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Zápisnica č. 2 

Z Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 9.3.2015 

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

PROGRAM: 

1. Zahájenie 

2. Schválenie, doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 

3. Schválenie overovateľov zápisnice 

4. Určenie zapisovateľa 

5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 

6. Informovanie o novej smernici na používanie pečiatok  

7. Personálne zmeny na obecnom úrade a v materskej škole 

8. Predstavenie nového kontrolóra – prezentácia p. Ing. Tomáša Káčera 

9. Informácie o dohodách o vykonaní práce za obdobie január a február na obecnom 

úrade 

10. Informácie o nezaplatených faktúrach k 9.3.2015 

11. Informácie o programe URBIS  

12. Informácie o ŽSR - premenovanie zastávky  

13. Informácie o projekte na rekonštrukciu MŠ v bytovke 

14. TJ Považan – voľba nového výboru zo dňa 7.3.2015 

15. Informácie o pracovníkoch VPP  

16. Rôzne   

17. Diskusia  

18. Záver  

K bodu č.1 – prítomných privítala pani starostka Ing. Adriana Vraňanová Kubičková, ktorá 

schôdzu obecného zastupiteľstva viedla. 

K bodu č. 2 – p. starostka predložila prítomným program rokovania obecného 

zastupiteľstva na jeho doplnenie a následné schválenie. Pani starostka navrhla doplnenie 

programu a to tak, že do bodu 8. programu obecného zastupiteľstva doplnila hlasovanie 

o výkone inej zárobkovej činnosti novozvoleného hlavného kontrolóra pána Ing. Tomáša 

Káčera. Pani poslankyňa Ďurčová žiada pani starostku, aby pred každým konaním 

obecného zastupiteľstva bol program vyvesený na obecnej nástenke v hornej a dolnej 

časti obce a taktiež bola pozvánka na obecné zastupiteľstvo s programom doručená 

všetkým poslancom minimálne 48 hodín pred konaním obecného zastupiteľstva.  

Za – Horecký, Loderer, Ďurčová, Eva Samcová, Ninik   proti – 0        zdržal sa - 0      
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K bodu č.3 – Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci Branislav Horecký a Patrik 

Ninik.  

Za – Horecký, Loderer, Ďurčová, Eva Samcová, Ninik   proti – 0        zdržal sa – 0 

K bodu č. 4 – Za zapisovateľa zápisnice bola schválená Mgr. Dominika Králiková 

Za – Horecký, Loderer, Ďurčová, Eva Samcová, Ninik  proti – 0     zdržal sa - 0 

K bodu č. 5 – zasadajúcimi bolo kontrolované plnenie uznesení z minulých zasadnutí. 

Z minulého zastupiteľstva ostal neprediskutovaný štatút obce a rokovací poriadok. Pani 

starostka navrhuje prejednanie týchto dokumentov neskôr, najskôr však po ukončení 

kontroly Najvyšším kontrolným úradom, nakoľko tento orgán upozorní obec na prípadné 

nedostatky v týchto dokumentoch. Starostka poukázala na predchádzajúcom obecnom 

zastupiteľstve na chýbajúce doklady ohľadne nákupu potravín zo Školskej jedálne 

v materskej škole. Pani starostka oznámila, že chýbajúce faktúry jej boli dodané 

15.1.2015. Ďalej sa vyjadrila k bodu č. 19 z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva 

a oznámila, že správca chaty Chaty pod Suchým odovzdal dňa 3.3.2015 ubytovaciu knihu, 

na základe ktorej mu obec Nezbudská Lúčka vyrubí poplatok ako správca dane. Pani 

starostka informovala poslancov, že semináru v Rajeckých Tepliciach sa nezúčastnila 

nakoľko seminár bol zrušený.          

K bodu č. 6 – pani starostka upovedomila o zmenách týkajúcich sa používania pečiatok. 

Zrušené pečiatky strácajú účinnosť k 2.3.2015 a obec bude používať od tohto dňa iba 

nové úradné pečiatky. O týchto zmenách rozhodla pani starostka na základe chýbajúcich 

identifikačných údajov na niektorých pečiatkách a zároveň aj z dôvodu ochrany pred 

zneužitím úradných pečiatok, nakoľko nové úradné pečiatky sú vo farebnom vyhotovení. 

