O B E C N Ý Ú RAD V LU Č IVN E J
Číslo: 3/2019

V Lučivnej, 22.02.2019

Z Á P I S N I C A 3/2019
napísaná v priebehu plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.02.2019
v zasadačke obecného úradu.
Prítomní poslanci:

Branislav Diabelko, Mgr. Henrieta Papcunová, Miloslav Šuliga,
Jozef Fronc, Peter Belicza

Ostatní prítomní:

Bc. Gabriela Skokanová, kontrolórka obce
Peter Macurák

1.

OTVORENIE A SCHVÁLENIE PROGRAMU

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ing. Monika Kičáková, privítala
prítomných poslancov i ostatných prítomných.
Starostka obce oboznámila prítomných s programom, ktorý obdržali aj s pozvánkou. Zároveň
na základe návrhov starostky obce a poslancov p. Fronca a p. Diabelku, starostka obce navrhla
doplnenie bodov programu. Poslanci schválili doplnený program rokovania.

D O P L N E N Ý P R O G R A M OZ:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
Obhliadka obecných budov
4. Záverečný účet obce Lučivná
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Lučivná za rok 2018
6. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
7. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.1/2019
8. Návrh - Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva
obce Lučivná
9. Žiadosť o zvýšenie finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa MŠ a žiakov
navštevujúcich ŠKD
10. Delegovanie poslanca OZ za člena rady školy pri ZŠ s MŠ Lučivná
11. Obecné pozemky v užívaní občanmi obce Lučivná
12. Projekt „Miestna občianska poriadková služba v obci Lučivná“
13. Návrh na zriadenie obecnej rady
14. Prerokovanie situácie o stave verejného vodovodu
15. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa –
priestory v budove OcÚ
16. Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 „Výzva pre
región“ - cyklotrasy
17. Zriadenie zastávok SAD v lokalite Lopušná dolina
18. Rôzne
19. Interpelácie poslancov
20. 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 p. Beliczu
3.

VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Do návrhovej komisie boli zvolení: p. Šuliga a p. Fronc
OBHLIADKA OBECNÝCH BUDOV

Na základe požiadavky p. Fronca poslanci so starostkou prešli priestory hasičského domu,
kultúrneho domu a celej budovy obecného úradu. Starostka informovala o priebehu rekonštrukcie
hasičského domu, zastaralých vodovodných a kanalizačných potrubiach v budove OcÚ, ktoré je nutné
postupne meniť.
4.

ZÁVEREČNÝ ÚCET OBCE LUČIVNÁ ZA ROK 2018

Poslancom bol pred zasadnutím obecného zastupiteľstva doručený záverečný účet obce
Lučivná za rok 2018. Záverečný účet bol zverejnený a neboli doručené žiadne pripomienky. Starostka
obce podrobne vysvetlila všetky položky záverečného účtu a zodpovedala otázky poslancov.
Zároveň navrhla, aby prebytok hospodárenia za rok 2018 vo výške 993,89 € bol odvedený na
účet rezervného fondu.
5.

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE LUČIVNÁ

Poslanci obdržali stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Lučivná za rok
2018, ktoré zobrali na vedomie. Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce Lučivná bez
výhrad a schválilo použitie prebytku hospodárenia za rok 2018 vo výške 993,89 € na tvorbu
rezervného fondu.
6.

SÚHRNNÁ SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE ZA ROK 2018

Poslanci obdržali súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018,
ktorú zobrali na vedomie.
7.

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

Na základe požiadavky DHZ na zakúpenie zásahových uniforiem bol poslancom predložený
návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019. Pán Šuliga potvrdil potrebu týchto
uniforiem. Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 1/2019 bez pripomienok.
8.

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV A ČLENOV KOMISIÍ OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA OBCE LUČIVNÁ

Starostka obce opätovne predložila poslancom k prerokovaniu návrh Zásad odmeňovania
poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Lučivná. Poslanci hlasovali o odmenách za
zasadnutie OZ, p. Fronc, p. Šuliga a p. Diabelko boli proti, p. Belicza a Mgr. Papcunová boli za,
odmena nebola schválená. Ďalej hlasovali za odmenu pre zástupcu starostky obce: za návrh do výšky
250,- €/ročne hlasovali p. Šuliga, p. Belicza a p. Diabelko, odmena pre zástupcu starostky bola
schválená. Poslanci tiež hlasovali za odmenu členom komisií po 10,-€ za zasadnutie. Za odmenu
hlasovali p. Belicza, p. Diabelko a p. Mgr. Papcunová. Odmena bola schválená. Následne upravené
zásady poslanci schválili jednohlasne.
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9.

