
 
Zápisnica číslo 16/2017 

zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, ktoré sa 
konalo dňa 2. augusta 2017  

v kancelárií Obecného úradu v Lúčke 
 

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

Ing. Dominik Tkáč 
 
Neprítomní poslanci:  Peter Marcin, Anna Sopková, RNDr. Marcel Tkáč 
Ostatní prítomní:   (viď prezenčná listina) 
 

 
Program: 

 
o t v o r e n i e 
 
1. Voľba pracovných komisií 
2. Informácia o národnom projekte „Cesta na trh práce“ a zamestnávanie UoZ 
3. Úprava rozpočtu príjmov a výdajov (z dôvodu projektu Cesta na trh práce  – Aktivity č.3 
4. Informácia o darovacích zmluvách občanov v prospech obce 
5. Rôzne – diskusia 

a) Informácia starostu obce o vyhlásených výzvach a príprave projektov (DHZ, športy)  
b) Informácia o plánovaných aktivitách obce 

 
z á v e r 

 
K bodu 1/ 
 
 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lúčke otvoril starosta obce Mikuláš Mašlej. 
Privítal prítomných poslancov OZ. 
Starosta obce pred schválením programu rokovania predniesol, predniesol aj  návrh zmeny 
programu rokovania,  poslancom navrhol zmenu programu zasadnutia, ktorý im bol doručený 
v pozvánke, nakoľko sa termín zasadnutia posunul (z dôvodu, že na plánovanom zasadnutí sa 
nemohla zúčastniť väčšina poslancov) a medzitým sa vyskytli ďalšie skutočnosti, ktoré je 
potrené prerokovať. /program po navrhnutej zmene/ 
 

o t v o r e n i e 
 
2. Voľba pracovných komisií 
3. Informácia o národnom projekte „Cesta na trh práce“ a zamestnávanie UoZ 
4. Úprava rozpočtu príjmov a výdajov (z dôvodu projektu Cesta na trh práce  – Aktivity č.3 
5. Informácia o darovacích zmluvách občanov v prospech obce 
6. Výzva MV SR – Výstavba – rekonštrukcia požiarnych zbrojníc 
7. Rôzne – diskusia 

a) Informácia starostu obce o vyhlásených výzvach a príprave projektov  
b) Informácia o plánovaných aktivitách obce 

 
z á v e r 
 

K predloženej zmene   programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za 
zmenu programu hlasovať. Hlasovaním za: 4, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 
bol  zmenený program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený. 
Pz. Na rokovaní sa zúčastnili 4 poslanci zo 7. 
 

Hlasovanie: 
4 4 0 0 
 
Poslanci zmenený program zasadnutia OZ schválili.   
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K bodu 2/ 
 

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

Pavel Hermanovský 
     
Návrhová komisia:  Ing. Dominik Tkáč 

František Mihelič 
Andrej Havrila 

     
K bodu 3/  
Cieľom projektu: cesta na trh práce – Aktivita č.3 je zlepšenie postavenia UoZ na trhu práce, 
zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti, zníženie dlhodobej nezamestnanosti podporou 
vytvárania pracovných miest u užívateľov - verejných zamestnávateľov vo vymedzených 
oblastiach zamestnávania, poskytovaním finančného príspevku podľa § 54 zákona o službách 
zamestnanosti.  
Finančný príspevok sa poskytne užívateľovi – zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné 
miesto prijme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, ak pracovný pomer 
je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.  
Finančný príspevok poskytuje najmenej počas 3 mesiacov a najviac počas 12 mesiacov v 
závislosti od dohodnutej doby trvania pracovného pomeru. Po uplynutí podpornej doby nie je 
zamestnávateľ povinný podporené pracovné miesto udržať. Naša obec sa zapojila do vyššie 
uvedeného projektu a bolo nám schválených 5 pracovných miest. Na základe dohody č. 
74/2017/§54 – CnTP- A3/SK uzatvorenej medzi UPSVaR Bardejov a Obcou Lúčka obec od 
1.7.2017 zamestnáva v rámci tohto projektu troch mužov a dve ženy z vybraných UoZ a to 
po dobu 12 mesiacov na plný pracovný úväzok. (Dohoda medzi ÚPSVaR a Obcou Lúčka je 
zverejnená na WEB stránke obce www.oculucka.sk) 
ÚPSVaR poskytuje mesačne na úhradu 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však 
vo výške minimálnej celkovej ceny práce vypočítanej z minimálnej mzdy ustanovenej na 
príslušný kalendárny rok, v ktorom sa príspevok poskytuje, pre rok 2017 najviac vo výške 
588,11 €. Výška príspevku bude v priebehu implementácie projektu upravovaná v závislosti 
od valorizácie minimálnej mzdy. Výška finančného príspevku zodpovedá pracovnému pomeru 
dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas.  
Ďalej ÚPSVaR poskytuje jednorázový príspevok  na úhradu časti nevyhnutných nákladov 
súvisiacich s výkonom zamestnania zamestnanca, ako napr. na osobné ochranné pracovné 
prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie, najviac vo výške 5 % celkovej ceny práce.  
 
