Zápisnica č. 4/2016
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.4.2016
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Počet prítomných poslancov: 5 - Patrik Niník (príchod: 17:05), Ďurčová Emília, Horecký
Branislav, Samcová Eva (príchod: 17:05),
Počet neprítomných poslancov: Loderér Peter
Príchod poslanca Loderera Petra o 18:15 hod.
Odchod poslanca Niníka Patrika : 18:44

PROGRAM:
1.
Zahájenie
2.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
3.
Schválenie overovateľov zápisnice
4.
Určenie zapisovateľa
5.
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
6.
Opätovné prerokovanie projektu Verejné osvetlenie - SSE
7.
Schválenie žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy bytu č.4 Petra Hazdu
8.
Schválenie žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy bytu č.12 Lenke Loncovej
9.
Schválenie žiadosti Ing. Františka Vrába o povolenie výmeny kuchynskej linky
10. Schvaľovanie VZN č.1/2016 o prevádzke pohrebiska
11. Schvaľovanie VZN obce Nezbudská Lúčka o určení výšky finančných prostriedkov
na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školského zariadenia pri Materskej
škole so sídlom na území obce Nezbudská Lúčka na kalendárny rok 2016
12. Schvaľovanie VZN obce Nezbudská Lúčka o povinnosti vypracovať povodňové
plány záchranných prác
13. Schvaľovanie Požiarneho plánu obce Nezbudská Lúčka
14. Informácie ohľadom mimoriadnej situácie zosuvu cesty
15. Riešenie situácie zatopenia obecného cintorína
16. Informácie o verejnom obstarávaní – projekt „Multifunkčné ihrisko“
17. Informácie o zmene obchodného mena – SSE
18. Informácie o TJ Považan
19. Informácie o revíziách na elektrické zariadenia a hydrantoch
20. Informácie o výzvach na daniach z nehnuteľnosti
21. Rôzne
o Podielové dane
o Neuhradené faktúry k 20.4.2016
o Stavy na účtoch (PrimaBanka, VÚB, ČSOB)
o Informácie o úveroch
22. 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.
Poslanec Niník Patrik je proti nahrávaniu zvukového záznamu OZ, súhlasila s ním aj poslankyňa
Ďurčová, kontrolór obce poukázal, že je to zákonné právo a preto sa zasadnutie OZ nahrávalo.
K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Starostka obce predložila prítomným program rokovania obecného zastupiteľstva a vyzvala
poslancov na jeho prípadné doplnenie a následné schválenie. Na doplnenie nemal žiaden
z poslancov návrh. Starostka navrhla doplniť nasledovné body, ktoré chce na OZ ešte preberať:
Schválenie nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť vo vlastníctve SR v správe Slovenského
pozemkového fondu pre fyzickú osobu (prerokovanie v bode č. 9)
Prerokovať v bode ROZNE
Zrušenie pevnej linky k 27.5.2016
Deň matiek –
Informácie o pokute zo VšZP vo výške
Informácia o žiadosti ZpS Adonis
Informácia ohľadom spadnutého stĺpu pod Skalkou
Informácie ohľadom osadenia novej rúry na vianočný stromček a máj pri zvonici
Informácie o zaslaných projektoch
Informácie o poruchách v bytovke a v MŠ
Starostka dala schvaľovať doplnenie programu. Poslanci sa vyjadrili nasledovne:
ZA 4 – Horecký, Ďurčová, Niník, Samcová
PROTI – 0
Starostka konštatovala, že doplnenie programu OZ bolo schválené.

ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 3: Schválenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Branislav Horecký, Eva Samcová
Starostka dala schvaľovať poslancov navrhnutých na overovanie zápisnice. Poslanci sa vyjadrili
nasledovne:
ZA 4 – Horecký, Ďurčová, Niník, Samcová
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
Starostka konštatovala, že navrhovaní overovatelia zápisnice boli schválení.