Následne predložila zoznam zrušených pečiatok a vyobrazenie nových úradných 

pečiatok, ktoré sa budú používať.  

Príloha: Obrazové vyhotovenie zrušených a nových pečiatok 

K bodu č. 7 – pani starostka informovala prítomných o personálnych zmenách 

v materskej škole a na Obecnom úrade v Nezbudskej Lúčke. Dominika Bardiová, učiteľka 

v materskej škole, odchádza od mája 2015 na materskú dovolenku. Výberové konanie na 

pracovnú pozíciu učiteľky sa uskutoční do 20.3.2015 s nástupom na pracovné miesto od 

1.4.2015. Ďalšiou personálnou zmenou v materskej škole je odchod riaditeľky Márie 

Posovej v mesiaci september 2015 na materskú dovolenku. Výberové konanie sa 

uskutoční v mesiaci júl 2015. 

Pani starostka ďalej oboznámila o personálnych zmenách na obecnom úrade. 

Informovala verejnosť o dôvodoch ukončenia pracovného pomeru s pani Ing. Helenou 

Ďurčovou. Nakoľko zamestnankyňa porušila hrubo pracovnú disciplínu, tým že 

vypracovala chýbajúce pracovné zmluvy, ktoré boli prejednávané na predchádzajucom 
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obecnom zastupiteľstve dňa 14.1.2015. Zamestnankyňa sa z uvedených dôvodov 

dohodla s pani starostkou dňa 2.3.2015 na ukončení pracovného pomeru dohodou, 

z čoho jej vyplýva zo zákona nárok na trojmesačné odstupné a odchodné do dôchodku 

bez nároku na preplatenie dovolenky. 

Novou zamestnankyňou na Obecnom úrade je pani Bc. Margita Harvánková, ktorá bude 

viesť ekonomiku a účtovníctvo obce Nezbudská Lúčka od 2.3.2015. Pani Harvánková 

bude zaradená v nižšej tarifnej triede ako pani Ing. Helena Ďurčová, z čoho vyplýva, že 

plat bude nižší. V nasledujúcom období bude pani Harvánkovej doplatená odmena za 

dokončenie účtovníctva za pani Alenu Samcovú, ktorá nedokončila ročnú účtovnú 

uzávierku a takisto ani účtovníctvo za mesiace október až december 2014.  

Ďalej pani starostka informovala o výsledku voľby hlavného kontrolóra zo dňa 2.3.2015, 

ktorá sa konala za prítomnosti 4 poslancov. Poslanci obecného zastupiteľstva si zvolili 

z troch kandidátov pána Ing. Tomáša Káčera.  

K bodu č. 8 – pani starostka následne odovzdala slovo hlavnému kontrolórovi – Ing. 

Tomášovi Káčerovi. Pán kontrolór sa stručne predstavil a zmienil sa o svojich doterajších 

pracovných skúsenostiach a pracovnej náplni hlavného kontrolóra. Na nasledujúcom 

obecnom zastupiteľstve predloží plán kontrolnej činnosti, do ktorého môžu poslanci 

hlavnému kontrolórovi prideliť ďalšie úlohy, resp. priložiť pripomienky k tomuto plánu. 

Následne poslanci obecného zastupiteľstva pristúpili k hlasovaniu o výkone inej 

zárobkovej činnosti pána Ing. Tomáša Káčera, kde zo zákona o obecnom zriadení vyplýva 

povinnosť schválenia inej zárobkovej činnosti obecným zastupiteľstvom pri výkone 

funkcie hlavného kontrolóra. 

Za – Horecký, Loderer, Ďurčová, Eva Samcová, Ninik  proti – 0     zdržal sa - 0 

K bodu č. 9 – pani starostka ďalej informovala o uzatvorení dohôd o vykonaní práce za 

mesiac január a február 2015. V tomto období pani starostka uzavrela štyri dohody 

o vykonávaní práce, a to s pani Kořínkovou, Tarabovou, Králikovou a Vilamom Samcom. 

