Zápisnica č. 1/2018
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.2.2018
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Počet prítomných poslancov:Ďurčová Emília, Horecký Branislav, Samcová Eva, Patrik Niník,
Loderer Peter
Počet neprítomných poslancov: -----Oneskorený príchod poslanca: -------

PROGRAM:
1.

Zahájenie

2.

Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva

3.

Schválenie overovateľov zápisnice

4.

Určenie zapisovateľov

5.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

6.

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 (berie sa na vedomie)

7.

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017 (berie sa na vedomie)

8.

Schvaľovanie finančnej čiastky na sociálnu výpomoc obyvateľom obce: Maroš Samec
a Vierka Samcová, ktorí 21.2.2018 v dôsledku požiaru prišli o bývanie

9.

Informácia o možnosti zapojenia sa obce do projektu, ktorý by umožnil výstavbu cestnej
komunikácie v časti Sihoť

10. Schvaľovanie Návrhu rozpočtu na rok 2018
11. Schvaľovanie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
12. Schvaľovanie VZN, ktorým sa upravuje VZN č. 2/2015 o výške mesačného príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole o
výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a
podmienky úhrady v školskej jedálni.
13. Schvaľovanie VZN o vybavovaní sťažností v obci Nezbudská Lúčka
14. Schvaľovanie žiadosti p. Patrika Samca o predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 9
15. Schvaľovanie žiadosti p. Márie Hurkovej o predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 2
16. Informácie rôzne
17. Záver
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K bodu č. 1: Zahájenie
Prítomných privítala starostka obce Ing. Adriana Vraňanová Kubičková, ktorá zasadnutie
obecného zastupiteľstva viedla. Upozornila na skutočnosť, že bude obecné zastupiteľstvo
zvukovo zaznamenávané. Skonštatovala že sú prítomní 5 z 5 poslancov a teda zastupiteľstvo je
uznesenia schopné a prešla k druhému bodu rokovania.
Poznámka: Obecné zastupiteľstvo sa nahráva na základe Základného práva na prijímanie a
rozširovanie informácií podľa čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a právo podľa čl. 10
ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Obecné zastupiteľstvo je takmer
vždy verejné, na základe vyhotovených záznamov môžu občania obce priamo kontrolovať
činnosť úradu a poslancov.
K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Starostka obce predložila prítomným program rokovania obecného zastupiteľstva a vyzvala
poslancov na jeho prípadné doplnenie:
Patrik Niník navrhol 3 body na doplnenie:
1. Bod - reakcia poslancov na tlač informácií z obecného úradu
2. Bod – vyslovenie nedôvery starostke obce od poslancov
3. Bod - Diskusia
Emília Ďurčová navrhla doplniť bod: presunúť bod č. 6 - čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 na
budúce zastupiteľstvo, alebo pri schvaľovaní záverečného účtu k 30.6.2018, nakoľko dostali
včera poobede podklady a nemali si to kedy preštudovať, načo starostka obce uviedla, že
čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 sa berie len na vedomie, neschvaľuje sa.
Ďurčová Emília sa vyjadrila, že aj tak by ho chcela viac preštudovať, načo jej opäť starostka
obce uviedla že sa dáva poslancom na vedomie a neschvaľuje sa, poslanec Loderér Peter sa
vyjadril aby sa to vynechalo, s čím súhlasila aj poslankyňa Ďurčová Emília
Starostka obce vyzvala poslancov k schvaľovaniu programu 1. rokovania Obecného
zastupiteľstva aj s doplnenými bodmi, poslanci sa vyjadrili nasledovne:
ZA 5 – Eva Samcová, Branislav Horecký, Emília Ďurčová , Niník Patrik, Loderér Peter
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
NEPRÍTOMNÝ: 0
Starostka konštatovala, že
Uznesenie č. 1/2018
v súlade s §11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania 1. obecného zastupiteľstva aj s doplnenými
bodmi.
K bodu č. 3: Schválenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ďurčová Emília, Loderér Peter
Starostka dala schvaľovať poslancov navrhnutých na overovanie zápisnice. Poslanci sa vyjadrili
nasledovne:
Strana 2 z 21