K bodu č. 4: Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Mgr. Kristína Tučníková, poslanci určenie zapisovateľky
zobrali na vedomie. Za zapisovateľa Uznesenia bola určená Dominika Zajacová , poslanci
určenie zapisovateľky uznesenia zobrali na vedomie.
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K bodu č. 5: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva z 17.3.2016
Zasadajúcimi bolo kontrolované plnenie uznesení z minulých zasadnutí. Starostka uviedla, že
chce prerokovať mimoriadnu situáciu na obecnom cintoríne v bode č. 15.
K bodu č. 6: Opätovné prerokovanie projektu Verejné osvetlenie - SSE
Starostka informovala o projekte na Verejné osvetlenie cez SSE zo dňa 17.2.2016 a zároveň
predložila mapu verejného osvetlenia. Následne predložila návrhy od spoločnosti SSE
z pracovného rokovania. Pri tomto bode starostka uviedla p. Mikundu zo spoločnosti SSE, ktorý
priblížil projekt verejného osvetlenia prítomným poslancom i ostatným zúčastneným občanom.
P. Mikunda doložil svoj výklad aj podkladmi, ktoré obdržali všetci poslanci a obsah podkladov
im bol doplnený výkladom p. Mikundu. Išlo hlavne o poukázanie na zložky zmluvy,
o zmluvných podmienkach, o možnosti využiť v súvislosti s daným projektom aj s dotáciami
z fondov či projektov (poukázal však na to, že v súčasnosti zatiaľ nie sú vhodné
eurofondy/projekty vyhlásené.)
Obec robí len 2 kroky – verejné obstarávanie, a ak sme úspešný vo verejnom obstarávaní,tak
nasleduje podpis zmluvy. SSE je potom do 6 mesiacov povinná realizovať projekt verejného
osvetlenia.
Bol vytvorený aj priestor pre poslancom aby sa pýtali doplňujúce otázky. Poslanec Horecký
Branislav sa pýtal na obec Varín, aká je intenzita svietivosti lámp, pýtal sa či je 30w. P. Mikunda
poukázal na to že Varín nerobili, ale systém a značka je úplne rovnaká.
p. Kubička sa pýtal na to že ak sa mení cena elektrickej energie či sa to zmení aj pre obec a p.
Mikunda poukázal na to že áno. P. Mikunda tiež poukázal na záruku napr. 15 rokov resp. do
konca zmluvy a náklady na údržbu znášajú SSE.
Starostka poukázala na viaceré varianty ponúk od SSE napr. inú ponuku v prípade len doplnenia
už existujúceho osvetlenia. Teda že niekde by stačilo na existujúce stĺpy umiestniť osvetlenie
niekde by bolo potrebné vystavať aj stĺpy čo ovplyvňuje aj cenu ponuky. Do debaty sa zapojil aj
kontrolór obce. P. Mikunda poukázal na to že ich ponuka/cena nie je taká drahá lebo táto činnosť
nie je ich nosnou podnikateľskou aktivitou. Starostka uviedla že tento projekt by bol pre obec
výhodný aj preto, že súčasné obecné osvetlenie nemá revíznu kontrolu a realizáciou projektu by
sa táto situácia vyriešila. Starostka chcela od p. Mikundu, aby zhrnul a spresnil cenové ponuky
pre zúčastnených čo aj realizoval. Uviedol čo cenová ponuka zahŕňa, teda počet svietidiel, čas
osvetlenia a pod. Starostka zisťovala u poslancov či majú ešte otázky, otázky už nemali
a dohodli sa s p. Mikundom na telefonickom či elektoronickom kontakte pri ďalších otázkach.
Starostka sa pýtala poslancov či sa môže hlasovať o projekte verejného osvetlenie, oni odmietli
pretože si to chcú ešte premyslieť, a daný bod teda preniesli do ďalšieho zastupiteľstva. P.
kontrolór ešte uviedol že verejné obstarávanie si musí v súvislosti s projektom verejného
osvetlenia hradiť obec na čo sa on p. Mikundu pýtal.
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K bodu č. 7: Schválenie žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy bytu č.4 Petra Hazdu
Starostka uviedla, že dňa 6.4.2016 nám bola osobne doručená žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy pána Petra Hazdu. Nájomná zmluva bola uzavretá na dobu určitú od 1.7.2013 do
1.7.2016. Neevidujeme žiadne nedoplatky v úhradách nájomného ani preddavkov na energie.
Starostka otvorila diskusiu, neboli námietky a pristúpilo sa k schvaľovaniu. K schvaľovaniu
predĺženia nájomnej zmluvy na byt číslo 4 v bytovom dome Nezbudská Lúčka 12 na dobu určitú
od 1.7.2016 do 30.6.2019 sa poslanci vyjadrili nasledovne:
ZA - 4 Horecký, Ďurčová, Niník, Samcová

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

Starostka konštatovala, že žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 4 Petra Hazdu bola
schválená.
K bodu č. 8: Schválenie žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy bytu č.12 Lenke Loncovej
Starostka informovala, že dňa 8.3.2016 nám bola osobne doručená žiadosť o predĺženie
nájomnej zmluvy pani Lenky Loncovej. Nájomná zmluva bola uzavretá na dobu určitú od
1.5.2013 do 1.5.2016. Neevidujeme žiadne nedoplatky v úhradách nájomného ani preddavkov na
energie.
Schvaľovanie predĺženia nájomnej zmluvy na byt číslo 12 v bytovom dome Nezbudská Lúčka 2
na dobu určitú od 1.5.2016 do 30.4.2019. Starostka vyzvala zastupiteľstvo k hlasovaniu
a poslanci sa vyjadrili nasledovne:
ZA – 4 Horecký, Ďurčová, Niník, Samcová

PROTI –0

ZDRŽAL SA – 0

Starostka konštatovala, že žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 12 Lenke Loncovej
bola schválená.
K bodu č. 9 : Schválenie žiadosti Ing. Františka Vrába o povolenie výmeny kuchynskej linky
Dňa 5.4.2016 nám bola poštou doručená žiadosť o povolenie výmeny kuchynskej linky na
vlastné náklady žiadateľa z dôvodu vzniku plesne na hlavnej časti kuchynskej linky v spodnom
odkladacom priestore.
Starostka poukázala na situáciu v byte. Poslanci Horecký a Ďurčová chcú mať možnosť na účasti
na tejto rekonštrukcii. Starostka navrhla zostavenie bodov, napr. aby sa nafotila pôvodná linka,
aby pri montáži bol prítomný niekto z poslancov, aby pri odovzdávaní bytu bola linka daná do
pôvodného stavu alebo stavu zodpovedajúcemu pôvodnému, aby sa nestalo, že po sťahovaní si
vezme novú kuchyňu.
Schvaľovanie žiadosti o povolenie výmeny kuchynskej linky na vlastné náklady žiadateľa
z dôvodu vzniku plesne na hlavnej časti kuchynskej linky v spodnom odkladacom priestore.
Poslanci súhlasili so schválením, ale pod podmienkou zostavenia bodov, ktoré by vzniknutú
situáciu aj pre prípad podobných zaistili, tieto body budú zakomponované do dodatku nájomnej
zmluvy. Starostka vyzvala k hlasovaniu a poslanci sa vyjadrili nasledovne
ZA - 4 Horecký, Ďurčová, Niník, Samcová

