
 
Zápisnica číslo 19/2018 

z devätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, ktoré 
sa konalo dňa 1. februára 2018  

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 (PN) 
Ostatní prítomní:   (viď prezenčná listina) 
 

 
Program: 

 
 
o t v o r e n i e 
 
1. Voľba pracovných komisií 
2. Prehodnotenie žiadosti o spolufinancovanie denného stacionára „Angelo, n.o. Chmeľov“ – 

schválenie výšky príspevku na rok 2018 
3. Rôzne – diskusia 

a) Informácia ZŠ Kračúnovce o vyhodnotení najlepších žiakov našej obce za I. polrok 2017/2018 
b) Informácia o prípravách a žiadostiach na  projektoch v rámci  EÚ a ŠR na rok 2018 

- Environmentálny fond MŽP SR – dažďová kanalizácia 
- PPA MP SR – MK rekonštrukcia  (7.2. – opatrenie) 
- PPA MP SR – BŠVaOC – šatne TJ (7.4. – opatrenie) 
- MV SR – DPO SR – DHZ – požiarna zbrojnica 
- SFZ SR – Rekonštrukcia – modernizácia ihriska 

 
 

z á v e r 
 
 
 Devätnáste zasadnutie OZ v Lúčke otvoril a viedol starosta obce Mikuláš Mašlej. 
V úvode predložil poslancom na schválenie program XIX. Zasadnutia OZ. 
 

Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
Poslanci program zasadnutia OZ schválili.  
 
 
K bodu 1/ 
 

Starosta obce určil zapisovateľku, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie. 
 
Zapisovateľ:   Anna Sopková 
 
Overovatelia:  Ing. Dominik Tkáč  

František Mihelič 
     
Návrhová komisia:  Anna Sopková 

Andrej Havrila 
Peter Marcin 

     
K bodu 2/  
 

Dňa 6.12.2017 bola obci doručená „Žiadosť o spolufinancovanie Denného stacionára 
Chmeľov – ANGELO n.o.“ Na základe pripravovanej novely zákona č.448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách n.o. ANGELO zastúpená konateľkou Mgr. Simonou Čontofalskou žiada 
obec o príspevok na chod denného stacionára, kde sa poskytuje sociálna služba pre 7 
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klientov obce Lúčka. Dňa 3.1.2018 po schválení novely zákona bola žiadosť opätovne 
doručená už aj s menovitým zoznamom občanov obce Lúčka – klientov denného stacionára. 
Starosta predložil poslancom návrh kde pri výpočte výšky príspevku boli východiskovými 
údajmi podiel obce na výnose DPFO pre rok 2018 a počet obyvateľov obce. V roku 2018 sa 
predpokladá, že v obci bude cca 79 občanov nad 62 rokov. MF SR predpokladá rozpočet pre 
obec cca 167 160,00€ z čoho 5% na sociálnu sféru činí cca 8 358,00€. Ak sa táto čiastka 
prerozdelí na 79 občanov na jedného vychádza cca 105 €/ročne t.j. 8,75 €/ mesačne.  
Navrhol, aby obec poskytovala dennému stacionáru ANGELO n.o. Chmeľov mesačný 
príspevok vo výške 8,50€ na jedného klienta s účinnosťou od 1.1.2018 – 30.6.2018 (I. 
polrok). Poslanci s predloženým návrhom súhlasili. 
 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
   
Návrh na uznesenie č. 63/18/2018 je súčasťou zápisnice. 
 
 
K bodu 3/ 
 

a) Riaditeľstvo Základnej školy v Kračúnovciach oznamuje a zároveň žiada obec o vyhlásenie 
v MR, že na polročnej pedagogickej rade 24.1.2018 bola vyhodnotená ako najlepšia 
žiačka triedy z našej obce Chiara Mária Verčimáková – 6.A 

b) Informácie o prípravách a žiadostiach na projektoch v rámci EÚ a ŠR na rok 2018 

 Obec dňa 25.10.2017 podala na Environmentálny fond Bratislava v zmysle zákona 
č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov „Žiadosť o poskytnutie podpory formou 
dotácie na rok 2018“ a to na projekt „Dažďová kanalizácia“, oblasť Ochrana 
a využívanie vôd, činnosť Opatrenia mimo vodného toku. Obec na uvedený projekt 
požaduje podporu formou dotácie vo výške 102 400,00€. Na tento projekt boli 
v roku 2010 preinvestované finančné prostriedky z vlastných zdrojov vo výške 
3 060,58€. 

