
 
Zápisnica číslo 7/2015 

zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, 
ktoré sa konalo dňa 12. novembra 2015  

v kancelárií Obecného úradu v Lúčke 
 

 
Prítomní poslanci:  Andrej Havrila, Pavel Hermanovský, František   Mihelič, 

Anna Sopková, Ing. Dominik Tkáč, RNDr. Marcel Tkáč 
 
Neprítomní poslanci: Peter Marcin 
 
Ostatní prítomní:   (viď prezenčná listina) 
 
 Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lúčke otvoril a viedol Mikuláš Mašlej – 
starosta obce. V úvode privítal všetkých prítomných a predniesol návrh programu 
rokovania:  
 

     o t v o r e n i e 
 
2. Voľba pracovných komisií 
3. Návrh na schválenie Doplnku č.1 k VZN č.40/2012 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za KO a DSO 
4. Schválenie návrhu zámeru PRO, výstavby, realizácie projektov v programovacom 

období 2015 – 2022 – priority 
5. Rôzne - diskusia 

 
z á v e r 

 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
Poslanci predložený návrh schválili. 
 
K bodu 2/ 
 

Starosta obce určil zapisovateľku, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie. 
 
Zapisovateľ:   Daniela Pšenáková 
 
Overovatelia:  Andrej Havrila  

Ing. Dominik Tkáč 
     
Návrhová komisia:  Ing. Dominik Tkáč     

Andrej Havrila 
    Pavol Hermanovský 

 
K bodu 3/ 
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 17. marca 2015 zákon č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), ktorým 
v Čl. V mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. V doterajšom 
znení ustanovenia § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. bola upravená sadzba poplatku pri 
množstvovom zbere a sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň. Novelou zákona o 
miestnych daniach sa v odseku 1 dopĺňa nové písmeno c), v ktorom sa určuje sadzba 
poplatku pre drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín, ktorá je najmenej 0,015 eura a 
najviac 0,078 eura za kilogram týchto odpadov. Pre obec z toho vyplýva povinnosť stanoviť 
sadzbu poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu a spôsob jeho vyberania. 
Starosta navrhol sadzbu poplatku 0,022 EUR za kg DSO (t.j. rovnaká sadzba ako pri 
množstvovom zbere KO) a spôsob vyberania poplatku – v hotovosti na zbernom dvore. 
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Nakoľko to nie je rozsiahla úprava obec ju bude riešiť Doplnkom č.1 k VZN č.40/2012 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Návrh Doplnku č.1 bol na 
pripomienkovanie vyvesený na úradnej tabuli obce a WEB stránke obce dňa 27.10.2015. 
K návrhu neboli žiadne pripomienky a tak ho starosta predložil poslancov na schválenie. 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 25/7/2015  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 4/ 
Program rozvoja obce (PRO je základným dokumentom pre riadenie samosprávy. 
Východiskom dokumentu je predovšetkým poznanie situácie v obci a konkrétnych potrieb 
a predstáv občanov, podnikateľov, záujmových skupín. Výsledkom je ucelená vízia 
o budúcom smerovaní rozvoja obce, ktorá okrem strategických cieľov navrhuje aj konkrétne 
opatrenia, aktivity a finančné zabezpečenie potrebné pre dosiahnutie stanovených cieľov. 
Spracovanie nového PRO na roky 2015 – 2022 je podmienené novým programovacím 
obdobím EÚ a taktiež novelou zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorá okrem iného 
mení obsahovú štruktúru programu rozvoja. Existencia dokumentu je podmienkou pre 
subjekty miestnej samosprávy na čerpanie z fondov EU v novom programovacom období. 
Starosta informoval poslancov s návrhom projektových zámerov. Projektovým zámerom č. 
1 je rekonštrukcia a modernizácia MŠ (modernizácia soc. zariadenia),Projektový zámer č.2 
Vybudovanie ČOV, Projektový zámer č.3 Dobudovanie tlakovej kanalizácie, Projektový 
