
 
Zápisnica číslo 14/2016 

zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, ktoré sa 
konalo dňa 14. decembra 2016  

v kancelárií Obecného úradu v Lúčke 
 

 
Prítomní poslanci:  Andrej Havrila, Peter Marcin, František Mihelič, Anna Sopková, 

Ing. Dominik Tkáč, RNDr. Marcel Tkáč 
 
Neprítomní poslanci:  Pavel Hermanovský 
Ostatní prítomní:   (viď prezenčná listina) 
 

Štrnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce Mikuláš Mašlej. 
V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a predniesol program zasadnutia: 

 
     o t v o r e n i e 
 
2. Voľba pracovných komisií 
3. Úprava rozpočtu príjmov a výdajov za rok 2016 
4. Schválenie rozpočtu príjmov a výdajov na roky 2017 - 2019 
5. Rôzne – diskusia 

a) Prerokovanie odmien poslancom OZ a jeho aktívu 
b) Prerokovanie petície občanov obce proti umiestneniu ČOV na parcele KN 526 

 
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:  František Mihelič  

Peter Marcin 
     
Návrhová komisia:  Ing. Dominik Tkáč 

František Mihelič 
Pater Marcin 

     
K bodu 3/  
V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
zákona NR SR č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov predložil starosta obce návrh zmien rozpočtu obce Lúčka za rok 2016. 
Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka uznesením č. 28/8/2015 zo dňa 9. decembra 2015 
schválilo Rozpočet obce Lúčka na rok 2016. Opatrením č. 2/2016 sa rozpočet na rok 2016 
upravuje podľa skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce. Úprava rozpočtu v 
príjmovej časti na 561 000,00 EUR a výdavkovej časti na 561 000,00 EUR EUR. 
Za predložený návrh dal starosta hlasovať a poslanci ho jednohlasne schválili. 
 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
   
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č.46/14/2016 je súčasťou zápisnice. 
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K bodu 4/ 
Obec Lúčka pri zostavovaní rozpočtu bežných príjmov na rok 2017 vychádzala z 

nasledovných východísk:  
- podielové dane - výnos dane z príjmov fyzických osôb zo štátneho rozpočtu (ŠR) 
- pri správe miestnych daní na rok 2017 sa bude uplatňovať VZN č.40/2012 o miestnych 
daniach v znení doplnkov 
- pri vyberaní poplatku za zber a zneškodňovanie KO v roku 2017 budú uplatňované sadzby 
schválené VZN č.40/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v znení 
doplnkov 
- dotácie poskytnuté zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti školstva  
- dotácie poskytnuté na ďalšie prenesené kompetencie (evidencia obyvateľstva, stavebný 
úrad, pozemné komunikácie, životné prostredie...) 
Pri zostavovaní rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2017 obec vychádza z nasledovných 
východísk: 
- dotácia zo ŠR – PPA rekonštrukcia MK (99 900,00EUR) 
- dotácia zo ŠR – PPA Program spoločných opatrení (714 600,00EUR) 
 Pri zostavovaní rozpočtu bežných výdavkov na rok 2017 bude prioritou: 
- zabezpečenie krytia záväzkov, ktoré vyplývajú z plnenia úverových zmlúv 
- zabezpečenie povinností, ktoré obci vyplývajú z plnenia samosprávnych funkcií 
- zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií zo štátnej správy na úseku školstva, 
hlásenia pobytu a registra obyvateľstva, územného plánovania a SP, dopravy a pozemných 
komunikácií, životného prostredia 
- zabezpečenie výdavkov na originálne kompetencie v oblasti školstva  
- obec vykryje nevyhnutné výdavky organizácií zriadených obcou 
Pri zostavovaní rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2017 obec vychádza z nasledovných 
východísk: 
- dotácia zo ŠR – PPA rekonštrukcia MK (99 900,00EUR) 
- dotácia zo ŠR – PPA Program spoločných opatrení (714 600,00EUR) 
Pri zostavovaní rozpočtu kapitálových výdajov na rok 2017 obec vychádza z nasledovných 
východísk: 
- dotácia zo ŠR – PPA rekonštrukcia MK (99 900,00EUR) 
- vlastné prostriedky na rekonštrukciu MK (2 830,00EUR) 
- dotácia zo ŠR – PPA Program spoločných opatrení (714 600,00EUR) 
- transakcia verejného dlhu (splátky úveru) (10 000,00EUR) 
Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2017  je plánovaný ako rozpočet vyrovnaný.  
Celkovo navrhovaný rozpočet na rok 2017 je nasledovný: 