 Dňa 19.12.2017 bolo obci od Poľnohospodárskej platobnej agentúry Bratislava 
doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
Optrenie:7 podopatrenie: 7.2 na aktivitu: „Výstavba a rekonštrukcia miestnych 
komunikácií...“  . Maximálna výška nenávratného finančného príspevku je 
99 693,67€. Nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti 
zmluvy. Príspevok bude  obci poskytnutý z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka. Získanie tohto príspevku pomôže riešiť jeden z najpálčivejších 
problémov v obci o ktorom sa diskutuje takmer na každom zasadnutí OZ a to 
havarijný stav MK. Obec plánuje rekonštrukciu predovšetkým tzv. Strednej cesty, 
cesty od č.d. 96 smerom ku Kukovej a cesty smerom od č.d.85 ku MŠ. O ďalšom 
postupe bude starosta informovať poslancov priebežne na ďalších zasadnutiach. 

 V máji 2017 vyhlásila Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava 
ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka 
SR 2014 - 2020 výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku z PRV pre opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo 
vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, 
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry . Žiadosti 
sa predkladali do 30.11.2017. Naša obec predložila žiadosť na aktivitu č.1 - 
investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času  vrátane 
príslušnej infraštruktúry – konkrétne na vybudovanie „Bezpečnostno športového 
výcvikového a oddychového centra“. Zhotoviteľ tohto diela vzišiel z verejného 
obstarávania (zákazka s nízkou hodnotou) a je ním RIKOSTAV Container, s.r.o 
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Kobylnice. Hodnotenie predložených žiadosti by malo byť v mesiacoch apríl-máj 
2018. Starosta o tom bude informovať poslancov priebežne. 

 Dňa 1.2.2018 bolo obci doručené Rozhodnutie Ministerstva vnútra SR o pridelení 
dotácie v zmysle výzvy č.VII Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 – na 
výstavbu požiarnej zbrojnice a to vo výške 30 000,00€. V priebehu mesiaca 
február/2018 by malo dôjsť k podpisom zmluvy. 

 SFZ vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu 
podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Zámerom projektu je 
finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových 
kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju 
tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá. Obec Lúčka podala 
žiadosť na Rekonštrukciu a modernizáciu futbalového ihriska TJ Topľan Lúčka, kde 
sa plánuje s úpravou existujúcej hracej plochy ihriska, ktorá bude spočívať 
v stiahnutí ornice, odburinením plochy – postrekom, vyrovnaním ornice, 
vyspádovaním a výsevom osiva s aplikáciou hnojivá. Ďalej sa v projekte ráta 
s vybudovaným nových ochranných sieti za bránkami, zakúpením dvoch nových 
striedačiek, svetelnej tabule, časomiery a ďalších potrebných náležitostí v súlade 
s predpismi. Požadovaná výška finančného príspevku je 24 400,00€. Spoluúčasť 
obce by mala predstavovať 25% z celkovej výšky projektu (8 150,00€). Celková 
výška projektu je 32 550,00€. Predložené žiadosti by mali byť vyhodnotené do 
konca februára 2018. 

 
Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu. Nakoniec sa ešte starosta venoval 

problematike poškodeného mosta a opätovne upozornil, že cesty 2. a 3. triedy a na nich vybudované 

mosty sú v správe Prešovského samosprávneho kraja, ktorý ich správu zabezpečuje prostredníctvom 

vlastnej organizácie – Správa a údržba ciest PSK. Obec nie je oprávnená zasahovať do ich majetku, no 

písomne upozorní SUC PSK na havarijný až nebezpečný stav mosta na ceste II. triedy a vyzve na jeho 

opravu. 

V diskusií sa ešte opakovane riešil problém divokých skládok v katastri obce, predovšetkým v okolí 

vodných tokov, pričom bolo navrhnuté, aby sa najpálčivejšie miesta zabezpečili fotopascami. 
 

 

Z á v e r 

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

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

Ing. Dominik Tkáč ........................................................ 
  

 
 
 

II. overovateľ: 
František Mihelič   ........................................................  

 
 


