Zápisnica č. 1/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 07.01.2019
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Počet prítomných poslancov:5
Niník Peter, Bielik Jozef, Mgr. Zelníková Jana, Líšková Mária, Ing. Baránek Jozef
Počet neprítomných poslancov: 0
Oneskorený príchod poslanca:
PROGRAM:
1. Zahájenie
2. Schvaľovanie predloženého programu rokovania obecného zastupiteľstva
3. Schvaľovanie doplneného programu rokovania obecného zastupiteľstva (doplnené body idú
na koniec predloženého programu)
4. Schvaľovanie overovateľov zápisnice
5. Určenie zapisovateľov uznesení a zápisnice
6. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
poriadok odmeňovania zástupcu starostu, poslancov a HK
zrezanie stromov - čakáme na cenové ponuky
zrušenie účtu v Prima banke
založenie neziskovky - stretnutia
zistenie ohľadom nájomných zmlúv v bytovke - spotrebiče a vybavenie
zaslanie počtu žiadostí o nájomné sociálne byty
7. Informácie o príjmoch a výdajoch TJ Považanu podľa predložených dokladov od pokladníka
klubu Petra Niníka(diskusia pre hostí z TJ Považanu)
8. Pripomienky od poslancov k návrhu rozpočtu 2019
9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2019
10. Bod rôzne:
Ponuka kosačky pre obce od p. Radovana Dudusa za symbolické 1 € (kosačku už používa TJ
Považan)
Poďakovania za akciu Vianočný punč TJ Považan
Poďakovanie za Benefičný koncert „Spievame pre škôlku“
11. Diskusia
12. Záver
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K bodu č. 1: Zahájenie
Prítomných privítala starostka obce Ing. Adriana Vraňanová Kubičková, ktorá zasadnutie prvého
obecného zastupiteľstva v roku 2019 viedla. Upozornila na skutočnosť, že obecné zastupiteľstvo
bude zvukovo i vizuálne 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: Schvaľovanie predloženého programu rokovania obecného zastupiteľstva
Starostka obce predložila prítomným program rokovania obecného zastupiteľstva a uviedla, že
poslancom bol program predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Následne vyzvala poslancov k schvaľovaniu predloženého programu rokovania. Poslanci sa
vyjadrili nasledovne:
ZA 5 - Líšková Mária, Zelníková Jana, Niník Peter, Baránek Jozef, Bielik Jozef
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
NEPRÍTOMNÍ – 0
Starostka skonštatovala, že
Uznesenie č. 1/2019 v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE predložený program rokovania 1. obecného zastupiteľstva
v roku 2019.
K bodu č. 3: Schvaľovanie doplneného programu rokovania obecného zastupiteľstva
Starostka poučila poslancov o ich práve doplniť resp. upraviť program rokovania OZ, zároveň
však poukázala na to, že v prípade doplnenia programu sa bude jednať o samostatný bod, ktorý
bude umiestnený na koniec programu rokovania za bod rôzne, aby nebolo narušené poradie
schváleného programu rokovania z bodu č. 2. Následne vyzvala poslancov k navrhnutia
prípadných doplňujúcich bodov programu rokovania.
Poslanec Baránek navrhol doplniť bod: udeľovanie/odmeňovanie čin roka.
Starostka na to uviedla, že podľa štatútu obce je možné oceňovať osoby, ktoré sa pričinili
o zveľadenie obce a skonštatovala, že by sa tento návrh mohol zrealizovať práve cez štatút obce.
Po diskusii bolo skonštatované, že bude doplnený bod programu, v ktorom sa bude hlasovať za
ocenenie činu roka – záchrana života – Matej Ondráš, Timotej Krivko.
Strana 2 z 10

Zápisnica č. 1/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 07.01.2019
Následne vyzvala poslancov k schvaľovaniu doplneného programu rokovania – ocenenie činu
roka 2018, ktoré bude v súlade so štatútom obce. Poslanci sa vyjadrili nasledovne:
ZA 5 - Líšková Mária, Zelníková Jana, Niník Peter, Baránek Jozef, Bielik Jozef
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
NEPRÍTOMNÍ – 0
Starostka skonštatovala, že
Uznesenie č. 2/2019 v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE doplnený program rokovania 1. obecného zastupiteľstva
v roku 2019.
