O B E C N Ý Ú RAD V LU Č IVN E J
Číslo: 11/2020

V Lučivnej, 21.02.2020

Z Á P I S N I C A 11/2020
napísaná v priebehu plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.02.2020
v zasadačke obecného úradu.
Prítomní poslanci:

Branislav Diabelko, Mgr. Henrieta Papcunová, Bc. Zdenka Kaprálová
Jozef Fronc, Miloslav Šuliga, Peter Belicza
Neprítomný poslanec: Miroslav Mendroš
Ostatní prítomní:
Ing. Mária Melicherová, ekonómka obce
Ing. Mgr. Milan Tomáš, hlavný kontrolór obce
Peter Macurák, Ing. Rastislav Šuliga,
Ondrej Haburaj – Slovak Telekom, a.s.
Róbetr Németh – NEVITEL, a.s.
1.

OTVORENIE A SCHVÁLENIE PROGRAMU

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ing. Monika Kičáková, privítala
prítomných poslancov i ostatných prítomných. Skonštatovala, že prítomní sú šiesti poslanci, OZ je
uznášania schopné.
Starostka obce oboznámila prítomných s programom, ktorý obdržali aj s pozvánkou. Poslanci
schválili predložený program rokovania.

P R O G R A M OZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Zriadenie vecného bremena v rámci rozšírenia a skvalitnenia telekomunikačných služieb v
obci Lučivná na pozemku KN C p.č. 105 k.ú. Lučivná - Slovak Telekom, a.s.
Zriadenie vecného bremena pre pripojovací plynovod – Plynofikácia budovy kolkárne ŠK
Lučivná
Zámena obecného nehnuteľného majetku
Obecné pozemky v užívaní občanmi obce Lučivná
Svetelno – technický audit verejného osvetlenia v obci Lučivná
Školské obvody základnej školy - zistenia
VZN obce Lučivná č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na rok 2020
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lučivná za rok 2019
Správa č. 1/2019 o výsledku kontroly plnenia uznesení prijatých v II. polroku 2019
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Prehodnotenie platu starostky obce
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver
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2.

URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Starostka obce určila za zapisovateľku p. Lukáčovú a za overovateľov zápisnice p. Diabelku
a Bc. Kaprálovú
3.

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

4.

ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA V RÁMCI ROZŠÍRENIA A SKVALITNENIA
TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB V OBCI LUČIVNÁ

Poslancom bola predložená žiadosť o súčinnosť v rámci plánovanej výstavby vysokorýchlostného internetu v obci Lučivná na pozemku KN C p.č. 105 k.ú. Lučivná pre Slovak Telekom, a.s.
Prítomný zástupca Slovak Telekom, a.s. uviedol, že cieľom umiestnenia telekomunikačného
zariadenia je rýchlejší internet v obci, je to dočasné riešenie, pokiaľ bude v obci optické pripojenie
v horizonte cca 4-6 rokov. Uviedol, že kvalita služby bude lepšia a cena sa nezmení.
Poslanci schválili zriadenie vecného bremena na pozemku KN-C parc.č. 105 v k.ú. Lučivná
v rámci rozšírenia a skvalitnenia telekomunikačných služieb v obci Lučivná za dohodnutú jednorázovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške 500,- EUR pre Slovak Telekom,
a.s.
5.

ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA PRE PRIPOJOVACÍ
PLYNOFIKÁCIA BUDOVY KOLKÁRNE ŠK LUČIVNÁ

PLYNOVOD

–

Poslancom bola predložená žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku KN-C
parc.č. 421/1 v k.ú. Lučivná pre pripojovací plynovod – Plynofikácia budovy kolkárne ŠK
Lučivná. Poslanci schválili zriadenie vecného bremena pre ŠK Lučivná a to bezodplatne.
6.

