
 
Zápisnica číslo 17/2017 

zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, ktoré 
sa konalo dňa 4. októbra 2017  

v kancelárií Obecného úradu v Lúčke 
 

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

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

 
Program: 

 
o t v o r e n i e 
 
1. Voľba pracovných komisií 
2. Prerokovanie žiadosti na zahájenie vyvlastňovacieho konania a vysporiadania RD č. 50 

v obci Lúčka  
3. Prehodnotenie rozpočtu obce k 31.12.2017 
4. Rôzne – diskusia 

a) Informácia o zahájení príprav a žiadosti na projektoch na rok 2018 
 

z á v e r 
 
 
 
 Sedemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril ako aj celé viedol starosta 
obce Mikuláš Mašlej. V úvode privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom 
rokovania. 
 

Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
Poslanci program zasadnutia OZ schválili. Starosta zároveň ospravedlnil meškanie a neskorší 
príchod poslanca Pavla Hermanovského (pracovné povinnosti).  
 
 
K bodu 1/ 
 

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

Anna Sopková 
     
Návrhová komisia:  RNDr. Marcel Tkáč 

Anna Sopková 
Peter Marcin 

     
K bodu 2/  
 

Dňa 8.9.2017 bola obecnému úradu doručená „Žiadosť o súhlas“ na zahájenie 
vyvlastňovacieho konania – vysporiadania domu v obci Lúčka pod č. 50 od JUDr. Emílie 
Bujňákovej (Právne a mediačné služby), ktorá prevzala zastupovanie p. Verony Knolovej, 
rod. Fečovej vo veci vysporiadania uvedenej nehnuteľností. 

Rodinný dom  súp. č.50 je postavený na parcele KN-C 222/3 o výmere 490m2 vedenej 
na LV 491 v k . ú. Lúčka, ktorej vlastníkom je Obec Lúčka. Stavba bola postavená pred 
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rokom 1976 „na čierno“ na cudzom (obecnom) pozemku. Rodina p. Fečovej si stavbu (chatrč) 
svojvoľne rozširovala, upravovala – bez povolenia. 
Poslanci OZ sa touto problematikou v minulosti zaoberali (p. Verona Knolová žiadala 
o odpredaj pozemku). Jej žiadosť bola vtedajšími poslancami zamietnutá s odôvodnením, že 
parcely KN–C 22/3 o výmere 490m2 ako aj susediaca parcela KN-C o výmere 441m2 (vedené 
na LV 491), ktoré p. Verona Fečová dlhodobo užíva a na ktorej sa nachádza predmetná 
stavba – chatrč sa nachádzajú v strede obce v blízkostí Kultúrneho domu, Domu nádeje 
a cintorína. Nakoľko tieto obecné pozemky sú v lukratívnej lokalite obce na sútoku  vodných 
tokov v Územnom pláne obce je na nich plánovaná výsadba zelených plôch (parku) 
a vybudovanie prírodného kúpaliska (parcely sa nachádzajú na sútoku vodných tokov). 
  Vtedajšie OZ vyšlo p. Fečovej v ústrety a dovolilo jej bezplatne užívať predmetné 
parcely po dobu, kým si nenájde náhradné bývanie alebo obec zabezpečí nájomné byty. Obec 
nikdy nežiadala nájom za užívanie pozemkov. 
Starosta oboznámil poslancov s touto problematikou a požiadal ich aby sa k tomu vyjadrili 
a následne zaujali záväzné stanovisko. 
 Pre poslancov táto problematika nebola neznámou, nakoľko už mnohokrát na 
predchádzajúcich zasadnutiach padla otázka „čo sa s tým bude robiť...“, lebo v konečnom 
dôsledku problémom nie je len svojvoľné rozširovanie stavby, ale aj nebezpečné správanie sa 
synov p. Fečovej.  
 Poslanci zaujali jednoznačne stanovisko „nesúhlasia“ so začatím vyvlastňovacieho 
konania a opätovne súhlasia, aby p. Fečová užívala predmetné nehnuteľností kým si nenájde 
náhradne bývanie (resp. na dožitie). Toto stanovisko bude zaslané aj JUDr. Emílií Bujňákovej, 
ktorá v uvedenej veci zastupuje p. Veronu Knolovú, rod. Fečovú.  
  
Hlasovanie: 
7 7 0 0 
   
Predložený materiál ( Žiadosť o súhlas, Odpoveď obce – vysvetlenie, mapa územia, UPD obce 
– predmetnej časti obce) je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 58/17/2017 je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 3/ 
 