K bodu č. 4: Schvaľovanie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Zelníková Jana, Líšková Mária.
Starostka dala hlasovať za poslancov navrhnutých na overovanie zápisnice. Poslanci sa vyjadrili
nasledovne:
ZA 5 - Líšková Mária, Zelníková Jana, Niník Peter, Baránek Jozef, Bielik Jozef
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
NEPRÍTOMNÍ – 0
Starostka skonštatovala, že
Uznesenie č. 3/2019 v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE overovateľov zápisnice Janu Zelníkovú a Máriu Líškovú
K bodu č. 5: Určenie zapisovateľov uznesení a zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Mgr. Kristína Tučníková, poslanci určenie zapisovateľky
zobrali na vedomie.
Za zapisovateľa uznesení bola určená Romana Mojská, poslanci určenie zapisovateľky zobrali na
vedomie.
Starostka poslancov informovala o tom, že predtým sa za zapisovateľov nehlasovalo, po zmene
zákona sa však musí hlasovať aj za body, ktoré berú poslanci OZ na vedomie. Následne teda
vyzvala poslancov k hlasovaniu za navrhnutých zapisovateľov uznesení a zápisnice.
Poslanci sa vyjadrili nasledovne:
ZA 5 - Líšková Mária, Zelníková Jana, Niník Peter, Baránek Jozef, Bielik Jozef
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
NEPRÍTOMNÍ – 0
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Starostka skonštatovala, že
Uznesenie č. 4/2019 v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. Obecné zastupiteľstvo BERIE NA VEDOMIE bod č. 5 programu rokovania – Určenie
zapisovateľku uznesení Romanu Mojskú a zapisovateľku zápisnice Mgr. Kristínu Tučníkovú.
K bodu č. 6: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Starostka stručne zhrnula plnenie uznesení z predošlých zastupiteľstiev a informovala o
nasledovnom:
poriadok odmeňovania zástupcu starostu, poslancov a HK – zaslaný poslancom mailom
3.1.2019
zrezanie stromov - čakáme na cenové ponuky
zrušenie účtu v Prima banke
založenie neziskovky – stretnutie s poslancom Baránekom 28.12.2018, momentálne čakáme
na vyjadrenie právnika
zisťovanie ohľadom nájomných zmlúv v bytovke - spotrebiče a vybavenie, tiež sa čaká na
vyjadrenie od právnika, na ktorého sa v danej veci obec obrátila
zaslanie počtu žiadostí o nájomné sociálne byty – aktuálne je 32 záujemcov o sociálne
nájomné byty – zoznam k 31.12.2017 odvtedy žiadosť neprišla, zoznam bol poskytnutý
poslancom k nahliadnutiu na OZ
Uvedené veci však starostka navrhla presunúť a riešiť na ďalšom OZ, nakoľko toto prvé
zasadnutie má byť venované schvaľovaniu rozpočtu a futbalistom, ktoré sú dosť rozsiahle. Prešlo
sa k ďalšiemu bodu programu OZ.
K bodu č.7: Informácie o príjmoch a výdajoch TJ Považanu podľa predložených dokladov
od pokladníka klubu Petra Niníka (diskusia pre hostí z TJ Považanu)
Starostka uviedla, že kniha jej bola doručená v piatok 4.1.2019 a následne poslaná poslancom OZ
aj hosťom – členom futbalového klubu. Poslancom a futbalistom TJ Považan boli zaslané aj
ďalšie podklady o príjmoch a výdajoch klubu TJ Považan. Požiadala prítomných, aby svoje
návrhy či pripomienky uvádzali jednotlivo, aby si neskákali do reči, aby sa teda viedla korektná
diskusia. Následne sa pristúpilo k samotnej diskusii o príjmoch a výdajoch TJ Považanu
a navrhovaným úpravám rozpočtu v súvislosti s dotáciou pre klub.
Diskusia poslancov, starostky a prísediacich k dotácii pre TJ Považan
Na úvod starostka zhrnula údaje z podkladov k danému bodu a následne dala slovo prítomným.