Hlasovanie: 
4 4 0 0 
   
Predložený materiál ( Fotokópia Dohody č. 74/2017§ 54 –CnTP-A3/SK) je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 54/16/2017 je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 4/ 
 
V predchádzajúcom bode starosta informoval poslancov o zapojení sa obce do národného  
projektu : „Cesta na trh práce“ – Aktivita č.3. Z tohto dôvodu je potrebné upraviť rozpočet 
príjmov a výdajov. Opatrením č. 2/2017 sa rozpočet upravuje takto : 
 
a) v časti príjmov - bežné príjmy upravuje rozpočet na celkovú čiastku 1 307 237,00 EUR      

(rozpočet navýšený o 19 000,00 EUR) – z toho príjem:  
 

– zo štátneho rozpočtu .................... +   2 550,00 EUR 
- z ESF .......................................... + 14 450,00 EUR 

      - vlastné príjmy (výnos dani)............ +   2 000,00 EUR 
     Spolu:............................................ + 19 000,00 EUR 
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b) v časti výdajov - bežné výdaje upravuje rozpočet na celkovú čiastku 1 307 237,00 EUR      

(rozpočet navýšený o 19 000,00 EUR) – z toho výdaj:  
 

– zo štátneho rozpočtu .................... +   2 550,00 EUR 
- z ESF .......................................... + 14 450,00 EUR 

      - vlastné výdaje (Rozvoj obcí - MOS). +   2 000,00 EUR 
     Spolu:............................................ + 19 000,00 EUR 

 

Predložený návrh úpravy rozpočtu poslanci schválili. 

Hlasovanie: 
4 4 0 0 
   
Návrh na uznesenie č. 55/16/2017 je súčasťou zápisnice. 
 
 
K bodu 5/ 
 

a) Dňa 29.5.2017 bola uzatvorená Darovacia zmluva o prevode nehnuteľností podľa § 
628 a násl. Občianskeho zákonníka medzi Ing. Radoslavom Pavlíkom a Janou 
Pavlíkovou, rod. Sopkovou Bytom Lúčka 102 (ako  darcovia) a Obcou Lúčka, zast. 
Mikulášom Mašlejom starostom (ako obdarovaný) prostredníctvom ktorej darcovia 
Ing. Radoslav Pavlík a Jana Pavlíková prevádzajú nehnuteľnosť a to novovytvorenú 
parcelu C KN 344/17 – zastavaná plocha o výmere 130m2 bezodplatne do výlučného 
vlastníctva Obce Lúčka. Reálna hodnota tohto daru za 130m2 je 260 EUR. Jedná sa 
o parcelu pod miestnou komunikáciou. (Darovacia zmluva je zverejnená na WEB 
stránke obce www.oculucka.sk) 

Dňa 29.5.2017 bol na základe vyššie uvedenej Darovacej zmluvy na Okresný úrad 
Svidník, katastrálny odbor podaný Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností. Dňa 14.6.2017 bolo OÚ vydané Rozhodnutie o povolení vkladu 
vlastníckeho práva pod. č. V521/2017.  
Povolením vkladu vlastníckeho práva do KN obce sa tak obec stala výlučným 
vlastníkom pozemkov pod MK a to od hranice intravilánu s extravilánom obce Lúčka 
po katastrálnu hranicu Obce Lúčka s Obcou Kuková (cesta od cca č.d. 104 smerom ku 
Kukovej). Starosta obce ako aj poslanci OZ týmto vyjadrili uznanie a vďaku za tento 
počin – dar manželov Pavlíkových. 