ZÁMENA OBECNÉHO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

Poslancom bol doručený geometrický plán k zámene obecného nehnuteľného majetku.
Starostka obce uviedla že pozemok, vo vlastníctve pána Debnára sa nachádza pod
miestnou komunikáciou, a pán Debnár vychádza zo svojho domu na obecný pozemok.
Poslanci trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení schválili z á m e n u pozemku vo vlastníctve obce Lučivná, KN C parc. č. 508/6
zastavaná plocha vo výmere 59 m2, ktorý bol odčlenený Geometrickým plánom číslo
14281601-148/19 zo dňa 30.12.2019, vypracovaným Ing. Stanislavom Sýkorom, Poprad,
IČO: 14281601 autorizačne overeným Ing. Stanislavom Sýkorom, dňa 30.12.2019 a úradne
overeným dňa 09.01.2020 Okresným úradom Poprad – katastrálny odbor v zastúpení Ing. Ľ.
Leskovjanským, z nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1 obce Lučivná, k. ú. Lučivná a to
pozemok KN C č.p. 508/1 v kultúre zastavaná plocha o výmere 9246 m2
za pozemok KN C 448/2 o výmere 59 m2, záhrada, ktorý je vo vlastníctve Jána
Debnára rod. Debnára, nar. 18.07.1950 bytom Hasičská 1/1, Lučivná, štátny občan SR.
Po odčlenení bude nový stav pozemku vo vlastníctve obce KN C č.p. 508/1 v kultúre
zastavané plochy 9187 m2
7.

OBECNÉ POZEMKY V UŽIVANÍ OBČANOV OBCE LUČIVNÁ

Poslancom bol doručený zoznam užívateľov obecných pozemkov, k vysporiadaniu
ktorých je potrebné geometrické zameranie. Poslanci odporučili starostke, aby dala
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vypracovať geometrický plán na ulici Pod Hájom a Rakovec v súčinnosti s užívateľmi
obecných pozemkov, aby bolo následne možné tieto pozemky vysporiadať.
8.

SVETELNO – TECHNICKÝ AUDIT VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI LUČIVNÁ

Poslancom bola doručená správa o vykonanom Svetelno-technickom audite v roku 2019 v
ktorom bol zhodnotený súčasný stav verejného osvetlenia v obci a navrhnuté opatrenia potrebné na
úsporu prevádzkových nákladov a zvýšenie kvality verejného osvetlenia. Starostka skonštatovala, že
je potrebná rekonštrukcia verejného osvetlenia, nakoľko je to finančne náročné, obec sa zapojí do
prípadnej výzvy.
Pán Fronc sa informoval, či bol správca verejného osvetlenia finančne postihnutý za
svietenie nad rámec v mesiaci január, starostka obce vysvetlila dôvod vzniknutej situácie.
Poslanci svetelno-technický audit zobrali na vedomie.
9.

ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNEJ ŠKOLY – ZISTENIA

Poslancom bolo doručené upozornenie Okresného úradu Prešov, že obec Lučivná má
uzatvorené dva školské obvody a to s mestom Svit a obcou Štrba. Zákon umožňuje len jeden školský
obvod.
Starostka obce tiež predložila žiadosť o udelenie výnimky, a následné zamietnutie výnimky,
nakoľko zákon takúto možnosť neumožňuje. Starostka tiež informovala o počte zapísaných detí v
jednotlivých školách. Najviac detí je zapísaných v ZŠ Komenského vo Svite.
Nakoľko sa školský obvod určuje Všeobecne záväzných nariadaním, starostka uviedla, že toto
VZN bude pripravené na nasledujúce zasadnutie OZ.
Poslanci toto zistenie zobrali na vedomie.

10.

VZN OBCE LUČIVNÁ Č. 1/2020 O URČENÍ VÝSKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU
NA MZDY NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY, POSLUCHÁČA JAZYKOVEJ
ŠKOLY, DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A DIEŤA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA NA
ROK 2020

Ekonómka obce predložila poslancom návrh VZN obce Lučivná č. 1/2020 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020. Poslanci sa uzniesli na predloženom VZN
obce Lučivná č. 1/2020.
11.

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
LUČIVNÁ ZA ROK 2019

Poslancom bola doručená správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lučivná za
rok 2019. Hlavný kontrolór informoval, že spísal stav formulovaný predchádzajúcou kontrolórkou.
Poslanci túto správu zobrali na vedomie.
12.