V rozpočte je na rok 2019 navrhnutá dotácia 2 800 € + 150 € - údržba kosačky + 50 € PHM do
kosačky – spolu teda 3 000 € oproti roku 2018 je to o 100 € navyše.
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Prezident TJ – Ľubomír Tavač – informoval o zmene zákona – zvýšenie odmeny za prácu
v nedeľu, ktorá sa bude týkať aj rozhodcov, a v súvislosti s tým stúpnu pre klub náklady diskusia.
Starostka informovala o odmene 50 €, ktorá je prezidentovi klubu Ľubomírovi Tavačovi
vyplácaná na základe dohody o vykonaní práce, ktorá sa uzavrela, aby sa mu mohla v čase
rozpočtového provizória poskytnúť záloha na úhradu faktúr, ktoré by inak musel hradiť zo
svojho. Odmena je mu vyplácaná od septembra do decembra 2018 - diskusia.
Poslanec Niník uviedol, že navrhovaná dotácia od obce zahŕňa len úhradu faktúr zo systému
ISSF, ale klub má aj iné výdavky, registračky, karty pre hráčov a iné. - diskusia.
Prezident TJ – Ľubomír Tavač – pýtal sa na zabezpečenie upratovačky pre TJ Považan –
upratovanie, pranie dresov po zápasoch a pod. - diskusia.
Poslankyňa Líšková – požiadala futbalistov, aby pomohli pri čistení priestorov pri moste –
vyrezať kríky, vyčistiť a upraviť okolie mostu - diskusia.
Ďalšie témy diskusie:
Časti rozpočtu: TJ Považan, energie, cesty, bytovka, finančná podpora dopravy pre TJ
Považan, mužstvá TJ Považanu, príspevky pre mládežnícke mužstvá, turnaje pre prípravku,
náklady na dopravu futbalistov
nezisková organizácia/občianske združenie, nie len na podporu športu, ale aj na iné kultúrne
aktivity
prepustenie jednej pracovníčky z úradu ako spôsob ušetrenia peňazí
kosenie obecných pozemkov športovcami
ponuka odkúpenia kosačky od p. Dudusa, ktorý ju obci ponúka za symbolickú sumu
oprava ciest v obci - náklady
Výsledky diskusie
Poslanci navrhli navýšiť dotáciu pre športovcov o 400 € (podpora dopravy TJ)
K bodu č. 8: Pripomienky od poslancov k návrhu rozpočtu 2019
Na začiatok starostka zhrnula, že poslanci obdržali od pani ekonómky prehľad najvýznamnejších
výdajov obce, o ktoré poslanci žiadali, bol im opätovne zaslaný aj rozpočet. Tiež poslancov
informovala o havarijnom stave strechy zakrývajúcej schody/vchod do kultúrneho domu, súčasný
stav nám stavbári, ktorých sme oslovili dočasne zabezpečia pomocou stojok, aby uvoľnená časť
strechy nespadla a keď bude lepšie počasie tak sa odtrhnutá čas zhodí, nechá vyschnúť a následne
opraví. Chcela na to však upozorniť, aby sa v rozpočte rátalo aj s rezervou na túto opravu.
Diskusia poslancov a starostky k havarijnému stavu strechy (oprava strechy, plechy, cenové
ponuky na riešenú opravu strechy)
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Diskusia poslancov a starostky k položkám rozpočtu
 položka bytovka – SLUŽBY – suma tejto položky je vyššia z dôvodu plánovanej opravy
strechy na bytovke, ktorá zateká a je zle zaizolovaná, teda okrem bežných služieb sú v nej
zahrnuté aj náklady na opravu strechy bytovky... diskusia pokračovala ohľadom služieb
v bytovke a to (čerpanie žumpy, havarijný stav žumpy v roku 2018, odpisy vody)
 ekonómka zhrnula body – položky, na úprave ktorých sa už poslanci dohodli a diskutovali
o nich spolu s ekonómkou obce, a ktoré budú v rozpočte zapracované (príjmy, vydaje)
Ďalšie témy diskusií
 stanovy TJ Považanu, na ktoré sa pýtala poslankyňa Zelníková, a objasnila tiež postup
v banke pri založení účtu pre TJ Považan, keď budú mať futbalisti schválené aktuálne
stanovy svojho klubu.