Zápisnica č. 1/2018
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.2.2018
ZA 5 – Eva Samcová, Branislav Horecký, Emília Ďurčová , Niník Patrik, Loderer Peter
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
NEPRÍTOMNÝ: 0
Starostka konštatovala, že
Uznesenie č. 2/2018
v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice Ďurčová Emília, Peter Loderér
K bodu č. 4: Určenie zapisovateľa uznesení a zapisnice
Za zapisovateľa zápisnice a uznesení bola určená Romana Mojská, poslanci určenie
zapisovateľky zobrali na vedomie.
K bodu č. 5: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva z 28.11.2017
Zasadajúcimi bolo kontrolované plnenie uznesení z minulých zasadnutí. Starostka skonštatovala,
že z posledného zasadnutia neboli nesplnené úlohy z uznesení, ale ako nesplnená úloha
z minulého OZ je schvaľovanie Návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a informovanie ohľadom
kolaudácie na vodovod SIHOŤ
Starostka obce uviedla, že dňa 9.1.2018 prebehla kolaudácia na vodovod SIHOŤ, ktorá nebola
úspešná z dôvodu nedodržania výstavby vodovodu podľa projektovej dokumentácie, bolo nutné
vypracovanie dokumentácie na aktuálny stav nakoľko chýbali fyzicky 4 ks hydrantov
a objednanie označovacích tabúľ na vodovod, uvedená informácia úzko súvisí so schvaľovaním
rozpočtu, nakoľko vznikli obci ďalšie náklady vo výške 600€. Poslanci o chýbajúcich
hydrantoch a nedostatkoch v dokumentácii na vodovod dostali informáciu na zastupiteľstve
13.9. a 6.11.2017.
Poslanec Loderér Peter sa informoval pod akým číslom budú zahrnuté doplnené body programu
OZ, ktoré dopĺňal poslanec Niník Patrik, starostka uviedla že body budú doplnené pred bodom č.
16 – informácie rôzne, takže sa tieto body môžu začínať č. 16, 17 a 18
K bodu č. 6: Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 (berie sa na vedomie)
Starostka uviedla, že poslancom obecného zastupiteľstva bolo dňa 28.11.2017 predložené
čerpanie rozpočtu k 28.11.2017 a takisto aj 26.2.2018 bol odovzdaný podklad o čerpaní rozpočtu
za rok 2017, uvedený bod a to čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 berú poslanci na vedomie .
Starostka obce konštatovala, že poslanci vzali informáciu o čerpaní rozpočtu k 31.12.2017 na
vedomie.
K bodu č. 7: Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017 (berie sa na
vedomie)
Starostka pristúpila k ďalšiemu bodu zastupiteľstva a to predloženiu správy hlavného kontrolóra
o kontrolnej činnosti za rok 2017. Poslancom obecného zastupiteľstva bol dňa 26.02.2018
odovzdaný podklad o čerpaní rozpočtu a takisto aj správa hlavného kontrolóra, starostka vyzvala
poslancov, aby vzali správu hlavného kontrolóra na vedomie.
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Starostka konštatovala, že poslanci vzali správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok
2017 na vedomie.
K bodu č. 8: Schvaľovanie finančnej čiastky na sociálnu výpomoc obyvateľom obce:
Maroš Samec a Vierka Samcová, ktorí 21.2.2018 v dôsledku požiaru prišli
o bývanie
Starostka pristúpila k ďalšiemu bodu zastupiteľstva a to schvaľovaniu poskytnutia finančnej
čiastky na sociálnu výpomoc obyvateľom obce, ktorí v dôsledku požiaru prišli o bývanie.
Informovala poslancov, že v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a štatútom obce je obec povinná obyvateľom pri mimoriadnych situáciách poskytnúť evakuáciu,
ubytovanie, stravu a podľa možnosti ochranu jeho majetku , obec pomáha pri odstraňovaní
vzniknutej situácie vecne alebo materiálne alebo finančne. Na poskytovanie sociálnej výpomoci
je potrebné VZN obce , obec v súčasnosti uvedené VZN nemá. Uvedenú sociálnu výpomoc
môže poskytnúť na základe zákona o obecnom zriadení 369/1990 Z.b. VZN o sociálnej
výpomoci bude prerokované na nasledujúcom zastupiteľstve. Ďalej informovala, že obecný úrad
doteraz poskytol pri uvedenej situácii:
 6 ks veľkokap. kontajterov na odvoz stavebného odpadu
 čistenie oblečenia a matracov
 poukaz na nákup stravy do obchodného reťazca v hodnote 100€ , ktorý ešte nebol
odovzdaný.
Starostka navrhla výšku sociálnej výpomoci 1500 € až 2000 €, a otvorila diskusiu k uvedenému
bodu rokovania.
Poslankyňa Emília Ďurčová sa informovala, či starostka vie cenu za tie veľkokapacitné
kontajnery, ktoré im boli poskytnuté, načo starostka obce uviedla, že ešte nevie cenu, nakoľko
každý kontajner je iný hmotnosťou.
Poslanec Horecký Branislav sa informoval koľko im bolo poskytnutých veľkokapacitných
kontajnerov, starostka odpovedala, že ich tam bolo zatiaľ 6, teraz sú tam posledné dva a už sa
nepredpokladá, že ich tam bude viac.
Starostka obce uviedla, že výšku výpomoci navrhla podľa toho, aký bol rozpočet na konci roka
2017, v rozpočte bol prebytok 1800 €.
Poslankyňa Emília Ďurčová navrhla sumu finančnej čiastky na sociálnu výpomoc 1 500 €.
Poslanec Loderér Peter sa informoval aké sú momentálne finančné možnosti z rozpočtu obce?
Starostka obce informovala že máme v obci prebytok 1 817 €, tak ako to bolo na konci roka
2017, tam ste hľadali ešte z 1 800 € sa posťahovalo na cesty a toto bol konečný výsledok, ktorý
mala ekonómka napísaný 1 817 € + vlastne boli nejaké príjmy z podielových daní vo výške 433
€ + preplatky na energiách vo výške 2 000 €, čiže na tento účel by sa tieto finančné prostriedky
dali použiť
Poslanec Loderér Peter navrhol výšku finančnej čiastky na sociálnu výpomoc 2 000 €.
Poslanec Branislav Horecký navrhol výšku finančnej čiastky na sociálnu výpomoc 2 000 €.
Starostka ukončila diskusiu a vyzvala poslancov k schvaľovaniu:
ZA 5 – Eva Samcová, Branislav Horecký, Emília Ďurčová, Peter Loderer, Niník Patrik
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
NEPRÍTOMNÝ: 0
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Starostka konštatovala, že
Uznesenie č. 3/2018
v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade so
zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE finančnú čiastku vo výške 2000 € na sociálnu výpomoc
obyvateľom obce Marošovi a Vierke Samcovým, ktorí 21.02.2018 v dôsledku požiaru prišli
o bývanie.
K bodu č. 9: Informácia o možnosti zapojenia sa obce do projektu, ktorý by umožnil
výstavbu cestnej komunikácie v časti Sihoť
V bode č. 9. starostka priblížila informácie o projekte, do ktorého by sa obec mohla zapojiť
a v rámci neho vystavať cestnú komunikáciu v časti Sihoť. Uviedla, že od decembra obec
komunikuje s pánom Petrom Kubom , ktorý spolupracuje s agentúrou PPA, ktorá by v marci
2018 mala zverejniť výzvu na rekonštrukciu ciest a obecných komunikácii pre obce do 1000
obyvateľov bez spoluúčasti, objem poskytnutých finančných prostriedkov maximálne do cca
150 000 € s DPH (bez DPH 120 000€ ), obec zaplatí za verejné obstarávanie zhruba od 500 1 000 € a vypracovanie dokumentácie na cestu cena približne od 1 000 do 1 500€ - tieto
náklady, ktoré sú na projektovú dokumentáciu sú oprávnene náklady, ktoré sú refundovateľné,
čiže obec by mala za tieto náklady dostať financie späť. Návrh je na vybudovanie cesty do
Sihote , ktorá je dlhodobo v zlom stave. Ide o to, že ak sa bude schvaľovať rozpočet, aby sa
s týmito čiastkami aj v rozpočte rátalo. Čiže chcem sa spýtať, či máme záujem o takýto projekt,
nie je ešte výzva, mala byť v januári, teraz je predpoklad, že by mala vyjsť v marci.
Starostka následne otvorila diskusiu k uvedenému bodu.
Poslanec Peter Loderér sa informoval ako bola vybratá práve lokalita do Sihoti, z akého