PROTI – 0
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ZDRŽAL SA – 0

Starostka konštatovala, že žiadosť o výmenu kuchynskej linky v byte Ing. Vrába bola schválená
s pripomienkou zostavenia bodov, ktoré by situáciu podchytili.
Schválenie nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť vo vlastníctve SR v správe Slovenského
pozemkového fondu pre fyzickú osobu (prerokovanie v bode č. 9)
Starostka tiež informovala o žiadosti Slovenského pozemkového fondu pre fyzickú osob pána
Vrába o nájme pozemku pri Materskej škole . Starostka informoval, že pán Vráb sa bol osobne
pýtať či by bolo možné na pozemku, ktorý patrí SPF postaviť unimobunku .Starostka sa
vyjadrila, že nesúhlasí s umiestnením unimobunky na detskom ihrisku, hlavný dôvod ktorý
uviedla, že sa tam plánuje posúvať detské ihrisko a uvedený pozemok nie je na unimobunku
vhodný. Poslanec Horecký sa informoval o mieste, kde by mala bunka stáť na čo starostka
reagovala a poskytla informáciu o LV a katastrálnej mapy.
Starostka vyzvala k hlasovaniu v nasledovnom znení: schválenie žiadosti slovenského
pozemkového fondu (SPF)o uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť vo vlastníctve SR
v správe SPF zapísanú na LV č.618 parcela EKN 102 nachádzajúca sa v Kat.území Nezbudská
Lúčka na žiadosť fyzickej osoby sa poslanci sa vyjadrili nasledovne
ZA – 0

PROTI – 4 Horecký, Ďurčová, Niník, Samcová

ZDRŽAL SA – 0

Starostka konštatovala, že návrh žiadosti slovenského pozemkového fondu (SPF)o uzatvorenie
nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť vo vlastníctve SR v správe SPF zapísanú na LV č.618 parcela
EKN 102 nachádzajúca sa v Kat.území Nezbudská Lúčka na žiadosť fyzickej osoby pána Vrába
Františka na výstavbu unimobunky na základe žiadosti bola poslancami zamietnutá.
K bodu č. 10: Schvaľovanie VZN č.1/2016 o prevádzke pohrebiska , ktorého
neoddeliteľnou súčasťou je prevádzkový poriadok domu smútku Nezbudská Lúčka
Schvaľovanie VZN č.1/2016 o prevádzke pohrebiska, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je
prevádzkový poriadok domu smútku. Starostka poukázala na to, že návrh VZN o prevádzke
pohrebiska obdržali všetci poslanci, zmena sa realizuje z dôvodu, že sa zmenil zákon v roku
2010 a od vtedy sa VZN nezmenili tzn. že VZN a podmienky neboli podľa platného zákona.
Zmeny nastali hlavne v oblasti evidencie hrobových miest, výpoveď zmluvy po 3 rokov od
nezaplatneia, rozmery hrobov na cintoríne aby sa dodržal systém umiestňovania hrobových
miest. Vyzvala poslancov o návrhy a pripomienkovanie uvedeného VZN. Poslankyňa Ďurčová
upozornila na cenu za prenájom obradnej miestnosti v dome smútku, myslela si, že bolo
schválených 10 €, ale vo VZN je uvedená cena 20 €. Starostka uviedla, že cena 10 € nebola
schválená a podpísaná starostom obce. Aj kontrolór obce uviedol, že v súčasnosti sa stále poberá
poplatok 20 € a uznesenie na cenu 10 € nebolo schválené. Starostka uviedla, že sú to náklady na
čistiace prostriedky, energie a pod. cieľom nie je zarábať na prenájme obradnej miestnosti a na
zosnulých. Starostka poukázala tiež na zmeny na strane č. 4 v Čl. 7.
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Starostka ďalej informovala o tom, že Romana Mojská , ktorá je zamestnaná cez projekt Úrad
práce sociálnych vecí a rodiny Žilina pod názvom Praxou k zamestnaniu, robí evidenciu hrobov,
číslovanie hrobov, a že obec chce vyzvať osoby, ktoré na cintorín chodia, starajú sa o hroby, aby
tiež platili poplatok za hrobové miesto, nakoľko v súčasnosti nie sú zaplatené za hrobové miesta
od roku 2012, 2013, 2014. Pri evidencii hrobov sa zistilo , že v sekcii A (starý cintorín) nie sú
zmluvy na 78 hrobov. V sekcii B chýba 21 zmlúv, v sekcii C chýba 5 zmlúv na hrobové miesta.
Starostka uviedla, že hlavný kontrolór obce Tomáš Káčer spolu Romanou Mojskou prerobili
a zaktualizovali mapu cintorína a pokračovať budú v číslovaní hrobov a vymáhania poplatkov.
Poslankyňa Ďurčová Emília sa pýtala na situáciu so zvonicou a starostka uviedla, že to preberú
v bode rôzne pri podaných projektoch.
Starostka uviedla diskusiu na pripomienkovanie: poslanci navrhli poplatok na nájom domu
smútku na 10 € a s ostanými poplatkami sú stotožnení. Starostka vyzvala k hlasovaniu
o schválení VZN č. 1/2016 o prevádzke pohrebiska a poslanci sa vyjadrili nasledovne:
ZA - 4 Horecký, Ďurčová, Niník, Samcová