Ministerstvo financií SR mesačne vykonáva monitoring vývoja hospodárenia rozpočtu 
verejnej správy vrátane rozpočtov obcí na základe podkladov predložených obcami 
prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RISAM, s cieľom 
zapracovať nevyhnutné skutočnosti, ktoré majú vplyv na reguláciu vývoja rozpočtu verejnej 
správy v priebehu roka. 
Vzhľadom k prehlbujúcim sa rozdielom medzi predpokladaným výsledkom hospodárenia 
v upravených rozpočtoch v porovnaní s údajmi vykázanými vo výkazoch FIN ku koncu roka, 
MF SR pristupuje k mimoriadnemu zberu údajov týkajúcich sa reálnej očakávanej skutočnosti 
plnenia rozpočtu k 31.12.2017.  
 Starosta informoval poslancov, že rozpočet bol upravený na predchádzajúcom 
zasadnutí a to uznesením č. 55/16/2017 zo dňa 2.8.2017 – rozpočtovým opatrením č.2/2017  
a to z dôvodu zapojenie sa obce do projektu: „Cesta na trh práce – Aktivita č.3“ a to jak 
v časti príjmov, tak v časti výdajov. Ďalej bude potrebné upraviť rozpočet  na kapitole 09.1.1. 
Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ZŠ) z dôvodu navýšenia počtu žiakov a na 
kapitole vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania (ŠJ) v časti mimorozpočtové 
zdroje( poplatky v ŠJ). 
 

Poslanci reálne očakávaný rozpočet obce ku 31.12.2017 zobrali na vedomie. 

Hlasovanie: 
7 7 0 0 
   
Návrh na uznesenie č. 59/17/2017 je súčasťou zápisnice. 
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K bodu 4/ 
 

a) Informácia o zahájení príprav a žiadosti na projektoch v rámci EÚ a ŠR na rok 2017 

 

 Bezpečnostné športovo výcvikové a oddychové centrum – vypracovaný projekt 
k územnému konaniu. Dňa 12.9.2017 bola na príslušný stavebný úrad podaná 
žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní. Dňa 
28.9.2017 bolo zahájené územné konanie zlúčené so stavebným a nariadené ústne 
konanie. Obec ku dňu začatia stavebného konania získala vyjadrenia všetkých 
zainteresovaných strán – inštitúcií (VSD, Slovak Telekom, SPP, OÚ-odbor 
starostlivosti o ŽP Svidník, RÚVZ, OR Ha ZZ Svidník, VVS Košice, SPF, Orange, 
SVP PB Trebišov – závod Bardejov, Krajský pamiatkový úrad Prešov). Žiadosť 
o NFP zhotovuje MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Veľký Šariš, ktorá následne 
realizuje VO na stavebné práce v rámci predkladaného projektu z PRV 
podopatrenie 7.4. Žiadosti sa podávajú v termíne od 2.11.2017 do 30.11.2017. 

 Dážďová kanalizácia – obec v roku 2018 plánuje opätovne podať žiadosť na DK 
z Envirofondu a to predovšetkým z dôvodu potreby jej ukončenia pred plánovanou 
rekonštrukciou MK. 

 Miestne komunikácie – podaná žiadosť o NFP na PPA. Obec splnila všetky 
podmienky a bola zaradená do návrhu financovania PPA. Momentálne čakáme na 
rozhodnutie a zmluvu s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Obec s prácami 
na rekonštrukcií MK môže začať až po podpísaní zmluvy. 

b) Diskusia (dotazy): 

Hermanovský Pavel – opätovne upozornil na katastrofálny stav „strednej cesty“. Navrhol aby 
sa aspoň zasýpali výmole a zrovnal povrch. 

Starosta – keď bude dostupný grader (zrovnavač), upraví sa „stredná cesta“ a cesta ku 
Kukovej aspoň provizórne. 

Marcin Peter – oprava týchto ciest bola sľúbená ešte tohto roku ?! 

Starosta – ak by to záviselo na mne je už dávno hotová. No všetko závisí od „tých hore“ kedy 
zmluvu podpíšu. Rozhodnutie nie je na mne. 

Dominik Tkáč – prečo sú na WEB stránke obce neaktuálne informácie? Nie sú tam materiály 
zo zasadnutí.... stránka je neaktuálna. Stránky iných obci sú oveľa rozsiahlejšie a obsahujú 
viac informácií... 

Sopková Anna – prečo sa na stránke nezverejňujú informácie o akciách 

Starosta – na stránke sú aktuálne informácie. No pri overovaní poslanci zistili, že navštevujú 
starú nefunkčnú stránku, ktorá bola nariadením MV SR zmenená. Aktuálne má obec WEB 
stránku : www.oculucka.sk bez prípony „ocu“ za „oculucka“. 

Sopková Anna – starú stránku treba zrušiť, nakoľko pri zadaní do vyhľadávača odkazuje vždy 
na starú stránku a ľudia nevedia, že obec má novú stránku. 

Pšenáková Daniela – upozorním na to firmu WEBEX, ktorá stránku spravuje aby starú zrušila 
alebo presmerovala na novú. A čo sa týka obsahu stránky – robím to v rámci svojich 
možností a znalostí, nakoľko nie som IT pracovník. Zadávanie materiálov na stránku vyžaduje 
nemálo času. Obsah novej stránky dopĺňam priebežne. Ak to nepostačuje, treba na to hľadať 
kvalifikovanú osobu. No ak je obsah stránky postačujúci môžem to robiť naďalej. 