ŽIADOSŤ O ZVÝŠENIE FIANČNÉHO PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
DIEŤAŤA MŚ A ŽIAKOV NAVŠTEVUJÚCICH ŠKD

Poslancom bola doručená žiadosť o zvýšenie finančného príspevku zákonného zástupcu MŠ
a žiakov navštevujúcich ŠKD. Poslanci odporučili riaditeľke ZŠ s MŠ doplniť k žiadosti stanovisko
rady školy a bod rokovania posunúť na najbližšie zasadnutie OZ.
10.

DELEGOVANIE POSLANCA OZ ZA ČLENA RADY ŠKOLY PRI ZŠ S MŠ LUČIVNÁ

Starostka obce uviedla, že nakoľko v rade školy bola v predchádzajúcom volebnom období
s pánom Diabelkom aj p. Mlynská, ktorá už nie je poslankyňa, je potrebné delegovať nového člena
rady školy. Poslanci žrebom určili p. Bc. Kaprálovú. Pri hlasovaní sa p. Diabelko zdržal.
11.

OBECNÉ POZEMKY V UŽÍVANÍ OBČANMI OBCE LUČIVNÁ

Poslancom bol doručený zoznam obecných pozemkov v užívaní občanmi obce Lučivná.
Starostka informovala o zaslaných výzvach a návrhoch nájomných zmúv, na ktoré občania
nereagovali. Poslanci odporučili Obecnému úradu preposlať upozornenie užívateľom obecných
pozemkov, ktorí doposiaľ nereagovali na výzvy a návrhy nájomných zmlúv, aby do konca augusta
2019 prejavili záujem o vysporiadanie obecných pozemkov v opačnom prípade im bude vyrúbený
prenájom od 01.01.2019.
12.

PROJEKT „MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA V OBCI LUČIVNÁ

Starostka informovala o možnosti získania finančného príspevku na projekt „Miestna
občianska poriadková služba v obci Lučivná“.
Poslanci zobrali na vedomie žiadosť starostky obce Lučivná, Žiadosť o nenávratný finančný
príspevok (ďalej ŽoNFP)
a) kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1,
b) názov ŽoNFP: „Miestna občianska poriadková služba v obci Lučivná“
Ďalej konštatovali, že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce a s Územným plánom obce Lučivná.
Poslanci schválili
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy OPLZ-PO5-2018-1, za účelom realizácie projektu
„Miestna občianska poriadková služba v obci Lučivná“,
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.
13.

NÁVRH NA ZRIADENIE OBECNEJ RADY

Poslanec p. Fronc predložil poslancom poslanecký návrh na zriadenie obecnej rady v zložení
p. Bc. Kaprálová, p. Šuliga a p. Fronc podľa najvyššieho počtu hlasov v komunálnych voľbách.
Starostka obce upozornila, že v zmysle § 13b. odst. 2 zákona, ak je v obci zriadená obecná rada,
zástupca starostu je jej členom. Poslanci schválili zriadenie obecnej rady v zmysle § 14 ods.1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zvolili členov obecnej rady v zložení: Mgr. Henrieta
Papcunová, Bc. Zdenka Kaprálová, Miloslav Šuliga.
14.

PREROKOVANIE SITUÁCIE O STAVE VEREJNÉHO VODOVODU

Poslanec p. Diabelko predložil poslancom poslanecký návrh na prerokovanie situácie o stave
verejného vodovodu. Uviedol, že vodovodné potrubie v obci hlavne na Hlavnej a Hasičskej ulici,
ktoré videl pri poruche je v hroznom stave. Návrh pána Branislava Diabelku, aby budúca projektová
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dokumentácia na prípadnú rekonštrukciu miestnych komunikácií na ulici Hasičská a Školská, riešila
komplexnú rekonštrukciu vrátane výmeny vodovodného potrubia prechádzajúceho stredom
komunikácie poslanci zobrali na vedomie.
Starostka obce predložila poslancom žiadosť zo dňa 4.12.2018 zaslanú PVPS Poprad o
výmenu vodovodného potrubia najporuchovejšej trasy a odpoveď na žiadosť zo dňa 15.02.2019 s
prísľubom, že obnova vodovodu bude realizovaná v roku 2019. Poslanci informáciu starostky zobrali
na vedomie.
15.