pohľadu, nehovorí, že má niečo proti tomu, ale chce vedieť prečo táto lokalita, máme tu aj horšie
stavy ciest – na Stráňu napríklad atď. alebo horný koniec, kde je najviac obyvateľov, veď vidí, že
je v dezolátnom stave, prečo to nie je zahrnuté, aby sme sa celkovo bavili o oprave ciest.
Starostka obce uviedla, že áno máme, otvorila diskusiu, preto chce počuť názory poslancov.
Poslanec Horecký Branislav sa informoval, či sa dá urobiť len jedna cesta.
Starostka obce uviedla, že sa dá opraviť len jedna cesta, ako komunikácia komplet, tam kde nie
sú vybudované cesty, preto to je výzva na vybudovanie cesty. Toto nie je na opravu
a rekonštrukciu, je to na vybudovanie komunikácie.
Poslanec Loderér Peter uviedol, že aj na hornom konci sa môže vybudovať cesta, však to je tiež
cesta kde sú obyvatelia, načo ho starostka obce vyzvala, aby dal návrh, ktorú časť cesty na
hornom konci by dal vybudovať. Poslanec Peter Loderér uviedol, že anblok celú cestu by dal
vybudovať.
Starostka obce sa spýtala či sa mu zdá táto cesta, ktorá má asfaltový koberec horšia ako cesta do
Sihote.
Poslanec Loderér Peter uviedol, že je to jeho názor a tiež uviedol, aby sme sa bavili o frekvencií
ľudí, kde koľko býva atď.
Poslankyňa Emília Ďurčová sa vyjadrila, že keby sa dalo zlúčiť, že by sa dalo urobiť aj všetko
ostatné, aj výtlky pri Šmidovej Emílii, čo ostali po oprave plynu, aj na Sihoti niečo, tak by
súhlasila s projektom
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Poslanec Loderér Peter sa informoval ako je to s cestou do Sihoti majetkovo právne
vysporiadané
Starostka obce uviedla, že cesta je v prenájme na 99 rokov od Urbariátu Nezbudská Lúčka, z
dôvodu, že je tam vodovod.
Poslankyňa Emília Ďurčová sa pýtala na pasportizáciu, či prešla.
Starostka obce uviedla, že áno, ale cesta nie je zapísaná na obec, s tým by musel súhlasiť aj
Urbariát Nezbudská Lúčka.
Poslanec Loderér Peter sa informoval, či je cesta zakreslená na katastri, načo starostka obce
odpovedala, že cesta je zakreslená na v geometrickom pláne, ale nie je vložená na katastri.
Starostka obce uviedla, že nevie presne podmienky tohto projektu, aké lokality by tam boli, ale
väčšinou keď sa projekty vybavujú tak je to na vybudovanie ciest, ktoré sú v zlom stave alebo
nejakých poľných ciest a bývajú tam obyvatelia, tak vtedy sa dajú dobudovať tieto cesty
Poslankyňa Ďurčová Emília sa vyjadrila, aby sa starostka obce informovala o podmienkach
projektu, načo starostka obce odpovedala, že podmienky ešte nie sú v žiadosti určené, len treba
myslieť nato, že ak projekt vyjde a bude sa robiť projektová dokumentácia, tak musíme nato
reagovať čo najskôr , lebo tie výzvy buď niekedy zrušia alebo sa uzatvoria do 2-3 týždňov, takže
dáva túto výzvu na vedomie pretože, v októbri – decembri 2017 sa o tom hovorilo, výzva mala
vyjsť už v januári, ale vtedy nevyšla a preto chce aby poslanci o tejto výzve vedeli, že takéto
niečo je či vôbec do toho pôjdeme, starostka navrhla lokalitu Sihoť, ak poslanci majú iný názor
napr. cesta na Stráňu, tak nech navrhnú túto lokalitu
Poslanec Horecký Branislav uviedol že by dal aj tú Sihoť, len že my pripravíme plány a projekt
nevýjde a prídeme o 2 000 – 3 000 €
Poslanec Loderér Peter uviedol lokalitu hlavný ťah obce len preto, že tam stále stoja kaluže,
ohľadom ktorých sa ľudia chodia sťažovať aj na obecný úrad
Starostka obce uviedla, že tie kaluže tam budú stále stáť, dokým sa neurobí odvodnenie cesty a je
zbytočné tam dávať povrchovú úpravu cesty, keď tá voda tam bude stále tiecť
Poslankyňa Emília Ďurčová uviedla, že by nemala tiecť, keby ju trošku vyspádovali do druhej
strany, načo starostka obce uviedla, že ju nemôžeme vyfrézovať/vyspádovať, pretože sa tam
musí dať poriadne odtekanie.
Poslankyňa Emília Ďurčová sa vyjadrila, že prečo ten výtlk pri Kubovej Štefánií vybrali, urobili
ešte väčšiu jamu a voda tam stojí ešte viac, starostka obce odpovedala, že to tam bolo celé
prepadnuté a pod tým je nejaká jama a cestári nevedia prečo, možno tam je nejaká rúra
Poslankyňa Emília Ďurčová sa vyjadrila, aby sa starostka obce informovala, či by sa tam nedalo
spojiť aj oprava druhej polovice hlavnej cesty, ak by sa dalo, s projektom by súhlasila.
Starostka obce uviedla, že pani Emília Ďurčová sa vyjadrila, keď sa schvaľovali výtlky, že cesta
na Sihoť je v zlom stave
Poslankyňa Emília Ďurčová odpovedala, že áno, ale aj cesta pod skalkou je v zlom stave, len
vďaka Urbáriátu Nezbudská Lúčka je už lepšia.
Poslanec Horecký Branislav sa vyjadril, že cesta pod skalkou nie je obecná, nemôžeme ju dať do
projektu, načo poslankyňa Ďurčová Emília uviedla, že ani cesta na Sihoť nie je obecná, obec ju
má len v prenájme.
Starostka obce uviedla, že spoločníci Urbáriátu Nezbudská Lúčka sú obyvatelia obce, Urbáriát
NL len spravuje ich pozemky.
Poslankyňa Emília Ďurčová sa vyjadrila, že aj na Stráni bývajú ľudia, ako vraví túto poslanec
Loderér Peter.
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Prísediaca Mária Ďurčová sa vyjadrila, nech sa pozrú koľko ľudí býva na Stráni a koľko
v Sihoťi.
Poslanec Loderér Peter sa vyjadril, že Stráňu uviedol tiež ako problém, že sa nemusí hneď robiť
cesta na Stráňu, tam kde je najviac obyvateľov treba riešiť v prvom rade situáciu.
Prísediaci Zdeno Vojvoda sa spýtal poslanca Loderera Petra, či išiel niekedy po tej ceste, načo
poslanec Loderer Peter uviedol, že nemá proti tomu nič, bavíme sa o veci, o ktorej nevieme nič
konkrétne a že ak je možnosť vybaviť peniaze nato, že sa urobí cesta na Sihoť a aj cestu na
hornom konci, tak zdvihne ruku.
Poslanec Horecký Branislav sa vyjadril, že môžeme dať obidve cesty do projektu, a ktorá prejde
tá sa bude robiť.
Prísediaca Zuzana Vojvodová sa informovala, že ak bude možnosť peniaze len na jednu cestu
tak, tým pádom nebudú súhlasiť s opravou cesty na Sihoť? Pretože oni sú takisto obyvatelia
obce, takisto platia dane.
Poslankyňa Emília Ďurčová sa vyjadrila, že je to zadarmo, prečo by sme s tým nemali súhlasiť?
Keď starostka hovorí, že nás to nebude nič stáť, tak samozrejme.
Prísediaca Zuzana Vojvodová sa ďalej vyjadrila, že keď je teraz príležitosť, že sa dá opraviť
aspoň jedna cesta, tak nech sa využije a na budúci rok sa zasa urobí iná cesta, ale prečo to
nevyužiť a chcete byť zatvrdení v tom, že keď sa neurobí cesta na hornom konci obce, tak
nebudete súhlasiť s tým, aby sa dala urobiť cesta na Sihoť?
Poslanec Loderér Peter sa vyjadril, že to netvrdia.
Prísediaca Mária Ďurčová sa vyjadrila, že teraz to poslanci (Ďurčová, Loderér) povedali, načo
poslankyňa Emília Ďurčová uviedla, že iba povedali, ak sa to bude dať spojiť, nie že sú proti
tomu.
Poslanec Loderér Peter sa vyjadril, že sa bavíme zatiaľ o fatamorgáne, nemáme konkrétne
peniaze a už sa tu obviňujete, že niekto je proti niečomu.
Starostka obce uviedla, že treba urobiť prvé kroky, preto dáva zvážiť, ktorá cesta sa dá do
projektu?
Poslanec Loderér Peter sa vyjadril, že podľa výšky finančných prostriedkov.
Starostka obce uviedla, že ona potrebuje niekomu ukázať aký projekt, na akú cestu má spraviť
a nemôže mu povedať, nech urobí projektovú dokumentáciu na obidve cesty, pretože každý
projekt niečo stojí, nikto vám neurobí nič zadarmo.
Poslanec Patrik Niník sa vyjadril, aby sa dala do popredia cesta na Sihoť, a keď bude ďalšia
možnosť urobia sa ostatné cesty.
Poslanec Branislav Horecký informoval, že keď sa dá urobiť projektová dokumentácia tak nám