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

Starostka konštatovala, že VZN č. 1/2016 o prevádzkovanie pohrebiska v obci Nezbudská Lúčka
, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je prevádzkový poriadok domu smútku bolo schválené.
K bodu č. 11: Schvaľovanie VZN obce Nezbudská Lúčka o určení výšky finančných
prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školského zariadenia pri
Materskej škole so sídlom na území obce Nezbudská Lúčka na kalendárny rok 2016
Schvaľovanie VZN obce Nezbudská Lúčka o určení výšky finančných prostriedkov na
prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školského zariadenia pri Materskej škole so sídlom
na území obce Nezbudská Lúčka na kalendárny rok 2016. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej
tabuli a zverejnené dňa 24.2.2016.
Starostka informovala, že uvedené VZN vychádza zo zmeny zákona a dala možnosť vyjadrenia
sa poslancov k uvedenému VZN. Poslanci nemali žiadne doplňujúce pripomienky ani výhrady.
Starostka vyzvala k hlasovaniu o schválení VZN obce Nezbudská Lúčka o určení výšky
finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školského zariadenia
pri Materskej škole so sídlom na území obce Nezbudská Lúčka na kalendárny rok 2016
a poslanci sa vyjadrili nasledovne:
ZA - 4 Horecký, Ďurčová, Niník, Samcová

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

Starostka konštatovala, že VZN obce Nezbudská Lúčka o určení výšky finančných prostriedkov
na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školského zariadenia pri Materskej škole so
sídlom na území obce Nezbudská Lúčka na kalendárny rok 2016 bolo schválené
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K bodu č. 12 : Schvaľovanie VZN obce Nezbudská Lúčka o povinnosti vypracovať
povodňové plány záchranných prác
Starostka uviedla, že poslanci obdržali VZN obce Nezbudská Lúčka o povinnosti obce
vypracovať povodňové plány záchranných prác na preštudovanie. Starostka uviedla, že
povodňové plány vychádzajú zo zákona a doteraz vypracované v obci neboli. Na základe tejto
skutočnosti starostka vyzvala poslancov k doplneniu povodňových plánov. Poslanci nemali
žiadne pripomienky, pristúpilo sa ku schvaľovaniu VZN obce Nezbudská Lúčka o povinnosti
vypracovať povodňové plány záchranných prác. Poslanci sa vyjadrili nasledovne:
ZA - 4 Horecký, Ďurčová, Niník, Samcová

PROTI – 0

ZDRŽAL SA –0

Starostka konštatovala, že VZN obce Nezbudská Lúčka o povinnosti vypracovať povodňové
plány záchranných prác bolo schválené.

K bodu č. 13: Schvaľovanie Požiarneho plánu obce Nezbudská Lúčka
Starostka uviedla, že Požiarny poriadok obce nebol od roku 2010 zostavený, poukazuje tiež na
to, že je to povinnosť zo zákona, nakoľko každoročne Okresné riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru v Žiline kontroluje obec či spĺňa podmienky. Obec požiarny plán
vypracovaný nemala aj napriek negatívnym zápisom kontroly z predchádzajúcich 4 rokov.
Starostka predložila poslancom zápisy z kontroly, kde sú uvedené negatívne stanoviská
a Okresné riaditeľstvo trvalo na odstránení nedostatkov. Starostka informovala, že prisľúbila
požiarny plán pre Okresné riaditeľstvo bude vypracovaný do 31.5.2016. Ako druhé informovala,
že je nutné vypracovať zoznam objektov a subjektov, ktoré sú v obci a spadajú pod požiarny
plán obce. Poslanec Horecký Branislav bol navrhnutý na funkciu vedúceho kontrolnej skupiny.
Starostka poskytla tiež informácie o postupoch spojených s krízovými situáciami a krízovým
štábom.
Starostka vyzvala k hlasovaniu o schválení VZN požiarneho plánu obce Nezbudská Lúčka.
Poslanci sa vyjadrili nasledovne:
ZA – 4 Horecký, Ďurčová, Niník, Samcová