 projekt na ihrisko, na ktorý sa pýtal Ľubomír Tavač (v akom stave je príprava projektu,
vlastníctvo budovy a pozemku na ihrisku, dotácia zo Slovenského futbalového zväzu,
vysporiadanosť pozemkov v obci - ROEP-ka)
Ekonómka obce pred samotným hlasovaním navrhla poslancom, aby sa rozpočet schválil „na
základné skupiny“ rozpočtu, teda bez rozpísania jednotlivých podpoložiek – išlo by o rozpočet
schválený na úrovni funkčnej klasifikácie. Uviedla, že by to bolo aj pre poslancov jednoduchšie
nakoľko v prípade, že by bolo potrebné upraviť sumy podpoložiek v rámci určitej „základnej
skupiny“ – teda hlavnej položky, ktorej suma by sa nezmenila, nebolo by nutné, aby kvôli
schváleniu tejto zmeny zasadalo zastupiteľstvo. O takýchto zmenách by bolo zastupiteľstvo
pravdaže informované. Doteraz to bolo tak, že sa rozpočet schválil aj s podpoložkami,
a v prípade úprav týchto podpoložiek museli poslanci zastupiteľstva zasadať a každú takúto
úpravu rozpočtu schvaľovať.
Poslanci s návrhom ekonómky súhlasili, nakoľko uznali, že to tak bude jednoduchšie a aj
prehľadnejšie.
Použitie prebytku rozpočtu zatiaľ určené nebolo, prebytok sa nechal bez určenia s tým, že sa
o jeho čerpaní rozhodne priebežne aj podľa toho či vnikne nejaká situácia v obci, ktorú bude
treba riešiť a podobne.
Po ukončení diskusie starostka prešla k bodu č. 9 – schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2019.
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K bodu č. 9: Schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2019
V nadväznosti na diskusiu v predošlom bode programu OZ, starostka vyzvala poslancov
k schvaľovaniu rozpočtu na rok 2019 na úrovni funkčnej klasifikácie s navrhnutými úpravami
a vzatiu na vedomie viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021.
ZA – 5 - Líšková Mária, Zelníková Jana, Niník Peter, Baránek Jozef, Bielik Jozef
PROTI – 0
ZDRŽAL SA - 0
NEPRÍTOMNÍ – 0
Starostka skonštatovala, že
Uznesenie č. 5/2019 v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE návrh
rozpočtu na rok 2019 aj s navrhnutými zmenami na úrovni funkčnej klasifikácie. OZ berie na
vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2020 a 2021.
K bodu č. 10: Bod rôzne:
a) Ponuka kosačky pre obec od p. Radovana Dudusa za symbolické 1 € (kosačku už používa
TJ Považan)
Poslanci so starostkou aj ekonómkou diskutovali o odkúpení ponúkanej kosačky od p. Dudusa
Radovana, o spôsobe akým ju od neho obec získa, kde skonštatovali, že záleží na p. Dudusovi, či
to bude formou zmluvy alebo na faktúru. Poslanci súhlasili s kúpou kosačky a následne ich teda
starostka vyzvala k hlasovaniu za schválenie ponuky kosačky pre obec od p. Radovana Dudusa
za symbolické 1 € (kosačku už používa TJ Považan).
Poslanci sa vyjadrili nasledovne:
ZA – 5 - Líšková Mária, Zelníková Jana, Niník Peter, Baránek Jozef, Bielik Jozef
PROTI – 0
ZDRŽAL SA - 0
NEPRÍTOMNÍ – 0
Starostka skonštatovala, že
Uznesenie č. 6/2019 v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE ponuku kúpy kosačky od Radovana Dudusa za
symbolickú sumu 1 €. Kosačku využíva futbalový klub TJ Považan.
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b) Poďakovania za akciu Vianočný punč TJ Považan
Starostka menovite poďakovala organizátorom aj podporovateľom akcie, skonštatovala, že to
bola veľmi dobrá a úspešná akcia.
c) Poďakovanie za Benefičný koncert „Spievame pre škôlku“
Starostka skonštatovala, že účasť na tejto akcii Materskej školy nebola veľká, ale aj napriek tomu
sa škôlke podarilo vyzbierať 1 030 €, ktoré chcú využiť na položenie zámkovej dlažby pri MŠ
prípadne opravu brány. Poďakovanie nechala p. riaditeľka zverejniť do Žilinského Večerníka.