b) Dňa 10.7.2017 bola uzatvorená Darovacia zmluva o prevode hnuteľností podľa § 628 
zákona č. 40/1964. Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi 
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka, Priemyselná 2, Košice zastúpená Annou 
Sopkovou, vedúcou organizačnej zložky (ďalej ako darca) a Obcou Lúčka, zastup. 
Mikulášom Mašlejom starostom obce (ďalej ako obdarovaný). Touto zmluvou darca 
bezodplatne prenecháva Obdarovanému hnuteľnú vec : Drevorezbu – vyrezávaného 
anjela v reálnej hodnote 1 200 EUR, ktorú zaplatil darca za zhotovenie rezbárovi 
Milanovi Krajňákovi. V deň odovzdania diela sa  dar stáva majetkom obce a bude 
vedený v evidencií majetku obce. Predbežný návrh na umiestnenie drevorezby je do 
výrezu lipy pri kríži na miestnom cintoríne. Spôsob, miesto a čas odovzdania 
a posvätenia bude prejednávaný s poslancami OZ. (Darovacia zmluva je zverejnená 
na WEB stránke obce www.oculucka.sk) 

Iniciátorkou daru je poslankyňa Anna Sopková, ktorá zabezpečila finančné prostriedky 
(sponzorstvo) i samotnú drevorezbu. Patrí jej za to veľké poďakovanie. 

 

 

Hlasovanie: 
4 4 0 0 
 
Návrh na uznesenie č. 56/16/2017  je súčasťou zápisnice 
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K bodu 6/ 

O potrebe vybudovania športovo oddychového centra v obci starosta informoval 
poslancov už na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. Obec má vypracovaný návrh projektu 
na: “Bezpečnostné športovo výcvikové a oddychové centrum“. Skladá sa z troch častí :  

Zóna A – šatne TJ, zóna B – spoločenská miestnosť a fitnescentrum a zóna C – garáže DHZ. 
Obec plánuje výstavbu uvedeného komplexu prostredníctvom dotácií o ktoré sa bude 
uchádzať. Zóna A a zóna B by mala byť financovaná formou NFP cez PPA a zóna C cez 
Ministerstvo vnútra SR. Na financovanie cez PPA obec nie je viazaná spoluúčasťou (100%-né 
oprávnené náklady). Financovanie projektu z MV SR je podmienené zabezpečením 5% nej 
spoluúčasti zo zdrojov žiadateľa – obce. Vláda SR vo februári schválila návrh zákona ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 526/ 2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR v znení 
neskorších predpisov, s pôsobnosťou od 1. 7. 2017. Na základe neho majú obce možnosť 
uchádzať sa o dotácie na výstavbu, rekonštrukciu a iné technické zhodnotenie budovy 
hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice. V súčasnosti by mali byť vyhlásené konkrétne 
výzvy MV SR na predkladanie projektov. Predbežné info je, že na jednu zbrojnicu vychádza 
cca 30.000,00EUR. Podmienka bude samozrejme aj projektová dokumentácia s rozpočtom. 
Z tohto dôvodu starosta predniesol poslancom návrh na odsúhlasenie zapojenia sa obce do 
vyhlásenej výzvy a projektu výstavby :“Bezpečnostné športovo výcvikové a oddychové 
centrum“  a na schválenie zabezpečenia spolufinancovania vo výške 5% z poskytnutej 
dotácie MV SR na zónu C – garáže DHZ. Poslanci prednesený návrh schválili. 

Hlasovanie: 
4 4 0 0 
   
Návrh na uznesenie č. 57/16/2017 je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 7/ 
 

a) O výzve na projekt - Výstavba a rekonštrukcia požiarnych zbrojníc z MV SR starosta 
informoval poslancov samostatne v predchádzajúcom bode programu. 
Ďalším projektom do ktorého sa obec zapojila je v rámci Programu rozvoja vidieka, 
Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, Podopatrenie 
7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých 
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných 
zdrojov a úspor energie, Aktivita – 1 – Výstavba a rekonštrukcia miestnych 
komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových 
zastávok. Žiadosť o NFP je podaná a na PPA čaká na schválenie. AK by bol tento náš 
projekt podporený ako prvé by sa začalo s rekonštrukciou „Strednej cesty“ a MK ku 
MŠ a ZŠ. Pokračovalo by sa cestou ku p. Sopkovi Fr.. Podpora tohto projektu je pre 
obec prvoradá, nakoľko katastrofálny stav týchto MK sa rieši takmer na každom 
zasadnutí. 

b) Najbližšie obec plánuje akciu pri príležitosti kermešovských osláv. Hlavným bodom 
programu je vystúpenie skupiny  Drišľák. Podujatie sa začne o 19,00 hod, a konať sa 
bude v sále KSB. Zabezpečuje to p. Jozef Mašlej. Poslanci sa dohodli na výbere 
dobrovoľného symbolického vstupného.   