Uzatvorila dohodu o vykonaní práce s pani Dankou Kořínkovou, ktorá vykonáva zástup 

v materskej škôlke za pani Máriu Posovú. Okrem tejto dohody pani starostka uzavrela 

dohodu o vykonaní práce s pani Ingrid Tarabovou, ktorá v prípade práceneschopnosti 

zastupuje pani Máriu Tichú. Dohodu s pánom Viliamom Samcom uzatvorila pani 

starostka najmä na ohŕňanie snehu na moste a pri cintoríne, nakoľko v tejto dobe ešte 

nebola uzatvorená zmluva s VPP. Taktiež informuje obecné zastupiteľstvo o uzavretej 

dohode o vykonaní práce s Mgr. Dominikou Králikovou, ktorá na obecnom úrade 

vykonáva administratívne práce. 

K bodu č. 10 – pani starostka informovala občanov o výške nezaplatených faktúrach 

k dnešnému dátumu, ktoré predstavujú sumu 4 913 euro a následne predložila prehľad 

nezaplatených faktúr a taktiež prehľad výšky príjmov do obce z podielových daní a príjem 

obce za december, január, február. Okrem týchto výdajov vznikajú ešte výdavky 
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z pracovnoprávnych pomerov a do sociálnej a zdravotnej poisťovne. V decembri 2014 bol 

deficit vo výške 14 000 euro.  

Príloha: Prehľad príjmov a výdavkov obce 

Pani starostka ďalej informovala o faktúre za služby mobilného internetu vo výške 

19,90 €/mesačne za mobilný internet, ktorý si dňa 27.5.2014 objednal bývalý starosta 

Eduard Samec a dostal k nemu tablet Samsung. Ďalej uviedla, že predošlý starosta pri 

odovzdávaní funkcie uvedenú službu zamlčal a využíval ju ešte mesiac po skončení 

funkcie. Pani starostka navštívila predajné miesto Slovak Telekom a dňa 28.1.2015 túto 

službu zablokovala a požiadala o zrušenie. Z dôsledku tejto skutočnosti je teraz obec 

povinná zaplatiť poplatok za predčasné zrušenie zmluvy 250 eur. Zmluva bola uzatvorená 

na dobu 24 mesiacov. Aj napriek zmluvnej pokute obec ušetrí 278 eur, nakoľko daná 

služba je pre obec nepotrebná. 

Pri kontrolách bola zistená nezrovnalosť vo faktúre od Belských Služieb vo výške 178,50 

eur z júna 2014. Túto nezrovnalosť bude pani starostka riešiť s pracovníkmi, ktorí sú na 

uvedených faktúrach podpísaní. 

K bodu č. 11 – p. starostka informovala o kúpe informačného systému pre obce a mestá 

– URBIS, cez ktorý bude sledovaná základná evidencia v obci. Tento program bude obec 

použiť najmä na evidenciu obyvateľstva, vyrubovanie daní a poplatkov, vedenie 

účtovníctva a majetku. Štvrťročne sa platí suma 50 eur. Prvotná investícia je 200 eur, 

ktoré sú splatné v 2 splátkach. Finančne je tento softvér výhodnejší ako predošlý.  

K bodu č. 12 – p. starostke bolo dňa 5.3.2015 doručené rozhodnutie ministra číslo 

36/2015, ktoré zrušuje rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky zo dňa 10.12.2014 vo veci zmeny názvu železničnej 

zástavky. Pani starostka podala informáciu o stretnutí v Bratislave, ktorého sa zúčastnila 

na rokovaní ohľadom premenovania zástavky. Pán hlavný kontrolór vysvetľuje, že 

ministerstvo zrušuje svoje rozhodnutie, lebo nie je kompetentné o tom rozhodovať a je 

vhodné sa obrátiť na dopravný úrad. Konanie v tejto veci naďalej pokračuje, ministerstvo 

odstúpilo vec dopravnému úradu.  

K bodu č. 13 – pani starostka informovala poslancov o projekte na rekonštrukciu 

materskej školy v priestoroch bytovky s cieľom rozšíriť kapacitu materskej školy. Projekt 

pani starostka poslala, ale nakoľko podmienkou na schválenie projektu bolo, aby obec 

nemala dlhy voči sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu, ktoré 

v dobe, keď projekt zasielala obec mala, môže to mať vplyv na rozhodnutie poskytovateľa 

dotácie, ktorým je Ministerstvo vnútra SR.  