K bodu č. 12: Doplnený bod programu: Ocenenie za čin roka – záchrana života
Starostka k uvedenému návrhu prečítala časť Štatútu obce, konkrétne § 31

Následne informovala, že obec navrhla Mateja Ondráša a Timoteja Krivka na Radu mládeže za
čin roka, boli aj ocenení dostali plaketu a diplom za záchranu ľudského života.
Diskusia o druhu odmeny, ktorá však môže byť len vecná nie finančná.
Poslanec Baránek menovaných tiež navrhol nominovať na Cenu za čin roka, ktorú udeľuje sám
prezident. Tiež ich poslanci navrhli zverejniť na nástenke v našej obci. Ako cenu navrhli poukaz
na nejaký zážitok či welness nakoľko však bude potrebné vyzistiť či sa poukaz môže rátať ako
vecná (nefinančná) cena, rozhodli sa zatiaľ schváliť výšku sumy, za ktorú by sa cena a plakety
zabezpečili. Navrhnutá bola suma 200 €.
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V súvislosti s navrhnutou sumou poukázala ekonómka na skutočnosť, že následne bude treba
upraviť aj rozpočet, nakoľko táto čiastka nebola zahrnutá do žiadnej z položiek rozpočtu.
Poslanci to vzali na vedomie.
Po ukončení diskusie starostka vyzvala poslancov k schvaľovaniu udelenia ceny obce Nezbudská
Lúčka za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov pre Mateja Ondráša, Romana Samca
a Timoteja Krivka do výšky 200 € a zaslanie nominácie menovaných na ocenenie čin roka od
prezidenta SR v súlade so zákonom o obecnom zriadení a štatútom obce Nezbudská Lúčka.
Poslanci sa vyjadrili nasledovne:
ZA – 5 - Líšková Mária, Zelníková Jana, Niník Peter, Baránek Jozef, Bielik Jozef
PROTI – 0
ZDRŽAL SA - 0
NEPRÍTOMNÍ – 0
Starostka skonštatovala, že
Uznesenie č. 7/2019 v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a §31 štatútu obce Nezbudská Lúčka Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE udelenie
ceny obce Nezbudská Lúčka za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov pre Mateja Ondráša,
Romana Samca a Timoteja Krivka do výšky 200 € a žiada zaslať nomináciu menovaných na
ocenenie čin roka od prezidenta SR.
K bodu č. 13: Diskusia
p. Marek Navrátil, téma: zimná údržba v obci (ktorú zabezpečujú p. Navrátil a p. Hlušek),
pýtal sa poslancov aj prítomných či sú s ňou spokojní a či majú prípadné návrhy – diskusia
poslancov a starostky,
Projekt cyklotrasy cez našu obec
 p. Ďurčová Zuzana predniesla poslancom svoju Žiadosť o umiestnenie rozvádzača na meranie
spotreby elektriny na pozemok obce. P. Ďurčová následne svoju žiadosť prítomným
priblížila.
Starostka k tomu uviedla, že žiadosť bola obci doručená len dnes 10 minút pred začatím OZ.
Nakoľko je potrebné uvedenú žiadosť naštudovať, starostka poslancom uviedla, že podklady
k tejto žiadosti im pošle do mailu.
Prítomní o žiadosti ešte bližšie diskutovali a nakoľko k uvedenému je potrebné naštudovať
podklady a vypracovať uznesenie budú o tom diskutovať na ďalšom OZ.
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Zápisnica č. 1/2019
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 07.01.2019
K bodu č. 14: Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zastupiteľstvo.
Overovatelia zápisnice:
Líšková Mária
________________________
Mgr. Zelníková Jana
____________________________
Zapísala: Mgr. Kristína Tučníková

V Nezbudskej Lúčke, 07.01.2019

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
starostka obce

Podrobnejšie informácie o priebehu zastupiteľstva sú dostupné na zvukovom a audio zázname.
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