to budú refundovať, načo starostka obce uviedla, že projektovú dokumentáciu nám budú
refundovať ale verejné obstarávanie nie, to stojí 500 € - 1 000 €.
Poslanec Branislav Horecký uviedol, aby sa dali do projektu obidve cesty a uvidíme, ktorá vyjde,
ale neverí tomu, že niečo vyjde.
Starostka obce sa vyjadrila, že projekty na cesty nikdy nie sú zlé pre obec, hocikedy keď vyjde
nejaká výzva na projekt ciest, tieto projektové dokumentácie sa môžu použiť.
Poslanec Branislav Horecký sa vyjadril, že len aby tie projekty neboli potom staré.
Poslanec Peter Loderér sa informoval či už výzva vyšla?
Starostka obce uviedla že výzva výjde v marci, mala vyjsť v januári. Teraz schvaľovali projekty,
ktoré boli podané v minulom roku, a teraz dostali tie obce peniaze. Napr. Kotrčina Lúčka teraz
dostala na cesty okolo 110 000 € bez spoluúčasti obce, bolo tam aj verejné obstarávanie
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a projektová dokumentácia. Poslanec Peter Loderér uviedol že počkáme 1 - 2 týždne, kým vyjde
výzva a oboznámiš nás s výzvou a konkrétnymi vecami , zasa sa bavíme ako aj predtým
o veciach, o ktorých nemáme zatiaľ žiadnu páru a ideme niečo schvaľovať.
Starostka obce sa vyjadrila, že nedáva nič schvaľovať, v pozvánke majú napísané že „Informácia
o možnosti zapojenia sa obce do projektu, ktorý by umožnil výstavbu cesty na Sihoť“. Tu je
diskusia nato, aby ste si aj vy povedali svoj názor.
Poslanec Horecký Branislav sa vyjadril, aby sa dali obidve cesty, keď nejdeme nič schvaľovať,
sme za obidve cesty.
Poslanec Loderér Peter sa vyjadril, že ak je možnosť, tak urobme celú tú infraštruktúru.
Starostka obce uviedla, že len cesta na Sihoť bude stáť okolo 150 000 €, zato sa neurobia dve
cesty, keby sa chcel urobiť celý koberec na horný koniec obce.
Poslanec Branislav Horecký sa vyjadril, že trošku asfaltu by hodili aj na horný koniec obce.
Starostka obce sa vyjadrila, že tiež chcela trochu asfaltu na zákrutu pri Ocú a nebolo to možné,
pretože to musia vyfrézovať, dať podloženie štrkové a potom dať asfalt, nie je to jednoduché.
Každý len hovorí, že keď tu boli asfaltéri , že prečo to nezaasfaltovali, ale cestári povedali, že
keby tam dali asfalt, nevydrží to tam, pretože na ten štrk a trávu to nemôžu dať. Najprv sa to
musí vyrezať, dať tam štrkové podložie a nato sa dá asfalt. Asfalt tu mali, ale nemali tú stroje
nato, aby to urobili.
Poslanec Horecký Branislav sa vyjadril, že keď tú budú valce a bagre, neverí tomu, že by to
neurobili popritom.
Starostka obce dala návrh keď ten projekt vyjde, či majú poslanci predstavu na akú cestu by sa to
mohlo dať?
Poslanec Horecký Branislav sa vyjadril, že na obidve cesty.
Prísediaca Franeková Stanislava sa vyjadrila, že býva na hornom konci, cesta tam je škaredá, ale
podľa nej cesta do Sihote by bola urgentnejšia.
Prísediaca Vojvodová Zuzana uviedla, že cestu do Sihote nevyužívajú len obyvatelia , ale aj
turisti, prejde tam veľa áut.
Poslanec Horecký Branislav sa vyjadril, že tu sa nejdená o turistov, ale o obyvateľov obce.
Nejaký turista nech si chodí peši.
Poslanec Loderér Peter sa vyjadril, že je to slepá ulica.
Starostka obce mu odpovedala, že to nie je slepá ulica, dá sa autom prejsť aj ďalej ako je
posledný dom (Vojvodovci), aj na hornom konci sa ukončila pri Bielikovcoch cesta a tiež vzadu
stáva Hlušek a nemá asfaltovú cestu, a idete sa vysmievať že na Sihoti sa nepokračuje
s výstavbou, že je to slepá ulica, to je tá istá situácia, ale tu ľudia chcú stavať bude sa pokračovať
v budovaní ciest.
Poslankyňa Emília Ďurčová sa vyjadrila, že nie sú proti tomu, aby sa urobila cesta do Sihote, ale
hľadajú alternatívu, že či by sa to nedalo spojiť ešte aj s inými cestami.
Poslanec Loderer Peter sa vyjadril že starostka ich postaví pred hotovú vec, že si tam napíše to
čo ona si myslí a potom oni tu budú bití niekým, že sú proti tomu alebo tomu, mala napísať do
pozvánky všeobecne alternatívu ciest vhodných na opravu, načo mu starostka obce odpovedala,
že ona navrhla cestu Sihoť, otvorila diskusiu k danej veci a on povedal, že s tým nesúhlasil, že
navrhuje cestu na Stráňu.
Poslanec Loderér Peter uviedol, že sa vyjadril, že cesta na Stráňu je v horšom stave ako cesta do
Sihote, nie že ju treba hneď robiť.
Poslanec Branislav Horecký sa vyjadril, že je jasné, že cestu do Sihote treba určite spraviť.
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Prítomní diskutovali o odvodnení cesty na hornom konci obce.
Prísediaci Eduard Samec sa vyjadril, že vodovod je ťahaný od začiatku a končí niekde asi niekde
pri Kubovcoch, čiže po p. Vojvodu to nie je. Keď končil dal urobiť geometrický plán ktorý
nevie, kde je, musí byť na obecnom úrade.
Starostka obce uviedla, že ten geometrický plán nie je vložený na katastri.
Prísediaca Ďurčová Mária sa vyjadrila, že vodovod je ťahaný až k domu pána Vojvodu.
Poslankyňa Emília Ďurčová navrhla, že keď budeme vedieť viac o projekte aby sa zvolalo
mimoriadne OZ, a potom sa rozhodne, len aby sa nerozprávali zbytočné reči, že sme proti tomu.
Prísediaca Zuzana Vojvodvá sa vyjadrila, že by chcela predbežne vedieť, či by poslanci súhlasili,
keby bola takáto možnosť dať urobiť cestu do Sihote?
Poslanec Patrik Niník sa vyjadril, že by bol ZA.
Poslankyňa Emília Ďurčová uviedla, že počkáme čo nám starostka povie a potom rozhodneme.
Prísediaca Zuzana Vojvodová sa vyjadrila, že ona to chápe ale nieže, keď budú poslanci sami
budú inak hlasovať. Chcela by prísľub.
Poslanec Loderer Peter uviedol, že nech sa nebojí, že bude inak hlasovať, keď tu budú alebo nie.
On si svoj názor drží.
Po ukončení diskusie starostka vyzvala poslancov, aby vzali informáciu o možnosti zapojenia sa
obce do projektu, ktorý by umožnil výstavbu cestnej komunikácie v časti Sihoť na vedomie.
Starostka konštatovala, že poslanci vzali informáciu o možnosti zapojenia sa obce do projektu,
ktorý by umožnil výstavbu cestnej komunikácie v časti Sihoť na vedomie.
K bodu č. 10: Schvaľovanie Návrhu rozpočtu na rok 2018
Starostka uviedla ďalší bod rokovania – schvaľovanie Návrhu rozpočtu na rok 2018, poslanci
obecného zastupiteľstva dostali návrh rozpočtu na preštudovanie dňa 28.11.2017 na minulom
zasadnutí OZ, kedy bol návrh prvý krát predložený na schvaľovanie, rozpočet bol vyvesený
10.11.2017. Návrh rozpočtu ostal bez zmeny. K uvedenému sa vyjadril aj kontrolór, ktoré
stanovisko sa prečítalo 28.11.2017 na obecnom zastupiteľstve.
K uvedenému rozpočtu starostka obce prečítala: Pôvodne plánovaný bol prebytok v roku 2017
1 817 €, príjem za podielové dane, tak ako som už spomínala 433 € bolo v roku 2018 a 2 000 €,
ktoré už máme ako preplatky z energií na účte, čiže dokopy 4 400 €. Z toho by sa mala teda
odrátať sociálna výpomoc 2 000 € na Maroša Samca, 600 € na projekty na Vodovod a 1 000 € za
projektovú dokumentáciu, aspoň s ňou rátať do projektov, čiže zostatok z týchto peňazí, ktorý
by mal byť, tak ako bol plánovaný prebytok v roku 2017, by mal byť 300 €.
Starostka obce následne otvorila diskusiu k uvedenému bodu.
Poslanec Patrik Niník sa spýtal či boli zvýšené mesačné platby za plyn na Ocú oproti minulému
roku?
Starostka obce uviedla, že nie neboli zvýšené platby za plyn na Ocú, ostali také isté.
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Poslankyňa Emília Ďurčová sa vyjadrila, že kontrolór má v pláne kontrolnej činnosti na I. polrok
napísané, že kontroluje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva. Tak ako ich kontroloval, keď