Príloha: Projekt na rekonštrukciu materskej školy  
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K bodu č. 14 – pani starostka podala informácie o TJ Považan a o stretnutí z 7.3.2015, kde 

prebiehala aj voľba nových členov výboru. Oznámila skutočnosť, že poslanec Patrik Ninik 

sám uskutočnil svoj prestup do futbalového klubu v Strečne bez súhlasu TJ Považan. 

Dôvod jeho prestupu je nespokojnosť s celkovou organizáciou, ktorá je pomerne 

nákladná a únavná. Na schôdzi futbalistov pani starostka ponúkla futbalovému klubu 

finančný príspevok 100 eur mesačne, čo pokrýva približne výdavky na dopravu žiakov 

futbalistov. Pán Mahút Adam st. prisľúbil dopravu na zápasy pre žiakov v období apríl až 

jún, kde cena za kilometer bude 0,82 eura, čo pokrýva približne prisľúbených 100 euro 

mesačne. Okrem toho obec prispieva na futbal sumou 1600 eur ročne. Pani starostka 

prehlásila ISSF manažéra futbalového klubu, ktorými sú pán Ľubomír Tavač a štatutár TJ 

Považan – starostka obce. 

Príloha: Zápisnica TJ Považan. 

K bodu č. 15 – pani starostka informuje o zamestnancoch VPP, obec v súčasnej dobe 

zamestnáva 5 občanov, ktorí vykonávajú verejnoprospešné práce. V mesiaci február títo 

pracovníci čistili priestory pod sálou v kultúrnom dome. Ďalej majú naplánované práce na 

cintoríne a zároveň vyzvala zúčastnených a občanov, aby jej predkladali návrhy na 

potrebu uskutočnenie prác v obci týmito pracovníkmi. Títo zamestnanci sú povinní 

odpracovať 32 hodín mesačne, za čo im prináleží dávka v hmotnej núdzi. Pani starostka 

uvažuje o zamestnaní ďalších pracovníkov na obdobné práce cez Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny, keďže ÚPRVR poskytuje príspevok na VPP pracovníkov, čím by boli 

zabezpečené aj nové pracovné možnosti. V súvislosti so zamestnávaním VPP 

pracovníkom chce upozorniť pani starostka na skutočnosť, že obci chýbajú pracovné 

pomôcky na vykonávanie prác. Pani starostka požiada ÚPSVR o dodanie pracovných 

nástrojov pre VPP pracovníkov, čo predstavuje približne sumu 56 eur na kúpu 

pracovných pomôcok pre jedného zamestnanca.  

K bodu č. 16. – RÔZNE 

- pani starostka informuje, že pani poslankyňa Ďurčová viedla obecnú knižnicu. 

Nakoľko nebola odovzdaná Štatistickému úradu štatistika z činnosti obecnej knižnice, 

hrozí obci pokuta vo výške 3 000 eur.  

 

- pri čistiacich prácach v priestoroch pod pódiom v sále v kultúrnom dome sa 

nachádzali plastové odpadové nádoby. Nakoľko ich nebolo dostatok pre všetkých 

obyvateľov obce, odpadové nádoby boli odovzdané občanom, ktorí mali poškodené 

odpadové nádoby alebo si žiadali o novú odpadovú nádobu. Odpadové nádoby boli 

odovzdané bez zálohy a bol podpísaný preberací protokol.   
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K bodu č. 17 – pani starostka otvorila DISKUSIU 

Na začiatku sa poslanec Loderer informoval ohľadne výberového konania na pracovnú 

pozíciu riaditeľky materskej školy. Riaditeľku materskej školy bude vyberať školská rada. 

Výberové konanie na pozíciu učiteľky uskutoční pani starostka za prítomnosti riaditeľky 

materskej školy. 

Pani Ilovská položila otázku ohľadne výstavby bytovky pri železničnom podchode, či sa 

plánuje v budúcnosti výstavba. Pani starostka na otázku reagovala, že záujem o výstavbu 

bytovky určite má, nakoľko toto mala aj zahrnuté vo svojom volebnom programe. 