SPRÁVA Č. 1/2019 O VÝSLEDKU KONTROLY PLNENIA UZNESENÍ PRIJATÝCH V
II. POLROKU 2019

Poslancom bola doručená správa č. 1/2019 o výsledku kontroly plnenia uznesení prijatých v
II. polroku 2019 . Poslanci túto správu zobrali na vedomie.
13.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 1/2020 /PRÍLOHA Č.1/

Ekonómka informovala že v roku 2019 bola v rozpočte na výstavbu chodníkov okolo zastávok
vyčlenená suma 128 000,-- €. V roku 2019 z tejto položky bola vyčerpaná suma 103.581,45 €. Keďže
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akcia nebola ukončená a skolaudovaná v roku 2019, ale prechádza do roku 2020, nebola vyčerpaná
suma zábezpeky z faktúry uhradenej v roku 2019 vo výške 10 980,-- € a suma, ktorá bude
vyfakturovaná po celkovom ukončení akcie. Rozdiel medzi rozpočtom a sumou uhradenou v roku
2019 vo výške 24.418,55 ostal na účte a bude predmetom tvorby rezervného fondu.
Nakoľko však akcia bude ukončená v roku 2020 v súlade s platnou zmluvou je potrebné sumu
24 400,-- prevodom z rezervného fondu obce znova zapojiť do príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu
obce.
Pán Fronc navrhol, aby sa pred kolaudáciou zastávok uskutočnil za prítomnosti všetkých
poslancov kontrólny deň. Pán požiadal ekonómku obce zistiť kto uhradil osvetlenie nad prechodmi,
nakoľko pán Fronc mal výhrady, prečo nebolo vybudované osvetlenie aj nad ostatnými prechodmi v
obci.
Ekonómka tiež uviedla, že v rozpočte na rok 2020 bola rozpočtovaná dotácia na kamerový
systém vo výške 5 000,- €, avšak táto dotácia prišla ešte v decembri 2019, preto je potrebné znížiť
v príjmovej časti rozpočtu na rok 2020 príjem dotácie a navýšiť príjem z minulých rokov vo výške
5 000,-- €. Výdavková časť rozpočtu týmto nebude dotknutá.
Poslanci schválili rozpočtové opatrenie bez pripomienok.
14.

PREHODNOTENIE PLATU STAROSTKY OBCE

Poslanci prehodnotili plat starostky. Mgr. Papcunová vzhľadom k výsledkom za rok 2019
navrhla zvýšenie o 50%, pán Belicza o 30%, pán Šuliga a Bc. Kaprálová o 20%. Pán Fronc a p.
Diabelko navrhli ponechať zvýšenie o 10%. Napokon poslanci schválili zvýšenie o 20% s účinnosťou
od 01.03.2020. Pán Fronc a p. Diabelko boli proti.
15.

RÔZNE

Starostka obce poďakovala za pomoc pri organizovaní obecných akcií, ako lyžiarske preteky
a obecný ples, a tiež za výbornú organizáciu hasičského plesu.
16.
–
–

–

17.

INTERPELÁCIE
p. Fronc upozornil na trhliny v miestnej komunikácii na ulici Letnej a tiež na ostatné
komunikácie, ktoré bude potrebné vyspraviť,
poslanci upozornili na poškodený novovybudovaný chodník pri ihrisku, starostka obce
informovala, že tam bolo osadené dopravné značenie na parkovanie osobných
automobilov, ktoré aj napriek niekoľkým výzvam vodič nerešpektuje a parkuje tam
kamión,
pán Diabelko sa informoval ohľadom cyklochodníka, starostka uviedla, že sa
pripravuje verejné obstarávanie, najprv sú potrebné stanoviská dotknutých inštitúcií.
ZÁVER
Starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
Ing. Monika Kičáková
starostka obce

V Lučivnej, 21.02.2020
Zapísala Anna Lukáčová
Overovatelia zápisnice:
Branislav Diabelko
Bc. Zdenka Kaprálová
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