dňa 6.12.2017 predsedníčka finančnej komisie Eva Samcová doplnila člena finančnej komisie
Samcovú Alenu a starostka s tým nesúhlasila ,vetovala uznesenie o doplnení člena do finančnej
komisie, a dňa 28.11.2017 obecné zastupiteľstvo opätovne zvolili Samcovú Alenu do finančnej
komisie a znova starostka obce uznesenie nepodpísala.
Starostka obce uviedla, že uznesenie dva krát nepodpísala z dôvodu, čo píše aj v liste
„Informácie z obecného úradu“ a nakoľko táto pani zanechala po sebe na obecnom úrade veľmi
veľké dlhy, takisto pokuty, o ktorých poslanci vedeli.
Poslankyňa Emília Ďurčová sa vyjadrila, či si je starostka obce vedomá že porušila zákon.
Starostka obce uviedla, že si je vedomá toho čo tu porušila Alena Samcová, finančná komisia sa
mala zísť v decembri, načo čakala aj ekonómka, nezišla sa v decembri. Eva Samcová doniesla
papier o tom že sa má zísť finančná komisia v januári, jedného člena Janu Zelníkovú ako keby
obišli.
Poslankyňa Eva Samcová nato reagovala, že aj Jana Zelníková dostala pozvánku.
Starostka obce reagovala , že áno mala pozvánku na 10:00 hodinu a či ju členovia finančnej
komisie oboznámili s podkladmi?
Poslankyňa Eva Samcová sa vyjadrila, že áno, ale nevedela uviesť dátum.
Starostka obce uviedla, že pozvánku určite dostala do schránky večer deň pred tým ako sa mala
zísť komisia.
Poslanec Horecký reagoval, že prečo sa tu bavíme o Zelníkovej, stačili by aj dvaja členovia
finančnej komisie, aj dvaja sú uznášania schopní.
Starostka obce uviedla, že nie, pretože dvaja nie sú uznášania schopní.
Poslankyňa Emília Ďurčová sa vyjadrila, že by sa mali zísť všetci traja členovia komisie.
Poslanec Horecký Branislav sa spýtal ako starostka vie, že by neprišla Jana Zelníkova, načo
mu starostka obce odpovedala, že nedostala pozvánku.
Poslankyňa Eva Samcová sa vyjadrila, že pozvánku Jana Zelníková dostala.
Starostka obce uviedla, že dňa kedy ju dostala by sa určite nemohla zúčastniť, pretože pozvánku
mala dostať vopred niekoľko dní, nakoľko Jana Zelníková je práceschopná. Druhá vec do
finančnej komisie ste si zvolili Alenu Samcovú, hoci 3 roky viete o tom čo sa tu stalo
s financiami, 3 roky keď tu boli dlhy ste si ju do finančnej komisie nezvolili.
Poslanec Peter Loderér uviedol, že nikto nebol trestne stíhaný, ani odsúdený, bavme sa v rovine
pravdy, nie v domienkách a ohováračkách, je tu aj bývala starostka obce (Mária Ďurčová), tak
prečo nedala trestné oznámenie?
Prísediaca Mária Ďurčová reagovala, že keby podala na Alenu Samcovú trestné oznámenie tak
by bývala na hlbokej ceste.
Starostka obce sa vyjadrila, že je o tom zápisnica aj uznesenie.
Prísediaca Mária Ďurčová sa uviedla, že sám Peter Loderér sa v minulosti vyjadril, že „čo si
navarila, nech si zje“, načo poslanec Loderér Peter reagoval, že má pravdu, ale že to povedal
trošku inak.
Starostka vyzvala poslancovi, aby sa opäť vrátili k bodu č. 10 schvaľovanie návrhu rozpočtu na
rok 2018
Poslankyňa Emília Ďurčová uviedla, že má pripomienku k schvaľovaniu návrhu rozpočtu na
základe toho, že sa nezišla finančná komisia nebudú schvaľovať návrh rozpočet na rok 2018, dňa
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28.11.2017 dali poslanci starostke list a trvali na tom, že návrh rozpočtu budú schvaľovať až
po zasadnutí finančnej komisie, ktorá im dá správu a bude ich informovať a mala byť pri tvorbe
rozpočtu.
Starostka obce uviedla, že sa mala zísť v decembri a nezišla sa.
Poslankyňa Ďurčová Emília sa vyjadrila, že nebudú schvaľovať rozpočet, ďalej sa vyjadrila, že
ak hlavný kontrolór obce Ing. Káčer Tomáš neskontroloval uznesenia o doplnení člena finančnej
komisie, tak mu vyslovujú nedôveru, pretože nezaujal stanovisko voči starostke.
Návrh rozpočtu na rok 2018 nebol schválený.
Po ukončení diskusie starostka prešla k ďalšiemu bodu rokovania.
Starostka prešla k ďalšiemu bodu rokovania:
K bodu č. 11: Schvaľovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2018
Starostka obce uviedla, že poslanci obecného zastupiteľstva dostali podklady od hlavného
kontrolóra obce o činnosti za I. polrok 2018.
Starostka obce následne otvorila diskusiu k uvedenému bodu. Nikto nemal žiadne návrhy ani
pripomienky, starostka ukončila diskusiu a vyzvala poslancov k schvaľovaniu.
Poslanci sa vyjadrili nasledovne:
ZA 4 – Eva Samcová, Branislav Horecký, Emília Ďurčová, Niník Patrik
PROTI – 0
ZDRŽAL SA 1 -Loderér Peter
NEPRÍTOMNÝ: 0
Starostka konštatovala, že
Uznesenie č. 4/2018
v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nezbudská
Lúčka na I. polrok 2018
K bodu č. 12: Schvaľovanie VZN, ktorým sa upravuje VZN č. 2/2015 o výške mesačného
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
V 12 bode rokovania starostka predložila poslancom na schvaľovanie VZN, ktorým sa upravuje
VZN č. 2/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Starostka uviedla, že
v súčasnosti je cena stravnej jednotky pre dieťa aj s dovozom (desiata, obed, olovrant) 3,27 €,
rodičia platia 55% , čo je 1,19 € , po novom schválení to bude 1,27 €, čiže zvyšuje sa len
finančný limit na potraviny, nie na réžiu a ani dovoz a obec bude naďalej platiť rovnako 2,01 €.
Starostka následne otvorila diskusiu k uvedenému bodu.
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Poslankyňa Emília Ďurčová sa informovala, či sa zdražuje na základe zvýšených cien, načo jej
starostka obce odpovedala, že áno zvyšuje sa na základe zvýšených cien potravín, ale je to len
o 0,07 €.
Starostka obce ukončila diskusiu a vyzvala poslancov k schvaľovaniu.
Poslanci sa vyjadrili nasledovne:
ZA: 5 - Eva Samcová, Branislav Horecký, Emília Ďurčová, Peter Loderer, Niník Patrik
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÝ: 0
Starostka konštatovala, že
Uznesenie č. 5/2018
v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN, ktorým sa upravuje VZN č. 2/2015 o výške mesačného
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni
K bodu č. 13: Schvaľovanie VZN o vybavovaní sťažností v obci Nezbudská Lúčka
V 13 bode rokovania starostka opätovne predložila poslancom na schvaľovanie VZN
o vybavovaní sťažností v obci. Starostka obce uviedla, že poslanci dostali podklady
k schvaľovaniu VZN o sťažnostiach na zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 28.11.2017.
Starostka obce následne otvorila diskusiu k uvedenému bodu.
Starostka obce uviedla, že v minulom zastupiteľstve sa poslanci zdržali hlasovania, niektorí boli
proti, toto VZN o vybavovaní sťažností vychádza zo zákona.
Poslankyňa Emília Ďurčová sa vyjadrila, že kontrolór povedal, že je to zbytočne.
Starostka obce uviedla, že v minulom roku sa menil zákon o sťažnostiach, na obecnom úrade má
byť k dispozícií občanovi formulár na vyplnenie sťažnosti. Ide o to, že anonymné sťažnosti
nemôžeme reagovať.
Poslankyňa Emília Ďurčová sa vyjadrila, že anonymy nech starostka hodí do koša, dať vypísať
60 – 70 ročnému človeku 5-6 žiadostí a keď to nebude vedieť vyplniť, tak mu sťažnosť starostka
nezoberie, to chce dosiahnuť, aby nemohol taký človek písať sťažnosť.
Po ukončení diskusie starostka vyzvala poslancov k schvaľovaniu.
Poslanci sa vyjadrili nasledovne:
ZA: 0
PROTI: 3 - Eva Samcová, Emília Ďurčová, Niník Patrik
ZDRŽAL SA: 2 - Branislav Horecký, Loderér Peter
NEPRÍTOMNÝ: 0
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Starostka konštatovala, že
Uznesenie č. 6/2018
v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh VZN o vybavovaní sťažností v obci Nezbudská Lúčka