PROTI –

0

ZDRŽAL SA – 0

Starostka konštatovala, že VZN o požiarnom pláne obce Nezbudská Lúčka bolo schválené
K bodu č. 14: Informácie ohľadom mimoriadnej situácie zosuvu cesty
Starostka informovala, že v Katastri obce Varín na spojnici medzi obcami Varín a Nezbudská
Lúčka došlo k vážnemu poškodeniu vozovky, avšak DŇOM 8.4.2016 KONČÍ VYHLÁSENIE
MIMORIADNEJ SITUÁCIE, nakoľko sa na tejto ceste realizujú stavebné práce, ktoré budú
trvať 1 až 2 mesiace. Mimoriadna situácia bola ukončená 8.4.2016. Počas stavebných prác na
zosuve bude obmedzená doprava v oboch smeroch. Starostka tiež informovala o sťažnosti na
stavebnú spoločnosť, ktorá neinformovaním spôsobila kolíznu situáciu, pretože nezabezpečila
náhradnú dopravu na čo upozornil aj pán z SAD s ktorým starostka jednala. V uvedený deň
poskytovali náhradnú prepravu starostka obce a zamestnanec obce Dominika Králiková.
V súčasnosti premáva v obci mikrobus. Poslankyňa Ďurčová poukázala na obavy z premávania
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autobusov v čase pripravovanej cesty do Poľska. Poslankyňa Samcová poukázala na to, že dali
žiadosť na zmenu v počte liniek premávajúcich do obce.
K bodu č. 15 : Riešenie situácie zatopenia obecného cintorína
Dlhodobé zrážky na cintoríne spôsobili, že dňa 23.2.2016 na cintoríne boli zatopené v mieste
okolo márnice hroby . Voda vytekala popod betónové základy priamo na cintorín
viď. priložené fotografie. Pod uvedenými budovami boli veľké diery od konárov stromov , ktoré
spôsobili pretekanie. Dňa 25.2.2016 Karol Kubička provizórne vložil do potoka plechy v dĺžke
2 m, aby sa voda nerozširovala na ďalšie hroby. Uvedené riešenie je len dočasné.
Od 7.3.2016 - 9.3.2016 realizoval Kubička Karol čistenie cintorína v oblasti potoka a v blízkosti
plotov, aby sa zistilo presné zanesenie potoka a dalo sa určiť akým spôsobom sa budú realizovať
práce. Je to situáciu, ktorú treba akútne riešiť. Štefan Ondráš navrhol, aby sme tam dali veľkú
plastovú rúru, ktorá by vyšla približne 780 €. Celkové náklady aj s prácami vychádzajú približne
1000 €. Pani starostka navrhuje betónové žľaby alebo plastové rúry. Poslanec Horecký sa
informuje, či túto situáciu nemôžeme riešiť cez nejaký projekt. Starostka však informuje, že
v súčasnosti nie je vydaná žiadna výzva, cez ktorú by sa to dalo refinancovať. Vyzvala tiež
poslancov na vyjadrenie sa k riešeniu situácie. Poslankyňa Ďurčová sa plastových rúr obáva, aby
ich tok vody neodplavil. Starostka informovala o situácii, že voda vyviera pri skelete kde je
prameň, ktorý spôsobuje zatekanie na cintorín. Navrhla, že skúsiť v prvej etape uložiť rúru pri
skelete a uvidí sa či voda naďalej zateká na cintorín. Zhovárali sa o možnosti upraviť prietok
vody priamo v prameni (pri skelete Bane) čo by mohlo predísť zatápaniu obecného cintorína.
Starostka poukázala na to, že plechy ktoré sú tam súčasne sú len dočasné riešenie a treba zvoliť
trvalejšie riešenie. Starostka v súvislosti s touto situáciou navrhla, že možno zatiaľ vyskúšať
plastové rúry, ktoré by to pomohli riešiť, a ktoré by mohli stáť okolo 500 € aj s prácou. Zisťovala
u poslancov, koľko sú ochotní poskytnúť na riešenie tejto situácie (kúpu a umiestnenie
plastových rúr).
Príchod poslanca Loderera Petra o 18:15 hod.
Zhrnutie návrhov riešení zo strany starostky obce:
Betónové žľaby
Plastová rúra – prerezaná na polovicu v cene 750 eur + úprava bagrom
Starostka dala schvaľovať riešenie situácie zatopenia na obecnom cintoríne, odvodnením
v mieste pri skelete v sume do 500 €. Poslanci hlasovali nasledovne:
ZA - 4 Horecký, Ďurčová, Niník, Samcová