ZÁMER PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE Z DÔVODU
HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA (PRÍLOHA Č.6)

Poslancom bola doručená žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove obecného
úradu pre potreby zriadenia kancelárie spoločenstva Bývalí urbarialisti obce Lučivná. Zámer prenájmu
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na vebovej stránke obce.
Poslanci schválili trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytových priestorov
v budove obecného úradu v Lučivnej na ulici Hlavná 208/33 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a schválili
prenájom nebytových priestorov v budove obecného úradu v Lučivnej pre výbor spoločenstva Bývalí
urbarialisti obce Lučivná. Stanovili cenu prenájmu vo výške 20,- €/mesačne.
16.

VÝZVA PSK NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE PRE
ROK 2019 - „VÝZVA PRE REGIÓN“- CYKLOTRASY

Starostka informovala poslancov o zámere zapojenia sa do výzvy PSK. Program: Podpora
infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK. Podprogram: Podpora
cyklodopravy a cykloturizmu – Príprava, vytvorenie nových a modernizácia už existujúcich cyklotrás
a cyklochodníkov. Poslanci schválili zámer zapojenia sa do výzvy PSK na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie pre rok 2019 „Výzva pre región“- cyklotrasy.
17.

ZRIADENIE ZASTÁVOK SAD – LOPUŠNÁ DOLINA

Starostka informovala o záujme subjektov pôsobiacich v Lopušnej doline o zriadenie zastávok
SAD v lokalite Lopušná dolina. OZ súhlasí so zriadením zastávok SAD v lokalite Lopušná dolina a
žiada VÚC Prešov, odbor regionálnej dopravy o určenie miesta zastávky po obhliadke dotknutými
orgánmi a organizáciami.
18.

RÔZNE
–
–
–
–
–
–
–
–
–

starostka obce informovala o navýšení poplatku za uloženie odpadu na skládku za 1 tonu
z 5,04 € na 12,- €,
informovala o možnosti spúšťania sirény prostredníctvom miestneho rozhlasu,
poďakovala za spoluprácu pri obecnom plese, lyžiarskych pretekoch a karnevale na ľade
informovala o príprave projektu rekonštrukcie kultúrneho domu a výstavby
multifunkčného ihriska,
informovala o rekonštrukcii OcÚ,
uviedla že pán Cierbus požiadal o likvidáciu prístrešku na separovaný odpad pred svojim
pozemkom z dôvodu výstavby garáže,
starostka informovala o pripravovanom kultúrno spoločenskom popoludní pri príležitostí
Dňa matiek, otcov a detí – Majáles – 26.05.2019,
informovala o prísľube OO PZ vo Svit, že upozornia vodičov, ktorí parkujú na chodníku
pri ceste,
starostka obce požiadala poslancov, aby v prípade záujmu o dianí na OcÚ a v obci prišli
osobne na obecný úrad a nežiadali informácie od občanov.
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19.

INTERPELÁCIE POSLANCOV
–
–
–

–
–

20.

p. Diabelko so informoval ohľadom hasičského auta, starostka sa tomu ešte nestihla
venovať,
p. Fronc upozornil, že v parku nebol odhŕňaný sneh z chodníkov, starostka odpovedala, že
chodníky v parku sú čistené v poradí ako posledné v obci, ale vyčistené boli,
p. Diabelko konštatoval, že by sa zišla technika – traktor na odhŕňanie snehu, starostka
uviedla, že skôr by sa zišla technika na odvoz lístia a v zime posyp miestnych
komunikácií a chodníkov,
p. Šuliga mal dotaz či by nebolo možné posilňovňu umiestniť do iných priestorov, nenašli
sa vhodné priestory na posilňovňu,
p. Diabelko sa informoval ohľadom poruchovosti miestneho rozhlasu, starostka obce
informovala, že pri oteplení sa bude postupne rekonštruovať celá sieť MR.

ZÁVER
Starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Ing. Monika Kičáková
starostka obce
V Lučivnej, 22.02.2019
Zapísala Anna Lukáčová

Overovatelia zápisnice:
Peter Belicza
Branislav Diabelko
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