
 
Zápisnica číslo 11/2016 

z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, 
ktoré sa konalo dňa 21. septembra 2016  

v kancelárií Obecného úradu v Lúčke 
 

 
Prítomní poslanci:  Andrej Havrila, Pavel Hermanovský, Peter Marcin, Anna 

Sopková, Ing. Dominik Tkáč, RNDr. Marcel Tkáč 
 
Neprítomní poslanci: František Mihelič 
Ostatní prítomní:   (viď prezenčná listina) 
 
 Jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lúčke otvoril a viedol starosta obce. 
Prítomných oboznámil s návrhom programu rokovania: 
 

     o t v o r e n i e 
 
2. Voľba pracovných komisií 
3. Návrh na bankovú záruku ku projektu: “Realizácia programu spoločných opatrení 

v obci Lúčka“ 
4. Schválenie zámeru umiestnenia ČOV Lúčka 
5. Rôzne – diskusia 

a) Informácia o zahájení školského roka 2016/2017 
b) Informácia o schválení akčného plánu okresu Svidník 
c) Informácia i príprave žiadosti na rekonštrukciu MŠ 

 
z á v e r 

Hlasovanie: 
4 4 0 0 
 
Poslanci predložený návrh schválili. 
 
K bodu 2/ 
 

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

Peter Marcin 
     
Návrhová komisia:  Anna Sopková  

Peter Marcin 
Ing. Dominik Tkáč 
 
     

K bodu 3/ 
 
Dňa 5.4.2016 bolo Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v Bratislave pod č.j. 
043PO050021 vydané Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre 
Obec Lúčka a to na : 
Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku 
Podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, 
modernizáciou a prispôsobením pôdohospodárstva a lesného hospodárstva 
Operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení. 
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku je 714 600,00EUR, celkové schválené 
oprávnené výdavky projektu – 714 000,00EUR. Výška spolufinancovania Aktivít projektu 
z vlastných zdrojov Prijímateľa (obce) je 0,00EUR. 
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Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Dobrovičova 12, Bratislava  a Obcou Lúčka, okres 
Svidník, zastúpenou starostom obce Mikulášom Mašlejom bude v projekte použitý systém 
financovania – zálohovými platbami. 
V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP výška zálohovej platby, ktorú PPA poskytne obci nesmie 
presiahnúť 50% schváleného NFP a vyplatenie zálohovej platby podlieha zloženiu bankovej 
záruky alebo rovnocennej písomnej zábezpeky. Z uvedeného dôvodu je potrebné schváliť 
OZ bankovú záruku a to formou prijatia krátkodobého preklenovacieho úveru zo strany 
Prima Banky Slovensko vo výške schváleného NFP. 
Starosta predložil poslancom návrh na schválenie prijatia krátkodobého preklenovacieho 
úveru vo výške 714 600,00EUR poskytnutého zo strany PRIMA Banka Slovensko za 
podmienok stanovených v príslušnej úverovej zmluve. Poslanci predložený návrh schválili. 
 
Návrh na uznesenie č. 37/11/2016  je súčasťou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
6 5 0 1 
 
K bodu 4/ 
 
Poslanci OZ sa opätovne na svojom zasadnutí zaoberali problematikou ČOV obce Lúčka. 
Nakoľko stanovisko poslancov OZ Kračúnovciach k napojeniu sa obce Lúčka na už existujúcu 
ČOV v Kračúnovciach bolo záporné (nesúhlasné) obec Lúčka hľadala ďalšie riešenia. Do 
úvahy pripadá len vybudovanie vlastnej čističky. No obec ani v tomto smere nemá veľa 
možnosti a to z dôvodu, že v k.ú. Lúčka nevlastní vhodné pozemky na jej výstavbu. 
Pozemkom, ktorý by vyhovoval tomuto zámeru je parcela KN 526 vedená na LV 1026 vo 
vlastníctve obce (v lokalite Roveň – oproti RD Martina Jurča, súp. č. 102). Poslanci návrh 
schválili, no za podmienok, že bude prejednaný aj s občanmi obce – minimálne s tými, 
ktorých sa to bezprostredne týka. O výsledku jednania z občanmi bude starosta informovať 
poslancov na ďalšom zasadnutí OZ. 
S vybudovaním ČOV na vyššie uvedenej parcele súvisí aj zmena územného plánu 
o umiestnenie stavby ČOV Lúčka v extraviláne obce na parcele KN 526. Poslanci hlasovali aj 
o zmene územného plánu. 
  
Návrh na uznesenie č. 38/11/2016  je súčasťou zápisnice. 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
Návrh na uznesenie č. 39/11/2016  je súčasťou zápisnice. 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
K bodu 5/ 
 

a) Starosta informoval poslancov o zahájení školského roka 2016/2017. Základnú školu 
v Lúčke navštevuje 9 žiakov, z toho 2 externe (žijúci v zahraničí). V materskej škole 
je nahlásených 21 detí. Škola zatiaľ funguje v bežnom režime, no klesajúcim počtom 
detí je budúcnosť školy ohrozená. 

b) Starosta informoval poslancov o rokovaní vlády SR vo Svidníku, kde v rámci podpory 
najmenej rozvinutých okresov schválila Akčný plán rozvoja okresu Svidník. 
Regionálny príspevok, ktorý pridelila vláda pre náš región, predstavuje sumu 3,06 
miliónov EUR. Z regionálneho príspevku budú pokryté rôzne projekty, medzi ktorými 
je plánovaný aj projekt našej obce na výstavbu: Bezpečnostné športovo – oddychové 
centrum.“ 

c) Starosta v krátkosti informoval poslancov, že obec pripravuje žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok na rekonštrukciu MŠ z operačného programu „Ľudské zdroje“, 
prioritná os : „Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít“. Išlo by o rekonštrukciu vnútorných priestorov budovy MŠ 
(dvere, podlahy, sanita). Bližšie sa tejto problematike bude venovať starosta na 
budúcich zasadnutiach, keď to bude aktuálne. 
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D i s k u s i a 
 
Marcin Peter – informoval sa, či z nenávratného príspevku sa bude rekonštruovať cesta, tzv. 
stredná cesta, ktorá je v dezolátnom stave a jej oprava sa sľubuje už roky. Či je potrebné 
budovanie poľných ciest, keď MK po obci sú v hroznom stave? 
Starosta – príspevok je účelovo viazaný a týka sa len budovania spoločných zariadení po 
pozemkových úpravach. Žiadosť na rekonštrukciu MK je pripravená, čaká sa na zverejnenie 
výzvy. 
Marcin Peter – dotazoval sa, či to nie je riziko pre obec opätovne brať úver v takej veľkej 
čiastke. 
Starosta – financovanie takýchto projektov má presne pravidlá. Obec má na projekte nulovú 
spoluúčasť, no na prefinancovanie potrebuje preklenovací úver. Iný spôsob nie je, nakoľko 
obec nemá také finančné možnosti z vlastných zdrojov. 
Sopková Anna – navrhla, aby sa pre takto dôležitými rozhodnutiami ako je budovanie ČOV 
a veci podobné zvolávalo verejné zhromaždenie občanov, kde by sa im vždy vysvetlili 
podrobnosti a nejasnosti danej problematiky. Predišlo by sa tak zbytočným 
nedorozumeniam i nespokojnosti občanov. 
 
 

Z á v e r 

 
V závere sa starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a rokovanie OZ 
ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Anna Sopková  ........................................................ 
  

 
 
 

II. overovateľ: 
Pater Marcin  ........................................................  

 
 