 
Diskusia: 
Andrej Havrila – ako pokračujú práce na výstavbe ciest ? 
Starosta – k tejto téme zodpovie v dotazoch a pripomienkach od p. Sopkovej  
 
Starosta tlmočil poslancom informácie a dotazy poslankyne Anny Sopkovej, ktoré mu boli 
doručené emailom, nakoľko p. Sopková sa zasadnutia zo zdravotných dôvodov nemohla 
zúčastniť: 
Informácia: 
� Výroba informačnej tabule s umiestnením na tel. stĺpy pred súp. č.96 (  r. Labudových)  

p. Sopková informovala, že zadala do výroby vo firme Rikostav. Keď bude rám hotový dá 
vedieť a bude potrebné vyriešiť výplň do samotného rámu s p. Marcinom alebo p. 
Miheličom.  
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Starosta – keď bude rám hotový zabezpečí výplň. 
Dotazy: 
� Informácia, či okrem futbalového zápasu a vystúpenia skupiny Drišľak, ktorú zabezpečuje 

p. Jozef Mašlej nerobíme (poslanci, obec) žiadny iný program (napr. navrhuje koncert 
v kostole Rusínske trio alebo p. Štefan Štec – účastníci projektu Zem spieva – preveriť či 
majú voľný termín a či obec má voľné finančné prostriedky na ich úhradu (Štefan Štec – 
45min. – 1hod. vystúpenie 600,00 EUR + doprava); Rusínske trio – začnú vystupovať až 
v októbri – ich vystúpenie naplánovať napr. na posviacku drevorezby Anjela   
Starosta – je toho názoru, že na Kermešovské oslavy úplne stačí vystúpenie skupiny 
Drišľak, ktoré navrhuje urobiť v sále KD a to z dôvodu, že prostredie okolo ihriska sa mú 
momentálne zdá nekultúrne (v blízkosti je stavenisko) a zároveň by sa predišlo 
komplikáciám v prípade nepriaznivého počasia). Na vystúpenie iných skupín obec 
momentálne nemá financie. Pri posviacke Anjela navrhuje skôr vystúpenie p. Márie 
Mačoškovej, či A. Servickej, ktoré majú vo svojom repertuári aj mariánske piesne, ktoré 
sa hodia na takúto udalosť. V budúcnosti sa môže uvažovať aj nad ďalšími vystúpeniami. 

� Výstavba ČOV – v akom je to stave, či sa bude robiť alebo nie? 
Starosta – potrebujeme pripraviť odborné stanovisko ku petícií pre stavebný úrad 
a prekonzultovať to s právnikom.  Tak ako sa rokovalo na predchádzajúcich zasadnutiach 
vo výstavbe sa bude pokračovať s tým, že boli urobené ďalšie opatrenia – posunutá stavba 
na hranicu 25m od osi vozovky 

� Cesty v obci – ako pokračujú práce a kedy to bude ukončené? 
Starosta – výstavba ide jak v lete na saniach. 14.11.2016 bolo odovzdané stavenisko 
a daná objednávka na začatie prác. Doba výstavby 12. mesiacov. 14.11.2017 sú povinní 
požiadať o zahájenie preberacieho konania. Do tohto termínu by mali byť práce ukončené.  

� Najčastejšie pripomienky od občanov obce: 
� Či niekto sleduje prácu robotníkov, ktorí pracujú na projekte – ich práca je nekvalitná, 

ponechané náradie na ceste, povysypávaný suchý betón na ceste, nekvalitne poukladaná 
dlažba- priekopy, atď.... 
Starosta – nekvalitne poukladanú dlažbu na podnet starostu poopravovali, nie je to úplne 
super, ale už je to lepšie. Boli upozornení aj na výjazd na pole – bol zlé naprojektovaný, 
ale zabezpečili betónové rúry a urobia riadny prejazd (bez navýšenia financií) tak, aby sa 
dalo vojsť na pole. Ponechané náradie na ceste – viem o čo sa jedná, ale občania nemajú 
čo na stavenisku robiť a cesta je stavenisko.(„ Čo ja viem, náradie nie je nechané na ceste 
po skončení prác“ povedal starosta). Zaschnutý betón – vysypávali ho z dôvodu, že pre 
vysoké teploty ho nestíhali spracovávať, je to chýba dodávateľa, že nestihol vyrobiť 
a teplom stvrdol – obec to neplatí! 