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 1 Loderér Peter

K bodu č. 16: Informácie o verejnom obstarávaní – projekt „Multifunkčné ihrisko“
a kamerový systém v obci
Starostka len informovala, že projekty na Multifunkčné ihrisko a Kamerový systéme bol
posunutý na schválenie. Za projekt a verejné obstarávanie budú vystavené faktúry ktoré obec
uhradí po schválení projektu.
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K bodu č. 17: Informácie o zmene obchodného mena – SSE
Starostka informovala poslancov o tom, že dňa 31.3.2016 som na pracovisku SSE požiadala
o zmenu obchodného mena pre odberné miesto EIC 24ZSS7225062000Y, čo znamená, že odber
elektrickej energie v budove futbalového areálu TJ Považan je prepísaný na obec Nezbudská
Lúčka, keďže podľa zastupiteľstva v januári sa dohodlo , že obec bude znášať náklady na energie
za TJ Považan Nezbudská Lúčka .
K bodu č. 18 : Informácie o TJ Považan
Starostka hovorila o nevhodnej komunikácii s ňou zo strany p. Ľuba Tavača o tom, že „vraj“
nechce ako starostka dať do futbalu peniaze. Starostka uviedla argumenty prečo zo schváleného
rozpočtu , nemajú futbalisti zatiaľ žiadnu dotácia. Starostka uviedla, že ona sa funkcie prezidenta
TJ Považan zriekla 9.4.2015 a že na každom zastupiteľstve upozorňovala poslancov ale aj
členov TJ Považan viackrát informovala o povinnostiach TJ Považan zvoliť si nový výbor
a prezidenta klubu. Len na základe vymenovania nového prezidenta môže byť vypracovaná
ŽIADOSŤ o dotáciu, ZMLUVA medzi TJ Považan a obcou a následne môže byť vyplatená na
časti dotácia klubu. Dotáciu nie je možné dať bez zmluvy a zmluvu môže podpísať štatutár teda
prezident klubu bez uvedených dokumentov nebude klubu vyplatená schválená dotácia.
Poukázala na nutnosť voľby prezidenta TJ Považan, ktorý mal byť už dávno zvolený. Poukázala
na základe iných obcí na to, že futbalový klub je povinný požiadať obec o dotáciu, následne
viesť pokladničný denník a robiť tiež vyúčtovanie dotácie – čo je v iných obciach bežné.
Poukázala tiež, že chce, aby boli zmluvy medzi obcou a TJ Považan zverejňované, že má byť
zvolený štatutár, s ktorým by komunikovala a odovzdávala peniaze štatutárovi. Postup je
schválený obecným zastupiteľstvo a pri kontrole a audite bolo vytknuté, že boli poskytnuté
zálohy vyplácané klubu bez štatutára alebo poverenej osoby.
Starostka informovala poslancov a hostí ich o rozpočtoch pre futbalové kluby v iných obciach
v Terchovskej doline a dotácií, ktoré z nich dávajú obce futbalovým klubom, na čo sa tieto
dotácie v klube využívajú a aké náklady ešte obec uhrádza.
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1.

Obec

Počet
obyvateľov

Porúbka

440

2.

Strečno

3.

Kotrčiná
Lúčka

2 570

480

4.

Stráža

670

5.

Nededza

1 020

6.

Lysica

837

7.

Dolná Tížina

1 285

8.
9.

Krasňany
Belá

Rozpočet obce

Osvetlenie

Futbal
suma z rozpočtu

veľmi spokojní
1 200 000 € zo štátu
100 000 € od Volvo
cca. 300 000 € dane
Spolu 1 600 000 €

123 000 €

nepáčilo sa

Na čo sa suma využíva

Obec za futbalový klub ešte
uhrádza

nemajú futbalový
klub

nemajú futbalový klub

nemajú futbalový klub

16 800 €

doprava
pitný režim
obväzy
platené funkcie

energie
údržba trávnik
energie
voda
údržba
spolu cca. 1 600 €

2 000 €

obec hradí:
pranie dresov
dresy
energie
el. energie
upratovanie
spolu 3 000 – 4 000 €

nedostávajú
dotáciu

240 000 €

15 000 €
nemajú futbalový
klub

6 000 €
16 000 €
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nemajú futbalový klub

nemajú futbalový klub

Poslankyni Ďurčovej sa nepáčilo porovnávanie s inými obcami. Poukázala, že nemusia byť
zmluvy, aby sa radšej ich platy ako poslancov, ktorých sa vzdali v prospech futbalového klubu
vzdali vyplácali opäť im ako plat a oni by im peniaze dali. Starostka uviedla aj finančné
informácie o dotácii futbalu. Začala sa debata o sume poskytnutej – 1 700 € sú dotácie
poskytnuté reálne poskytnuté TJ Považan (spolu s odmenami poslancov), a 2 200 je suma spolu
s nákladmi, ktoré bude znášať obec. Poslanci (Horecký, Ďurčová, Niník) hovorili o tom, že
v danej sume nemôžu byť obsiahnuté ich odmeny, že oni to pochopili inak. Do debaty sa zapájal
aj p. Ľubo Tavač, a vybavenie plechov pre úpravu futbalového ihriska považoval za málo
zo strany starostky, že by mala robiť viac pre futbal a povedal, že je jej povinnosť zháňať
pre futbal peniaze. Starostka s tým nesúhlasila uviedla, že futbalisti dostávajú od obce peniaze
a ostané si majú zarobiť, tak ako je to v iných obciach . Futbalové kluby robia aktivity na
zarobenie peňažných prostriedkov v žiadnej obci starosta nevypracuváva projekty ako je to u
nás. Starosta je v obci zvolený pre iné veci ako zháňať peniaze pre futbalistov. Poslanec
Horecký pripomienkuje, že daná suma poskytovaná TJ Považan je nejasná, že suma neobsahuje
ich odmeny, lebo im účtovníčka rozprávala, že odmeny poslancov sa do tejto sumy nejú zarátať.
Starostka pre ujasnenie uviedla sumy odmien poslancov 460 € Obecné Zastupiteľstvo
+ 19 € komisie. Poslanci konštatovali, že sa s účtovníčkou nepochopili. Poslanec Horecký
navrhol, aby sa urobili dve kôpky, kôpka z ich odmien by sa dala rovno futbalistom. Starostka
poukázala aj na to, že sa daná suma zdaňuje, čo poslanci chápu. Apelovala tiež na potrebu
zostavenia stanov klubu. Poslanec Horecký navrhol, že ak sa futbalisti nedohodnú a nezvolia si
zástupcov do 2 týždňov, tak sa odmeny budú vyplácať poslancom a oni to dajú futbalistom.
Poslanci Horecký a Loderer urgovali p. Ľuba Tavača, aby už zvolili prezidenta a spísali stanovy,
že rok je dlhá doba na zvolenie výboru. P. Tavač sa informoval o sume za úhradu elektriny –
starostka informovala, že mesačne úhrada elektrickej energie predstavuje 65 €. Minulý rok sa
platilo aj spolu s dopravou 1 900 €. Poslanec Patrik Niník po ospravedlnení sa opustil
stretnutie OZ o 18:44 hod.