K bodu č. 14: Schvaľovanie žiadosti p. Patrika Samca o predĺženie nájomnej zmluvy
na byt č. 9
Starostka predložila poslancom na schvaľovanie žiadosť p. Patrika Samca o predĺženie nájomnej
zmluvy na byt č. 9, ktorú priniesol 29.11.2017
Poslanec Loderér Peter predložil na obecnom zastupiteľstve žiadosť od Romany Samcovej.
Starostka obce uviedla, že takúto žiadosť už máme od Patrika Samca, len nám chýba potvrdenie
o príjme.
Poslanec Loderér Peter uviedol, že preto jej dáva túto žiadosť, lebo sa situácia zmenila, keď si
starostka prečíta tú žiadosť, tak pochopí prečo Patrik Samec asi nedoniesol potvrdenie o príjme.
Starostka obce uviedla, že obec o tomto nevedela, ďalej informovala, že Samec Patrik bol
upozornený, že ma priniesť potvrdenie o príjme ako to vyžaduje zákon, ale do dnešného dňa
potvrdenie o príjme nepriniesol, k dnešnému dnu majú zaplatené všetky splátky spojené s
nájomným a energiami aj poplatkami za komunálny odpad,
Starostka obce vyzvala poslancov k schvaľovaniu predĺženia nájomnej zmluvy Patrika Samca na
byt. č. 9 a o dôvode zmeny, že to bude na Romanu Samcovú obec nevie zatiaľ.
Poslanec Branislav Horecký sa spýtal, či už to je na Romanu Samcovú?
Ďalej starostka obce uviedla, že zmluva bude na Romanu Samcovú, dávame predlžovať byt na
Patrika Samca, ale tento moment doniesol Loderér Peter, že to bude na Romanu Samcovú, čiže
prepísala uznesenie na schvaľovanie žiadosti na byt č. 9 Romana Samcová, doložená žiadosť na
obecnom zastupiteľstve.
Starostka obce opätovne vyzvala poslancov k schvaľovaniu predĺženia nájomnej zmluvy na
Romanu Samcovú na byt. č. 9
Poslanci sa vyjadrili nasledovne:
ZA 5 – Eva Samcová, Branislav Horecký, Emília Ďurčová, Niník Patrik
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – Loderér Peter
NEPRÍTOMNÝ: 0
Starostka konštatovala, že
Uznesenie č. 7/2018
v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe VZN č.
2/2017 o podmienkach prideľovania, prenájmu obecných nájomných bytov v obci Nezbudská
Lúčka
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Romany Samcovej o predĺženie nájomnej zmluvy na
byt č. 9
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Starostka obce Nezbudská Lúčka Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
POZASTAVILA
výkon uznesenia č. 7/2018 Obecného zastupiteľstva v Nezbudskej Lúčke zo dňa 28.02.2018 v
súlade s §13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
nakoľko sa domnieva, že je v rozpore s VZN č. 2/2017 o podmienkach prideľovania, prenájmu
obecných nájomných bytov v obci Nezbudská Lúčka a s nájomnou zmluvou, ktorá bola uzavretá
v súlade s § 663
a § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
Vysvetlenie: Pôvodne sa mala schvaľovať žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy Patrika Samca,
ktorú nám doniesol 29.11.2017 (viď. Pozvánka na zastupiteľstvo 1/2018 bod č. 14). Patrik
Samec je nájomca od roku 2008, kedy mu bol byt pridelený ešte ako slobodnému.
Poslanec Loderér Peter doniesol na OZ dňa 28.02.2018 žiadosť od Romany Samcovej, v ktorej
žiada o prepis bytu č. 9 na jej meno, z tohto dôvodu sa zmenilo znenie Uznesenia č. 7/2018.
Obec po konaní obecného zastupiteľstva riadne preskúmala žiadosť od Romany Samcovej
a zistila, že nežiadala o predĺženie nájomnej zmluvy, ale o prepis bytu č. 9 na jej meno. Z tohto
dôvodu dňa 02.03.2018 obec informovala Patrika Samca o žiadosti od Romany Samcovej. Obec
následne vyzvala Patrika Samca o vyjadrenie SÚHLASU/NESÚHLASU k uvedenej veci prepisu nájomnej zmluvy iba na manželku Romanu Samcovú so synom, nakoľko je pôvodným
nájomcom bytu č. 9. Dňa 05.03.2018 Patrik Samec vyjadril nesúhlas s prepisom nájomnej
zmluvy len na manželku Romanu Samcovú so synom.
K bodu č. 15: Schvaľovanie žiadosti p. Márie Hurkovej o predĺženie nájomnej zmluvy
na byt č. 2
Starostka predložila poslancom na schvaľovanie žiadosť p. Márie Hurkovej o predĺženie
nájomnej zmluvy na byt č. 2 a zvýšenie zálohovej platby za plyn na 80 €. Starostka informovala,
že nájomníčka bytu si pravidelne plní svoje povinnosti spojené s nájomným a energiami aj
poplatkami za komunálny odpad, potvrdenie o príjme doložila ešte v roku 2017. Nájomníčka
predložila svoju žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 2 dňa 13.12.2017, v žiadosti je
ale uvedené, že žiada o predĺženie nájomnej zmluvy len do 30.6.2018, nakoľko chcela vymeniť
byt s pani Jelínkovou.
Starostka následne otvorila diskusiu k uvedenému bodu.
Poslanec Loderér Peter sa informoval, či má pani Hurková Mária byt č. 2.
Starostka obce uvidela, že áno má byt č. 2, ale už tretí krát sa rieši na obecnom zastupiteľstve, že
p. Hurková chcela zameniť byt s p. Jelínkovou, v roku 2017 na OZ dňa 13.9.2017 sme schválili
VZN č. 2/2017 o podmienkach prideľovania, prenájmu obecných nájomných bytov v obci
Nezbudská Lúčka, kde je uvedené, že v prípade zámeny bytu je potrebný súhlas oboch
nájomcov, s celou situáciou ste boli oboznámení na OZ dňa 13.9.2017 a 28.11.2017, bytovka je
postavená zo štátneho fondu rozvoja bývania, sú tam podmienky, že obec ma prihliadať na
sociálne otázky ľudí, ktorí tam bývajú. Mariana Jelínková je matka s jedným dieťaťom a jej
príjem nepresahuje výšku minimálnej mzdy, pani Hurková Mária má príjem z dvoch dôchodkov
a + príspevok na bývanie, čiže má rozhodne vyšší príjem ako pani Jelínková. Keď sa
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schvaľovalo predĺženie ostatných bytov, vyjadrili ste sa že sa nemôžu nájomcovia sťahovať
z jedného bytu do druhého, lebo pani Mariana Jelínková nesúhlasila s výmenou bytu s pani
Hurkovou, jedine v prípade ak, by sme ju presťahoval do bytu, ktorý je rovnako veľký ako má
teraz a môže byť aj na inom podlaží.
Poslanec Loderér Peter sa vyjadril, že nemáme takú možnosť ju dať na iné podlažie.
Poslankyňa Ďurčová Emília sa vyjadrila, že byt č. 1 a byt č. 2 sú bezbariérové a sociálne byty,
takže keby si dal niekto žiadosť na bezbariérový byt, pani Jelínková by musela ísť preč.
Starostka obce uviedla, že áno, ale len vtedy keby to bol niekto iný, kto taký byt potrebuje.
Poslankyňa Emília Ďurčová uviedla, že pani Hurková má väčší nárok na bezbariérový byt č. 1
ako pani Jelínková.
Starostka obce uviedla, že pri pani Hurkovej sme splnili podmienku, dostala bezbariérový byt.
To, že ona chce ísť do menšieho bezbariérového bytu, musí s tým súhlasiť aj druhá nájomníčka,
ale ona s tým nesúhlasí.
Poslankyňa Emília Ďurčová sa vyjadrila, že právnicky by pani Hurková nepochodila, keby to
riešila právnikom alebo súdom.
Poslanec Peter Loderér sa informoval, aký je rozdiel v nájomnom za byt č. 1 a byt č. 2.
Starostka obce uviedla, že je to 10 €, lebo Mariana Jelínková si zdvihla zálohovú platbu za plyn,
pretože mala nedoplatky, z dôvodu že jej prefukovali dvere. Ďalej uviedla, že pani Hurková si
dala žiadosť o predĺženie zmluvy len do 30.6.2018, preto sa pýta poslancov či jej ju budeme
predlžovať do konca roka alebo len do 30.6.2018 ako má uvedené v žiadosti, a potom si dá
žiadosť ak bude chcieť pokračovať.
Poslanci sa zhodli že predĺženie nájomnej zmluvy bytu schvália pani Hurkovej do konca júna
2018.
Po ukončení diskusie starostka vyzvala poslancov k schvaľovaniu.
Poslanci sa vyjadrili nasledovne:
ZA 5 – Eva Samcová, Branislav Horecký, Emília Ďurčová, Peter Loderer, Niník Patrik
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
NEPRÍTOMNÝ: 0
Starostka konštatovala, že