Tkáč Marcel – myslím, že vzhľad aj obsah novej stránky je na úrovni a pre obec postačujúci. 

Sopková Anna – informovala poslancov, že socha anjela je pred dokončením a môže sa 
plánovať jeho posviacka. 
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Starosta – pôvodne sa plánovalo spojiť posviacku s výročím konsekrácie kostola, no bude sa 
informovať u p. farára na jeho názor. Pred posviackou bude potrebné pripraviť miesto a na 
cintoríne vykonať výrub drevín a niektorých stromov. 

Sopková Anna – nebolo by lepšie spojiť posviacku s posedením pre starších občanov v rámci 
mesiaca úcty k starším? 

Starosta – tieto podujatia sa môžu spojiť, pričom na posedenie s dôchodcami plánuje pozvať 
ľudovú hudbu (napr. Matúša Tkáča s kapelou...). To by sa dohodlo, keď bude určený záväzný 
termín. 

Sopková Anna – opätovne apelovala, že netreba na posedenie zabudnúť, starým ľuďom sa to 
bude veľmi rátať. Posedenie nemusí byť noblesne. Úplne stačí zákusok, káv, čaj... 

Starosta – k týmto akciám zvolá zvlášť stretnutie s poslancami, no predbežne sa môžu 
plánovať v jednom termíne. 

Marcin Peter – kto vyberal pracovníkov MOS? Ako to, že to starosta ich vyberal bez súhlasu 
poslancov? Podľa čoho ich vyberal? Ľudia v obci sa na to pýtajú. 

Starosta – o kritériách na základe ktorých sa pracovníci v rámci projektu „Cesta na trh práce 
– aktivita č.3“ vyberali informoval na predchádzajúcom zasadnutí. Pre tých čo neboli prítomní 
to zopakoval. ÚPSVaR poskytol obci zoznam UoZ, ktorí spĺňali kritéria na zaradenie do 
projektu. V zozname bolo 11 uchádzačov. Z tých starosta vybral piatich. Základným kritériom 
bolo to, že vyberal tých občanov (UoZ), ktorí v minulosti pracovali pre obec bez nároku na 
mzdu - za aktivačný príspevok cca 60,00EUR a poniektorí aj menej. Starosta upozornil, že nie 
všetci občania v HN sa zúčastňovali malých obecných služieb (poniektorým za cca 60 EUR 
nestálo za to kosiť, čistiť priekopy...). Toľko na vysvetlenie prečo boli vybraní tí UoZ, ktorí 
boli... 

Sopková Anna – prečo sú zamestnaní takí, ktorí ešte po revolúcií nikde nepracovali? Možno 
by sa chceli v obci zamestnať aj iní... 

Starosta – myslí si, že ak niekto roky pracoval pre obec „zadarmo“ zaslúži si teraz pracovať 
za mzdu. Nesúhlasí s tým, aby teraz boli zamestnaní takí, čo pre obec v minulosti nič 
neurobili. A nakoniec – zoznam nám bol poskytnutý od ÚPSVaR. Ako uviedol je si vedomý, že 
sťažnosti na pracovníkov boli aj budú.... samotní pracovníci vedia, že ak nebudú dodržiavať 
pravidlá v projekte „končia“. Riešili sme to už hneď prvý mesiac, keď bol pracovník pre 
alkohol a nedodržanie dochádzky z projektu vylúčený a nahradený iným UoZ. Momentálne 
riešime opakovane taký istý problém a opätovne bude miesto jedného uchádzača 
preobsadené pravdepodobne od budúceho týždňa. Pracovníci budú upozornení na sťažnosti 
občanov i na to, aby si prácu vykonávali poriadne. 

Mihelič František – nemá námietky proti výberu pracovníkov starostom, nakoľko si myslí, že 
starosta ich pozná najlepšie a on sám by nevedel určiť vhodného, či nevhodného uchádzača. 

Marcin Peter – načo sú potom poslanci, keď starosta si o tom koho zamestná a koho nie 
rozhoduje sám? 

Marcel Tkáč – upozornil, že nie všetky právomoci sú v kompetencií poslancov OZ. Niektoré 
patria výlučne do kompetencie starostu ako štatutára. 

 

- po ukončení diskusie poslancov starosta ešte osobne poďakoval p. Anne Sopkovej 
(poslankyni OZ) za jej aktivitu, ochotu i čas, ktorý obetovala pri posviacke úrody v kostole. 
Jej aranžmány vytvorili prekrásnu výzdobu celého interiéru kostola. Vytvorila niečo 
nezvyčajné, krásne a malo to u ľudí veľký úspech. 

- starosta upozornil poslancov na to, že v nadchádzajúcich voľbách do samosprávnych krajov, 
ktoré sa budú konať 4.11.2017 má naša obec svojho „zástupcu“ a to poslanca OZ v Lúčke  
RNDr. Marcela Tkáča, ktorý sa bude uchádzať o post poslanca PSK. 
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Z á v e r 

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

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

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

 
 
 
 

II. overovateľ: 
Anna Sopková   ........................................................  

 
 