V súčasnosti pani starostka čaká na vyjadrenie stavebného úradu Varín. Tieto pozemky, 

na ktorom bola plánovaná výstavba bytovky za bývalého starostu sa nachádzajú 

v ochrannom pásme a zároveň sú uvedené ako dočasná depónia do apríla 2015. 

V súčasnosti je na tomto pozemku skladovaný stavebný odpad a nie sú vysporiadané 

pozemky na infraštruktúru. Tento pozemok patrí urbariátu a obec ho má v nájme na 

dobu 99 rokov a je účelovo viazaný na stavanie bytového domu.  

Pani Šmidová sa informuje, prečo notebook, ktorý používal pán bývalý starosta, ktorý je 

majetkom obce, nebol vrátený obci. Pán bývalý starosta Eduard Samec odpovedal, že 

v ňom má súkromné veci a notebook je patrične opotrebovaný. Pani starostka reaguje, 

že toto nie je dôvod na ponechanie si notebooku a obec notebook nevyhnutne 

potrebuje. Z tohto dôvodu je nútená zakúpiť nové počítače, aby zabezpečila chod 

kancelárie obecného úradu, nakoľko v súčasnosti pracuje na svojich súkromných 

technických zariadeniach ako je notebook a scaner. Notebook kúpil bývalý starosta za 

745,11 eur z finančných prostriedkov obce, notebook je majetkom obce Nezbudská 

Lúčka. Pán hlavný kontrolór skonštatoval, že bývalý starosta bol povinný zverené veci, 

ktoré sú majetkom obce, vrátiť. Ďalej uvádza, že notebook bol povinný vrátiť a až 

následne si dať žiadosť o jeho odkúpenie. Obecné zastupiteľstvo mu neschválilo 

odkúpenie notebooku, preto mal povinnosť notebook vrátiť novej starostke. Bývalý 

starosta Eduard Samec drží u seba notebook aj s obecnými informáciami neoprávnene. 

Okrem toho pán Eduard Samec si prehlásil mobilné číslo, ktoré používal v súvislosti 

s výkonom funkcie starostu na seba ako súkromnú osobu. Pán bývalý starosta uviedol, že 

mobilné číslo si prepísal na seba ako súkromnú osobu z toho dôvodu, že v ňom mal svoje 

súkromné kontakty. Nakoľko bývalý starosta Eduard Samec nereagoval na výzvu na 

vrátenie notebooku, starostka odovzdala vec orgánom činným v trestnom konaní. 

Pán Nemček sa informoval ohľadne financovania športu, či má pani starostka údaj o tom, 

koľko sa nachádza v pokladni futbalového klubu, aký zisk mali zo zábavy, ktorú 

organizovali a aká je suma ich výdavkov. Pani starostka reaguje, že si vyžiadala písomný 

rozpočet a výpočet výdavkov, ktoré znáša športový klub. Patrik Ninik žiadal o navýšenie 

príspevku od obce na šport, čo však nie je momentálne reálne z pohľadu zadĺženia obce, 

skonštatovala pani starostka. Je potrebné reálne zhodnotiť finančnú situáciu športového 

klubu a taktiež aj možnosti obce. Pani starostka navrhuje opätovne túto otázku 
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prediskutovať v máji 2015, do tohto mesiaca prisľúbila, že bude prispievať sumou 100 eur 

mesačne. Pán Nemček oznámil, že bude možné získať pre klub finančné príspevky aj od 

sponzorov na podporu športu. Pani Šmidová upozornila na zmenu, ktorá spočíva 

v povinnosti zavedenia virtuálnych pokladníc aj na futbalových ihriskách. 

Pán Nemček následne adresoval pani starostke otázku ohľadne kolaudácie vodovodu. 

Pani starostka informuje, že do dnešného dňa nebol vodovod skolaudovaný, hoci dostal 

na tento projekt bývalý starosta finančné prostriedky. 