K bodu č. 19 :Informácie o revíziách na elektrické zariadenia a hydrantoch
Starostka informovala o chýbajúcich hasiacich prístrojoch, ktoré treba dokúpiť ide o sumu 25 €
za jeden + na každý treba revíziu. Celkové náklady na revízie hasiacich prístrojov, hydrantov
a kúpu nových hydrantov 150e. Revízie sú povinné na každé 2 – 3 roky. Informovala, že to
riešila aj s pánom, ktorý má na starosti revízie hasičských prístrojov a hydrantov. Tiež
informovala o potrebe revízií elektrických zariadení všetkých budov , ktoré sú v majetku obce vo
výške 1600e. Doteraz revízie neboli realizované aj napriek tomu , že to vyplýva zo zákona. Sú
to výdavky, s ktorými obec nerátala, ale sú to potrebné veci a bude ich treba zabezpečiť.
K bodu č. 20 : Informácie o výzvach na daniach z nehnuteľnosti
Starostka ujasnila význam výziev na dane z nehnuteľnosti, poukazuje že sa posielali z dôvodu
doplnenia a upravenia starých, dlho nepodávaných daňových priznaní pri zmene majetku. Výzvy
a úpravy boli celoplošne zamerané, aby sa zaktualizovali daňové priznania a povinnosti občanov
i chatárov obce. List bol zameraný na vyriešenie nezrovnalostí jednak kontaktných daňových
a majetkových informácií.
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K bodu č. 21 : Rôzne - Neuhradené faktúry (ktoré sú k 10.12.2015)
Starostka informovala o jednotlivých položkách a pohyboch na účtoch obce, faktúrach
a úveroch.
Podielové dane rok 2016
Január 2016
Február 2016
Marec 2016
Zúčtovanie podielových daní 2015
Apríl 2016
SPOLU

12 871, 00 €
10 877,00 €
9 186,00 €
1353,42 €
34 287, 42 €

o Neuhradené faktúry k 20.4.2016
Vyúčtovanie volieb 2016
Projektové práce na projekt ROP
Projektová
dokumentácia
multifunkčné
ihrisko
Zemný plyn 4/2016 Bytovka
Zemný plyn 4/2016 Kultúrny dom
Sevak – nedoplatok bytovka
VZP
Sevak – Materská škola
Strava pre MŠ 3/2016
Radovan DUDUS – údržba osvetlenia
Reštaurácia zvonov
SATIA
Obec VARÍN
SEVAK Kultúrny dom nedoplatok

78,69 €
1188,00 €
600,00 €
780,00 €
222,00 €
229,98 €
124,93
€
448,50 €
200 €
600 €
500 € (400€ uhradené)
526,98 € / Štvrťročne
66,80 €

o Stavy na účtoch (PrimaBanka, VÚB, ČSOB) k 8.4.2016
PRIMABANKA – 5001
3158,15 €
PRIMABANKA - 7007
1221,26€
VÚB
15,59 €
ČSOB: sociálny fond
48,66 k 31.12.2015
ČSOB: fond na bytovku
20 eur k 31.12.2015
o
1/2016

Informácie o úveroch do 7.11.2025 splácať
331,76 € (237,52 + 94,24)

2/2016

331,76 (255,40 + 76,36)

