.

ZÁVER
Starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Ing. Monika Kičáková
starostka obce
V Lučivnej, 26.04.2019
Zapísala Anna Lukáčová
Overovatelia zápisnice:
Jozef Fronc
Peter Belicza
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