Pani Jankovská upozornila, že v  jeseni 2014 si odložila krycie dosky pomníkov do márnice 

na cintoríne a oznamuje, že tieto dosky si odnesú hneď ako sa zlepší počasie. Nakoľko 

pani starostka nedisponovala kľúčmi od márnice, zámok sa vymenil a kľúče od tohto 

objektu bude mať iba pán Bugáň a druhé vyhotovenie kľúču bude na obecnom úrade.   

Pán Horecký opätovne apeloval na starostku, aby okolie pozemku, na ktorom sa mala 

realizovať výstavba bytových domov zabránilo sypaniu odpadkov a taktiež navrhuje, aby 

VPP pracovníci aspoň raz do týždňa zbierali odpadky pri kontajneroch v celej obci 

a taktiež by sa malo upravovať aj okolie futbalového štadiónu, najmä v časoch keď sa 

zápasy hrajú doma. 

Pani starostka upozornenie na poškodenú obecnú tabuľu v dolnej časti obce, ktorú bude 

musieť v budúcnosti opraviť.  

Pani Šmidová položila pani starostke otázku, akým spôsobom pani Helena Ďurčová 

porušila pracovnú disciplínu. Pri prvom zastupiteľstve pani starostka informovala 

poslancov, že chýbajú pracovné zmluvy a počas PN pani Ďurčovej bolo zistené, že pani 

Ďurčová tieto zmluvy vypracovala dodatočne bez vedomia pani starostky so spätnou 

platnosťou, čo pani starostka považuje za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. A taktiež 

pani Ďurčová mala doma počas PN úradnú pečiatku. Pani starostka ju následne vyzvala 

písomne na vrátenie úradnej pečiatky. Na základe týchto skutočností pani starostka 

stratila dôveru voči tejto zamestnankyni.  

Pani Šmidová apeluje na povinné zverejňovanie zmlúv a faktúr a kladie otázku prečo 

doteraz táto povinnosť nebola splnená. Pán kontrolór informuje, že povinnosť obce nie je 

mať internetovú stránku, ale zmluvy a faktúry musia byť vždy zverejnené. Avšak 

nárokovať, aby faktúry boli zverejnené na úradnej tabuli nie je realizovateľné, Pani 

starostka dodala informáciu, že na internetovej stránke sa stále pracuje a následne bude 

zverejňovať všetky faktúry na obecnej stránke Nezbudskej Lúčky.  

Pani starostka upovedomila o vykonávaní kontroly Najvyšším kontrolným úradom 

a prebiehajúcom audite.  

Ďalej sa pán Eduard Samec informoval ohľadne Malej vodnej elektrárne KRIVÉ na rieke 

Váh, prečo sa pani starostka nevyjadrila do médií. Pani starostka podala informáciu 
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o malej vodnej elektrárni Krivé boli na prvom zastupiteľstve o tom, že bola vyzvaná na 

podanie stanoviska k tomuto projektu, s tým že o tejto otázke obecné zastupiteľstvo 

nemuselo hlasovať. Pani starostka podala zamietavé stanovisko voči výstavbe elektrárne. 

Väčšina dotknutých orgánov oprávnených podať nezáväzné stanovisko je proti výstavbe 

elektrárne KRIVÉ. 

Príloha: Zápisnica č. 1/2015 

Pán kontrolór skonštatoval, že pán bývalý starosta nebol oprávnený nakladať s účtom, 

kde sú finančné prostriedky na fungovanie bytovky. Tieto prostriedky sú viazané len na 

financovanie bytovky, tieto prostriedky z účtu bytového domu nemôžu byť použité na 

odmeňovanie zamestnancov. 

Ďalej hlavný kontrolór upozornil, že starosta nemôže hlavnému kontrolórovi určovať 

odmenu, nakoľko zákon presne určuje odmeňovanie a platové podmienky hlavného 

kontrolóra. 

K bodu č. 18 – pani starostka vyzvala prítomných, či majú príspevky do diskusie a 

následne ukončila diskusiu a obecné zastupiteľstvo. 

 

Overovatelia :  

Branislav Horecký                   ____________________________ 

Patrik Ninik                             ____________________________ 

 

Zapisovala Dominika Králiková 

V Nezbudskej Lúčke, 9.3.2015 

 

                                                                              Ing. Adriana Vraňanová Kubičková 

Starostka obce 

 

 