3/2016

331,76 (251,07 + 80,69)
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o

ŠFRB – 1091,68 € / mesačne

K bodu č. 22: Zrušenie pevnej linky k 27.5.2016
Starostka informovalo o zrušení pevnej linky. Informovala, že mesačne sa platilo 30 € za 2 linky
(UNI 200 Bussienes pripojenie). Tiež uviedla, že teraz sa budú využívať len mobilné telefónne
čísla. Za dve mobilné čísla sa platí spolu do 70 € (teraz bolo 67,48 €)
K bodu č. 23: Deň matiek
Starostka informovala o tom, že sa chystá akcia, ktorá sa pripravuje na 11.5.2016
K bodu č. 24: Informácie o pokute zo VšZP vo výške 124,93 €
Starostka informovala poslancov a výške pokuty 124,93 €, ktorá je už zaplatená za nesprávne
podané formuláre do Všeobecnej zdravotnej poisťovne za rok 2013, 2014.
K bodu č. 25: Informácia o žiadosti ZpS Adonis
Starostka informovala o liste – Žiadosti o vydanie rozhodnutia na základe ktorého vznikne
povinnosť rodinných príslušníkov (potomok + manželka) p. Valášeka Petra, ktorý žil
s pani Jelšíkovou Liliánou , platiť časť úhrady za sociálne služby. Uviedla tiež, že ju mrzí, že ako
obec nemá na sociálnu výpomoc obyvateľom ktorí sú v obci celý život a má doplácať
obyvateľovi hoci má svoju rodinu a rodinných príslušníkov nemá financie. Poslankyňa Ďurčová
uviedla, že je to povinnosť rodiny, a že poplatky nemá platiť obec.
K bodu č. 26: Informácia ohľadom spadnutého stĺpu pod Skalkou
Starostka informovala o kontrole stĺpov, ktoré boli poškodené a skorodované pod Skalkou.Jeden
stĺp bol spadnutý cez cestnú komunikáciu a ďalším dvom hrozilo z dôvodu zhrdzavenia
zlomenie. Uvedené stĺpy patrili do vlastníctva obce hoci boli na nich natiahnuté káble
spoločnosti TES Media obec musela zabezpečiť nové stĺpy aj prácu na ich zakopanie. Tes media
zabezpečia cez pána Grenčíka techniku na vyvŕtanie dier, osadenie stĺpov a nového vedia
.Starostka informovala, že zatiaľ nemáme faktúru za uvedené služby.
K bodu č. 27: Informácie ohľadom osadenia novej rúry na vianočný stromček a máj pri
zvonici
Informovala o využití techniky, ktorá bola v obci pri umiestňovaní stĺpov pod Skalkou na
vyvŕtanie diery vedľa zvonice pre umiestnenie rúry na máj či vianočný stromček.

K bodu č. 28: Zaslané projekty
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Nadácia Kia Pontis - 2x
Nadácia Slovenskej Sporiteľne 1x

na rekonštrukciu zvonov a pre TJ Považan
na revitalizáciu parku pri Kultúrnom dome

K bodu č. 29: Informácie o poruchách v Bytovke a v MŠ
Starostka oboznámila OZ o vlhkosti a plesni v bytoch bytovky, najmä byt Šoškovcov, a problém
so zatečením....u pána Patrika Samca. Starostka navrhuje celkovú revíziu bytovky, bol tam aj
opravár, ktorý to robil zadarmo aj on povedal, že to nie je riešenie. Starostka informovala
o revíziach v bytovke ktoré sa postupne realizujú ale bytovka má veľmi závažné poruchy, ktoré
sa v minulosti vôbec neriešili a je nutné ich riešiť.
Poslankyňa Samcová upozornila na nedostatky v dome smútku (prahy, žiarovky) a starostka
jej navrhla, aby spísala potrebné veci, ktoré treba opraviť.
Poslanci sa informovali na zvony na zvonici, starostka uvidela, že je to v riešení, rieši sa to
s pánom Bohačiakom, kde zvony už nebudú mechanické. Projekt je na 3 000 € a cena
rekonštrukcie bude okolo 3 600 €, ale je možné že sa podarí vyhrať projekt a potom by to
obec nič nestálo.
Poslankyňa Ďurčová sa informovala na kamerový systém, ktorý zastupiteľstvo neschválilo,
starostka uviedla že kamerový systém je súčasťou podaného projektu, poslankyňa Ďurčová
konštatovala, že pre takú obec ako je Nezbud nie je taký potrebný, že treba robiť niečo iné.
Poslanec Loderer uviedol, že on ani nevie o nejakom kamerovom systéme, považuje ho za
nepotrebný. Starostka uviedla, že v januari kde sa rozprávali o projektoch boli navrhnuté 3
projekty Detské ihrisko, revitalizácia parku pri Kultúrnom dome a kamerový systém. Výzva
trvala len mesiac a nebolo možné zaslať všetky projekty tie ktoré sa podarili bolo detské
ihrisko a kamerový systém. Starostka argumentovala, že síce bol kamerový systém zaradený
až na koniec projektu, prioritou bolo detské ihrisko, a revitalizácia, ale smerodajné bolo to
aký projekt bude, akého projektanta a či vôbec do dátumu podania projektu zoženie. Do
debaty sa zapojili aj občania obce prítomní na OZ. Prísediaci vnímali cenu kamerového
systému za vysokú a že sa to dá aj lacnejšie. Poslanec Horecký tiež navrhol, aby sa ihrisko
dalo na list vlastníctva, aby sa tak aj projekty riešili jednoduchšie. Starostka uviedla, že sa
pozemkové vysporiadanie rieši, ale SPF zatiaľ na naše žiadosti neodpovedá v prípade, že sa
jednalo o prenájmovú zmluvu, tak nám ju SPF poslalo obratom akonáhle sa jedná
o vysporiadanie pozemku pre obec nemajú určené žiadne lehoty.
K bodu č. 30: Záver
Pani starostka vyzvala prítomných, či majú príspevky do diskusie a následne ukončila diskusiu
a obecné zastupiteľstvo.
Overovatelia zápisnice:
Eva Samcová
____________________________
Branislav Horecký ____________________________
Zapísala: Mgr. Kristína Tučníková, Dominika Zajacová

V Nezbudskej Lúčke, 20.4.2016
Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
starostka obce
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