Uznesenie č. 8/2018
v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe VZN č. 2/2017
o podmienkach prideľovania, prenájmu obecných nájomných bytov v obci Nezbudská Lúčka

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Hurkovej Márie o predĺženie nájomnej zmluvy na
byt č. 2 do konca júna 2018 a zvýšenie zálohovej platby za plyn na 80 €.

K bodu č. 16: Informácie rôzne
Starostka pristúpila k bodu informácie rôzne, kde poslancom predložila nasledovné:
a. Podielové dane – za január a február boli vo výške 25 683 €
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b. Stavy na účtoch a v pokladni:
Prima banka, a. s. 9 176,17 €
Prima banka, a. s. - bytovka 3 917,58 €
ČSOB : sociálny fond 570,35 €, zábezpeky - bytovka : 4 001 €
Pokladňa: 571,01 €
Zostatok splácania úveru na bytovku (ŠFRB) k 31.1.2018 - 229 730,83 €
Zostatok zo zlúčeného úveru k 31.1.2018 – 28 307,46 €
Úverové splátky na úvery v obci sú ku dňu 28.2.2018 zaplatené.
c. Stav neuhradených faktúr ku dňu 28.02.2018, obec nemá medzi evidovanými faktúrami
žiadnu neuhradenú faktúru
d. Informácia, že smeti presiahli schválenú čiastku - v rozpočte naplánovaná čiastka za rok
2017 6 900€, obec za rok 2017 zaplatila 8 650 €, obec zaplatila za vyvoz komunálneho
odpadu o 1 750 € viac ako bolo naplánované v rozpočte a to z dôvodu, že ľudia málo
separujú a potom nám separovaný odpad dávajú ako komunálny odpad, čiže je to veľký
doplatok a obec by nemala doplácať na smeti.
e. Informácia o pokazenej ústredni, o ktorej bola informácia už na minulom obecnom
zastupiteľstve. Uvedená ústredňa bola daná elektrikárovi, ústredňa je z roku 1978 a podľa
odporúčaní elektrotechnika už nie je možné opraviť. Jedná sa o elektrónkové súčiastky,
ktoré už na trhu nie je možné kúpiť. Bola zakúpená nová rozhlasová ústredňa aj s
mikrofónom dňa 2.1.2018 (451,80) , ku ktorej sa budú dokupovať reproduktory a inštalácia
a testovanie prebehne v mesiacoch marec- apríl podľa poveternostných podmienky. Takisto
sme požiadali Okresný úrad Žilina, aby nám prispeli na ústredňu, pretože bez nej nemôže
obec fungovať.
f. Informácia o schválení registratúrneho poriadku do archívu – po dvoch rokoch nám
schválili registratúrny denník zo Štátneho archívu , ktorý podlieha novému zákonu
o archivovaniu.
g. Informácia o nezaplatených daniach a daňových poplatníkoch a ich spôsobe úhrad do dnešného dňa nie sú zaplatené dane za zhruba 11 obyvateľov vo výške 300 €, spôsob
úhrady a platenia je, keď si ľudia prevezmú rozhodnutie, na ktorom je priamo napísané, že
môžu platiť dvoma spôsobmi a to: priamo na obecnom úrade alebo na účet obce, preto
úhrada poštovou poukážkou ako nám poslala pani Helena Ďurčová neakceptujeme, podľa
rozhodnutia sú obyvatelia povinní zaplatiť do 15 dní od prebratia rozhodnutia , tieto veci
niektorí ľudia nerešpektujú.
h. Poďakovanie za realizáciu „Zabíjačky“ v obci – obecný úrad vyjadruje poďakovanie
všetkým ľudom, ktorí sa akokoľvek pričinili o aktivitu a pomohli na obecnej zabíjačke,
ktorú organizoval TJ Považan, a ktorá ukázala, že keď sa ľudia spoja vedia urobiť peknú
akciu.
i. Informácia o vyúčtovaní dotácie TJ Považan a Klub dôchodcov:
TJ Považan vyúčtovanie dotácie – doklady boli prinesené včas a doklady boli vyúčtované
podľa zmluvy o poskytnutí dotácie. Vyúčtovane je v poriadku.
Klub dôchodcov – predložené doklady neboli správne očíslované podľa dátumov a
niektoré neboli v súlade zo zmluvou o poskytnutí dotácie, preto sme ich vyradili zo
zúčtovania . Na základe nesprávneho číslovania sme si vypýtali pokladničnú knihu, ktorú
nám odmietli poskytnúť. Finančné prostriedky z obce sú prideľované zo štátneho rozpočtu,
preto má kontrolór obce aj ekonómka obce právo k nahliadnutiu pokladničnej knihy
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organizácie, pokiaľ vidia, že je tam nejaký rozpor s pridelenou dotáciou. Toho času je
vyúčtovanie v poriadku, z dotácie vrátil klub 4,59 €, čo nevyčerpali.
j. Informácia o benefičnom koncerte skupina AYA, ktorý sa uskutočnil v obci v januári,
obecný úrad by chcel poďakovať riaditeľke za vybavenie benefičného koncertu so skupinou
AYA, učiteľkám za program a všetkým sponzorom, podarilo sa vyzberať čiastku na nové
dvere a okná do kuchyne v materskej škole.
Doplnený bod č. 17 – reakcia poslancov na list č. 2 z obecného úradu
Poslanec Peter Loderér sa spýtal, že ak to nie je tajné, kto roznášal list? Načo mu starostka
odpovedala, že ona a Romana Mojská.
Ďalej sa poslanec Loderer Peter spýtal, prečo nedostali všetci list do schránok.
Starostka obce uviedla, že sa nestihol rozniesť horný koniec obce.
Poslanec Loderer Peter sa vyjadril, že prečo jedny susedia majú a druhí nemajú, načo mu
starostka obce odpovedala, aby bol konkrétny kto ho nemá?
Poslanec Loderer Peter uviedol, že jeho mama nedostala do schránky list.
Poslanec Branislav Horecký sa vyjadril, že ani on nedostal list.
Poslanec Loderer Peter uviedol, že sa to v prvom rade ich týka, oni sú tu osočovaní a list
nedostanú.
Starostka obce uviedla, že list, ktorý písali poslanci nedostala do schránky.
Prísediace Mária Ďurčová a Stanislava Franeková sa vyjadrili, že ony tiež nedostali list od
poslancov.
Poslanec Niník Patrik sa spýtal starostky či jej hovorí niečo evidencia periodickej tlače, či má list
zaevidovaný na ministerstve kultúry SR?
Starostka obce sa vyjadrila, že to nie je potrebné, lebo to nevychádza v pravidelných intervaloch.
Poslanec Niník Patrik začal čítať z papiera: „ Je to iná tlač vydávaná pod rovnakým názvom,
s rovnakým obsahovým zameraním a v jednotnej grafickej úprave, to znamená, že má to
spoločný názov, je to rovnako grafický upravené, označené je to číslom 1. a 2.
Starostka obce uviedla, že to nepodlieha tomuto, pretože to nevychádza v pravidelných
intervaloch.
Poslanec Patrik Niník uviedol, že to nevadí, je to dva krát do roka, on si to preštudoval, je to
zákon č. 167/2008 o periodickej tlači a musí to byť zaevidované.
Starostka obce uviedla, že v minulom roku vyšlo jedno číslo a v tomto roku vyšlo druhé číslo.
Poslanec Peter Loderér začal čítať z listu č. 2: „ Na základe týchto skutočností bolo na poslancov
podané trestné oznámenie za ohováranie, poškodzovanie dobrého mena a ohrozovania povesti“
ohováranie koho? Obce? Tvojej osoby?
Starostka obce uviedla, že jej osoby a aj obce.
Poslanec Loderér Peter, sa vyjadril nech starostka povie znenie paragrafu, kde je čím sme ťa
urazili alebo ohrozili?
Starostka obce sa vyjadrila, že uviedli nesprávne informácie a tým poškodili moje meno.
Poslanci so starostkou diskutovali o Zvonici.
Poslanec Peter Loderér sa vyjadril k téme „Alena Samcová“, že je tu aj bývala starostka tak nech
povie datailne súvislosti ako sa toto odohralo, táto vec, ktorú tu starostka obce stále vyťahuje?
On poviem presne ako to bolo, lebo bol aj vtedy poslanec, štvrtok sa to stalo, keď Alena
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Samcová povedala, že zabudla dať peniaze na účet a boli ste aj so Štefániou Samcovou (vtedy
kontrolórka obce) a povedali ste Alene Samcovej, že nech dá tie peniaze na účet a nič sa nedeje.
Prísediaca Mária Ďurčová sa spýtala, že 7 mesiacov? 7 mesiacov mala tie peniaze doma v
kabelke.
Poslanec Loderér Peter sa vyjadril, že on hovorí o konkrétnom dni kedy bývala starostka spolu s
kontrolórkou obce povedali Alene Samcovej, aby tie peniaze dala na účet, a o tri dni zvolala
starostka poslancov, že čo idú robiť s touto vecou, či Alene Samcovej vyslovia nedôveru?
Poslankyňa Emília Ďurčová sa vyjadrila, že Alena Samcová si dala sama výpoveď, lebo urobila
chybu.
Poslanec Peter Loderér sa spýtal bývalej starostky obce, či bola spáchaná nejaká finančná škoda
obci?
Prísediaca Mária Ďurčová sa vyjadrila, že áno, lebo nemali na splátku úveru.
Poslanec Loderér Peter sa spýtal, či boli vrátené peniaze?
Prísediaca Mária Ďurčová uviedla, že áno ale až potom keď si dala Alena Samcová výpoveď.
Prítomní diskutovali o prerábke kultúrneho domu z roku 2008 – 2009.
Bod č. 18 – vyslovenie nedôvery starostke obce
Poslanec Patrik Niník uviedol, že chcú schváliť uznesením vyslovenie nedôvery starostke.
Starostka obce vyzvala poslancov k schvaľovaniu.
Poslanci sa vyjadrili nasledovne:

ZA 5 – Eva Samcová, Branislav Horecký, Emília Ďurčová, Peter Loderer, Niník Patrik
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
NEPRÍTOMNÝ: 0
Starostka konštatovala, že

Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyslovenie nedôvery starostke obce.
Bod č. 19 – Diskusia
Poslanec Patrik Niník sa informoval, prečo sa nekonal obecný ples? Načo starostka obce uviedla,
že sa nenazbieralo toľko ľudí.
Poslanec Patrik Niník sa informoval, ako je na tom ihrisko s LV? Načo starostka obce uviedla,
že je to v jednaní cez právnika, minulý rok bolo s ním dvakrát stretnutie, zatiaľ to zisťujú. Ale
malo sa to realizovať pri ROEP-ke, pretože vtedy tam boli ako neznámy vlastníci a teraz sa to
bude musieť získavať súdnou cestou, takže to bude určite dlhšie trvať. Pri ROEP-ke sa to mohlo
navrhnúť do komisie ROEP–ky a vtedy by sa to prepísalo na obec.
Poslanec Patrik Niník sa informoval, ohľadom nových zrkadiel na zákrute.
Poslanec Peter Loderer sa vyjadril, že to super vec, len aby to niekto nezničil.
Poslankyňa Emília Ďurčová uviedla, že trvá na tom, aby bolo v zápisnici uvedené, že
pracovníčky obecného úradu majú pracovné zmluvy s obcou a sú platené z obce, a nie z úradu
práce, nakoľko sa po obci šíria fámy.
Starostka obce uviedla, že súčasné pracovníčky obecného úradu boli platené z úradu práce 9
mesiacov, teraz majú pracovné zmluvy s obcou.
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Prísediaca Kamila Ilovská sa informovala ako to dopadlo s Domom smútku, prečo nevieme kto
to bol, keď sú tam kamery?
Starostka obce uviedla, že je to vo vyšetrovaní, bola privolaná aj polícia, spísala sa zápisnica,
starostka ďalej uviedla, že tam nie sú kamery ani fotopasca.
Prítomní diskutovali o zhorených kontajneroch.
Poslanec Loderér Peter sa vyjadril, že je zaujímavá jedna vec, keď si to tak človek skladá nikdy
v obci nebol kamerový systém asi 30 rokov, ani teraz a asi pred 4 mesiacmi ho neschválili
a zrazu sa niečo stane v Dome smútku a poslanci neschválili kamerový systém, to je preto.
Prísediaci Zdeno Vojvoda sa vyjadril, že ste tu 5 poslanci a keď je niečo zadarmo, je to na
prospech obce, prečo to nevyužiť?
Poslanec Horecký Branislav sa vyjadril, že oni neboli proti kamerovému systému. Chceli sme
kamery na začiatok, na koniec a na cintoríne a nie 20-30 kamier do každého domu pod balkón.
Starostka obce sa vyjadrila, že kamerový systém je na verejné priestranstvo, v projekte, ktorý bol
poslancom prezentovaný nebolo naplánovaných 20–30 kamier ako uviedol poslanec Branislav
Horecký. Kamery boli naplánované na vstupe a výstupe obce, pri Dome smútku, pri Zvonici, pri
Ocú, na konci, aby sme vedeli, keď sú nelegálne skládky.
Poslankyňa Emília Ďurčová sa vyjadrila, že tých kamier bolo viac.
Poslanec Loderer Peter uviedol, že kamier bolo vyše 20.
Poslanec Horecký Branislav uviedol, že v projekte bolo viac kamier.
Starostka obce sa vyjadrila, že ten projekt je na obecnom úrade, ak poslanci chcú, ukáže im ho.
Prísediaci Vojvoda Zdeno sa vyjadril, prečo to nepovedali na zastupiteľstve, že chcú kamery len
na začiatok a koniec obce?
Poslanci Horecký Branislav a Emília Ďurčová sa vyjadrili, že to povedali, načo starostka obce
uviedla že to nepovedali, bol tu Martin Líška a keď sa pýtal poslancov na názor, všetci mali dole
hlavy a nikto sa k tomu nevyjadril.
Poslanec Horecký Branislav uviedol, že on sa vtedy vyjadril, že keby boli len 4 kamery tak je
ZA.
Prísediaca Zuzana Vojvodová sa spýtala starostky obce, či vtedy sa už nahrávali obecné
zastupiteľstvá na kameru?
Starostka obce uviedla, že áno.
Prísediaca Zuzana Vojvodová sa vyjadrila, že nech to starostka nájde a môže sa to pozrieť
a uvidíme, kde bude pravda.
Prísediaca Franeková Stanislava sa informovala, prečo poslanci nechceli nové verejné
osvetlenie.
Poslanec Horecký Branislav uviedol, že osvetlenie sa robilo nedávno, či sa bude vždy keď budú
nejaké novinky robiť nové osvetlenie?
Prísediaca Franeková Stanislava sa spýtala a prečo nie, keď je to zadarmo?
Poslanec Horecký Branislav sa vyjadril, že to nebolo zadarmo, vychádzalo to ešte viac ako
platíme teraz za elektriku mesačne.
Prísediaca Franeková Stanislava sa spýtala, že či LED žiarovky do nového osvetlenia vychádzali
drahšie?
Poslanec Horecký Branislav uviedol, že nie len žiarovky, ale aj robota so všetkým, 10 rokov sa
spláca staré osvetlenie, ešte teraz nie je splatené.
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Starostka obce uviedla, že na projekt verejné osvetlenie tu bol pán zo SSE, neschválili ste to, to
boli tie dva projekty a tento projekt bol spojený a tu vám bolo odprezentované, že obec môže
dostať 69 000 € na kamery, verejné osvetlenie a zabezpečovací systém a vy ste povedali, že to
nechcete, lebo kamery budú narúšať súkromie obyvateľov.
Poslankyňa Emília Ďurčová sa vyjadrila, že keby to nebolo spojené, tak by za elektriku
hlasovali ZA, načo jej starostka obce uviedla, že o tom poslanci nehlasovali ani sa o tom
nechceli baviť a potom napísali list, že kamery budú použité na súkromné účely, čo nemôžu byť.
Poslankyňa Emília Ďurčová sa vyjadrila, že preto to nespojili.
Poslanec Loderer Peter uviedol, že každý chválite super moderné LED-kové osvetlenie
a v Strečne, keď fúka vietor, tak to stále vypadáva.
Prísediaca Franeková Stanislava, uviedla že u nás v obci je to tak isto.
Poslankyňa Ďurčová Emília, uviedla, že poslanci dali návrhy starostke, v obci je elektrikára
Braňa, že medzi to treba dať akési prepojky, aby to nenarážalo, mohlo sa to dať urobiť.
Poslanec Horecký Branislav sa vyjadril, že sme nedoplatili jedno osvetlenie a už chceme ďalšie?
To každé 4-5 rokov budeme robiť nové?
Starostka obce uviedla, že sme nato mohli dostať 69 000 €.
Poslanec Loderer Peter uviedol, že treba vysvetliť, že nikdy nič nie je zadarmo a starostka obce
nám to vysvetlila tak, že nové verejné osvetlenie sa bude splácať v elektrike.
Starostka obce uviedla, že poslancom boli odprezentované tri projekty. Dva z nich boli na
verejné osvetlenie a tam bola spoluúčasť obce, to je to čo ste neschválili. A teraz tretí projekt na
konci roka 2017 Vám bol odprezentovaný spoločne, kde sme mali dostať 69 000 € bez
spoluúčasti, projektová dokumentáciu sme mali vypracovanú.
Prísediaca Zuzana Vojvodová sa vyjadrila, že keby sa snažili vychádzať spolu, vy poslanci ste tu
dosadení občanmi, aby ste ich záujmy hájili ale by ste tu rozdelení na akoby dva tábory. Keď
stále budete na dva tábory v tejto dedine sa nikdy nič nepohne. Ste proti kamerovému systému,
stala sa takáto vec v Dome smútku, keby boli tie kamery? Nevyriešilo by sa veľa vecí? Vedelo
by sa kto to spravil.
Prítomní diskutovali o Zvonici, kamerovom systéme a Dome smútku.
Poslankyňa Emília Ďurčová sa vyjadrila, že dňa 19.02.2018 chodil po dedine ohrňák a mal
zdvihnutú radlicu, tak načo chodil po dedine, keď neohŕňal? Dvakrát išiel hore dole, nemal čo
ohŕňať, nebol sneh. (potom sa zistilo, že to bol Marek Navrátil, ktorý si kúpil nový traktor aj
s radlicou).
Prísediaci Peter Niník sa informoval, či sa obec nedohodla s Urbariátom, načo mu starostka obce
uviedla, že urbariát nemá kúpenú radlicu na ohŕňanie, ale teraz si kúpil Marek Navrátil traktor
a povedal, že by nám poohŕňal, keby nasnežilo tak je v pohotovosti, aj v noci by to išiel ohŕňať.
Poslankyňa Emília Ďurčová sa ďalej spýtala, či sa rozdali 15 € poukážky, kvietky a fľaše
všetkým jubilantom za minulý rok?
Starostka obce uviedla, že ešte sa nerozdali všetkým jubilantom.
Poslankyňa Emília Ďurčová uviedla, že starostka môže aj ju požiadať a ona odovzdá dary pre
jubilantov, ktorí ešte nedostali.
Poslanec Niník Patrik sa vyjadril, že je treba kúpiť mopy na obecný úrad, ktoré by boli širšie
a zobrali by väčšiu plochu.
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Prísediaci Niník Peter uviedol, že treba vymeniť kľučky na pánskych WC, dvere by nemenil, sú
kvalitné, len ich treba opáliť a natrieť, urobiť brigádu, nie je problém.
Prísediaca Mária Ďurčová sa spýtala poslankyne Emílii Ďurčovej, či si pamätá, keď dal bývalý
starosta Ľudvik Samec Alene Samcovej pôžičku 10 000 SK bezúročnú, ktorú nesplácala 4 roky?
Načo jej poslankyňa Emília Ďurčová odpovedala, že áno pamätá si nato, keď si Alena Samcová
zobrala pôžičku a prišla nato ona, že ju nespláca, ale nepamätá si ako dlho ju nesplácala.
Prísediaca Mária Ďurčová uviedla, že poslankyňa Emília Ďurčová našla 2 šeky po 500 SK a viac
nie.
Poslankyňa Emília Ďurčová sa vyjadrila, že to si už tak nepamätá koľko, nejde vyprávať
zbytočne.
Prítomní diskutovali o šmykľavej dlažbe na chodbe v Kultúrnom dome, chýbajúcich
zábezpekách v bytovke vo výške 24 000 € a iné.
Nakoľko sa nedá zachytiť celkové znenie diskusie v písomnej forme, je možné si vyžiadať
plné znenie diskusie v podobe nahrávky na obecnom úrade v Nezbudskej Lúčke.
K bodu č. 20: Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zastupiteľstvo.
Overovatelia zápisnice:
Loderer Peter
____________________________
Ďurčová Emília
________________________
Zapísala: Romana Mojská
V Nezbudskej Lúčke, 28.2.2018

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
starostka obce
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