zámer č.4 Dobudovanie dažďovej kanalizácie strednej cesty, Projektový zámer č.5 
Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií, mostov, verejných priestranstiev 
a parkov, Projektový zámer č. 6 Rekonštrukcia a modernizácia chodník pri štátnej ceste 
I/73, Projektový zámer č.7 Viacúčelové ihrisko, Projektový zámer č.8 Regenerácia – úprava 
verejnej zelene a výsadba novej zelene, Projektový zámer č.9 Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia (obci bola schválená dotácia vo výške 122 328,00 EUR), Projektový zámer č.10 
Predpríprava spracovania ovocia a zeleniny (od prvovýrobcov pre ďalšie konzervárenský 
spracovanie). Medzi integrované projekty (integrovaným projektom sa rozumie súhrn 
aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku z EPFRV, ktoré predstavujú investície 
týkajúce sa súčasne viacerých opatrení) sú navrhnuté : Vodovod Lúčka (dobudovanie 
vodovodu – vodojem, prístupová cesta), Budovanie spoločných zariadení (budovanie 
spoločných zariadení po pozemkových úpravách), Športovo – výcvikové oddychové centrum 
(rekonštrukcia a prístavba šatní s výcvikovým centrom), Ochrana obyvateľstva ( výstavba 
požiarnej zbrojnice s výcvikovým zameraním požiarnikov – dobrovoľníkov) a občianska 
vybavenosť (vybudovanie štandardných nájomných bytov). Ako uviedol starosta na väčšinu 
navrhovaných projektových zámerov má obec vypracovanú, prípadne rozpracovanú  
projektovú dokumentáciu. U projektov na ktoré nie je dokumentácia vypracovaná by sa 
riešila priebežne podľa aktuálnosti ( v závislosti od vychádzajúcich výziev).   
Starosta informoval, že obec má aj v súčasností podané žiadosti o dotáciu (Envirofond) na 
výstavbu Vodovodu, Kanalizácie a Dažďovej kanalizácie. Podporený bol projekt „Verejné 
osvetlenie“ a obec získala dotáciu vo výške 122 327,00 EUR.  
Poslanci Návrh zámeru PRO v programovacom období 2015 – 2022 podporili a starosta dal 
o návrhu hlasovať. 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 26/7/2015  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 5/ 
Starosta - informoval o tom, že obec má prenesené kompetencie orgánov štátnej správy na 
samosprávu na úseku ochrany pred požiarmi a je povinná sa podieľať na zabezpečovaní 
podmienok na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. V tejto súvislosti je potrebné 
zabezpečiť osobu s odbornou spôsobilosťou technika PO na vykonávanie preventívnych 
požiarnych prehliadok v objektoch, pravidelných školení zamestnancov, vykonávanie 
odbornej prípravy protipožiarnych prehliadok, vypracovanie a vedenie dokumentácie PO, 
organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov a ostatný činnosti v súlade 
so zák. č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Starosta 
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uviedol, že sa pri výbere bude riadiť, čím nižšou cenou požadovanou za poskytovanie týchto 
služieb a o výsledku jednaní bude poslancov informovať na najbližších zasadnutiach OZ. 
 
Hermanovský Pavol – upozornil starostu na slabé osvetlenie cintorína a taktiež navrhol, aby 
bol osvetlený celý cintorín vrátane okrajových častiach, aby sa ku každému hrobu dalo bez 
problémov dostať  
Starosta – dobudovanie osvetlenia nie je technicky náročné a tak nebude problém osvetliť aj 
ďalšie časti cintorína 
 
  Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta sa poďakoval všetkým prítomným za 
účasť na zasadnutí a rokovanie ukončil. 
 
 
 
 
 

       ........................................................ 
            Mikuláš Mašlej – starosta 
 
 
 
 
   I. overovateľ: 

Andrej Havrila  ........................................................ 
  

 
 
 

II. overovateľ: 
Ing. Dominik Tkáč ........................................................  

 
 