� Prečo nemáme v obci zberné kontajnery na triedenie odpadu, ako je to v iných menších 
obciach, občania pokračujú vo vyvážaní odpadu k potoku smerom ku Kukovej 
Starosta – k tejto téme sa ešte vráti na budúcich zasadnutiach, nakoľko z otázky nie je 
jasné, či sa jedná o separovaný vrecový zber alebo veľkokapacitný kontajnér. Ak by šlo 
o separovaný zber, vrecová forma zberu ostáva nezmenená, iba že by bolo potrebné 
doplniť zber o ďalšie komodity. 
Občan má veľkú možnosť a bez ďalších nákladov odovzdať svoj odpad zbernej spoločnosti 
akýkoľvek a v akomkoľvek množstve – nemusí voziť k potoku, auto príde pred dom. Ak sa 
jedna o veľkokapacitný kontajner je potrebné zvážiť, čo je vhodné, lebo nie je to lacná 
záležitosť. Náklady na jeden 5t kontajner na 48 hod.  sú cca cca 110,00 eur. A ako by to 
vyzeralo, mám s tým skúsenosti – povedal starosta. 

� Vyzývať a upozorňovať občanov prostredníctvom MR 
Starosta – pripraví sa relácia a bude v MR 

� Či sa bude robiť regulácia potoka v Lúčke a zároveň vyčistenie brehov – výrub 
znehodnotených stromov 
Starosta – už v minulosti požiadal o to SVP, š.p., no zlikvidovali, resp. orezali len stromy 
pod vedením NN. Opätovne sa napíše list adresovaný SVP, š.p. Košice, závod Trebišov 
s vedomím na OÚ ŽP o likvidáciu poškodených drevín s dôrazom na bezpečnosť občanov a 
majetku obce 

� Sťažnosti občanov, ktorí majú pri svojich RD susedov – majiteľov pozemkov ktorí sa 
o uvedené pozemky nestarajú. Vyzvať majiteľov pozemkov cez obecný rozhlas alebo 
písomne o pravidelné zabezpečovanie pokosenia buriny na týchto pozemkoch  
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Starosta – je to dlhodobý problém, občania sú upozorňovaní, ale aj tak si neplnia svoje 
povinnosti. Treba si ale  uvedomiť o akýchto  ľudí ide – ich morálne vedomie...  Môžeme 
taktiež pripraviť reláciu v MR a dotknutých občanov opätovne osobne upozorniť. 

� Október „Mesiac úcty k starším“ –či budeme riešiť až minulý rok navrhovanú akciu – 
Výstava dobových fotografií z obce, rodín s posedením pre dôchodcov 

� Návrh na zriadenie „Slovenskej Lúčanskej dobovej izby“ – starožitností, tradície a pod. Či 
by to bolo možné, kde by sme to vedeli urobiť a sprístupniť okolitej verejnosti – návštevy, 
exkurzie a pod. 
Starosta – výstava dobových fotografií by sa mohla zrealizovať v sále KD, kde by sa 
fotografie umiestnili na panely a popritom urobiť posedenie pre dôchodcov. „Len nechcite, 
aby všetko robil len starosta!“ dodal starosta. Treba si povedať, kto to bude robiť, starosta 
podporí a pomôže. Zriadenie dobovej izby- obec nedisponuje vhodným priestorom, no do 
budúcna by sa mohlo o zriadení takejto dobovej izby uvažovať (priestory bývalých 
kancelárií OcÚ), Poslanci sa môžu touto tematikou zaoberať na ďalších zasadnutiach OZ. 

� Ako bude vyzerať posviacka Anjela – bol prednesený návrh na spojenie vysviacky 
s oslavou výročia posviacky nášho kostola 
Starosta – posviacka by mohla byť 17.10.2017 a ku zabezpečeniu vecí okolo posviacky 
starosta zvolá osobitne sedenie poslancov.  
 

Hermanovský Pavel – apeloval na zlý stav miestnej komunikácie (tzv stredná cesta) 
a informoval sa ako to vyzerá s jej rekonštrukciou. 
Starosta – ako už uviedol v predchádzajúcom bode programu – žiadosť na rekonštrukciu je 
podaná a čaká sa na schvaľovanie. Hneď ako bude schválená PPA obec začne 
s rekonštrukciou tejto cesty ako sa prvou v poradí. Zatiaľ bude úpravu riešiť opätovne 
zásypom, alebo zrovnaním výmoľov. 
 

 
Z á v e r 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval prítomným za účasť na 
zasadnutí a rokovanie ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

II. overovateľ: 
Pavel Hermanovský   ........................................................  

 
 