- v časti príjmov .....................985 000,00 EUR 
- v časti výdavkov .................. 985 000,00 EUR 

Výhľad rozpočtov na roky 2018 – 2019 v časti bežných príjmov a výdajov je podobný ako 
rozpočet (bežný) na rok 2017. 
Poslanci predložený návrh schválili. 
 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
   
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č.47/14/2016 je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 5/ 

a) Zásady odmeňovanie poslancov OZ a jeho aktívu  boli schválené na ustanovujúcom 
zasadnutí OZ uznesením č. 7/1/2014 zo dňa 7.12.2014. V zmysle schválených zásad 
odmeňovania starosta predložil návrh na vyplatenie odmien v celkovej čiastke 
1 010,00 EUR. 
Poslanci sa schválených odmien vzdali a finančné prostriedky budú použité v rámci 
rozpočtu obce. 
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Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 48/14/2016  je súčasťou zápisnice 
 

b) Starosta informoval prítomných poslancov, že dňa 28.11.2016 bola na Obecný úrad 
doručená v poradí už druhá petícia občanov obce proti výstavbe – umiestneniu 
stavby ČOV Lúčka na parcele C-KN 526 v k.ú. Lúčka. Petíciu doručila p. Cecília 
Lešková (Lúčka 94), ktorá je zároveň predsedníčkou petičného výboru. Členmi 
petičného výboru sú Ing. Ján Leško (Lúčka 94) a Darina Mašlejová (Lúčka 89). 
Petíciu podpísalo 49 občanov. Na základe vyššie uvedených skutočností starosta 
plánuje v priebehu mesiaca december zvolať stretnutie s občanmi obce – verejné 
zhromaždenie. O mieste a čase konania verejného zhromaždenia bude starosta 
poslancov včas informovať. 

 
Diskusia: 
Peter Marcin – opätovne upozornil na to, že starosta by mal pred každým veľkým 
rozhodnutím zvolať verejné zhromaždenie občanov, aby boli včas a presne informovaní 
o tom, čo sa bude v obci diať, aby sa tak predišlo takým situáciam aká nastala pri zámere 
výstavby ČOV. 
Anna Sopková – navrhla, či by sa pre deti nemohlo v zime urobiť klzisko a to v areáli 
viacúčelového ihriska (tenisových kurtov), nakoľko deti z obce nemajú v obci veľa možnosti 
trávenia voľného času. Uviedla, že je mnoho ochotných rodičov, ktorý by s jeho realizáciou 
pomohli. 
Starosta – nie je proti návrhu, no je potrebné zabezpečiť okolie klziska a to paletami, aby sa 
tak zabránilo poškodeniu oplotenia. 
František Mihelič – ponúkol, že môže poskytnúť niekoľko paliet ak bude potrebné 
Anna Sopková – uviedla, že sa pokúsi zabezpečiť palety prostredníctvom ich firmy, a ak by 
to nebolo možné prípadne by nebolo množstvo postačujúce budú sa medzi sebou informovať 
a zabezpečia sa ďalšie kusy cez iných dodávateľov.  
Poslanci a starosta sa dohodli, že v priebehu najbližších dní sa telefonicky dohodnú na 
konkrétnom postupe. 

  
Z á v e r 

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

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

František Mihelič  ........................................................ 
  

 
 
 

II. overovateľ: 
Peter Marcin   ........................................................  

 
 


