
 
Zápisnica číslo 20/2018 

z dvadsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, ktoré sa 
konalo dňa 9. mája 2018  

v kancelárií Obecného úradu v Lúčke 
 

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

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

 
Program: 

 
 
o t v o r e n i e 
 
1. Voľba pracovných komisií 
2. Správa o hospodárení - schválenie záverečného účtu obce za rok 2017 
3. Prehodnotenie uznesenia č. 63/19/2018 zo dňa 1.2.2018 o príspevku pre denný stacionár ANGELO 

n.o. Chmeľov 
4. Prerokovanie zmluvy na zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby a vypracovanie potrebnej 

dokumentácie k ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EP a ER EÚ 2016/679 GDPR 
5. Úprava rozpočtu prímov a výdajov na rok 2018   
6. Rôzne – diskusia 

a) Ukončenie prác na MK – mimo intravilánu obce 
b) Príprava a zahájenie prác na rekonštrukcií MK v intraviláne obce 
c) Informácia o ďalších pripravovaných projektoch a stav ich realizácie 

- Požiarna zbrojnica 
- Šatne + fitnes centrum 
- SFZ - Úprava futbalového ihriska  
- PSK – Žiadosť na nákup techniky  

d)  Informácia o uskutočnených a pripravovaných podujatiach 
- „Lučanská kvapka krvi“  
- „Deň matiek“  
- „Deň detí“  

  
z á v e r 

 
 
 Dvadsiate zasadnutie OZ v Lúčke otvoril ako aj celé viedol starosta Mikuláš Mašlej. 
V úvode privítal všetkých prítomných a predniesol návrh programu XX. zasadnutia. Poslanci 
predložený program, doplnený o bod 5 schválili bez výhrad. 
 

Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
 
 
K bodu 1/ 
 

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

Andrej Havrila 
     
Návrhová komisia:  RNDr. Marcel Tkáč 

Ing. Dominik Tkáč 
Peter Marcin 
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K bodu 2/  
Starosta predniesol Správu o hospodárení obce a predložil návrh na schválenie 

záverečného účtu obce za rok 2017, ktorý pozostáva z Výročnej správy, Hodnotiacej správy a 
Záverečného účtu.  
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017, ktorý OZ 
schválilo na svojom zasadnutí dňa 14.12.2016 uznesením č. 47/14/2016. Rozpočet bol 
zmenený troma opatreniami a to 31.03.2017, 30.06.2017 a 29.12.2017. Úprava rozpočtu 
bola schválená OZ dňa 29.9.2017 uznesením č. 54/16/2017.  
Medzi významné položky bežného rozpočtu patria mzdy (Ocú, ZŠ, MŠ ŠJ ŠKD), poistné 
a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, materiál, dopravné DoVP....),bežné 
transféry a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 
finančnými výpomocami. 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí výstavba – EPFRV realizácia programu 
spoločných opatrení v obci vo výške 678 797,97€ (financované z úveru na predfinancovanie 
prostriedkov z EU). 
Na splácanie istiny z prijatých úverov bolo čerpaných 10 452,00€. 
Výsledkom hospodárenia obce je prebytok vo výške 859,76,76€, ktorý sa navrhuje použiť ako 
tvorbu rezervného fondu za rok 2017. 
Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia §15 a §16 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje OZ.  
 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 65/20/2018  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 3/ 

Dňa 1. februára 2018 bol uznesením č. 64/19/2018 OZ v Lúčke schválený príspevok 
na spolufinancovanie denného stacionára ANGELO n.o. Chmeľov, ktorý poskytuje svoje služby 
aj 7 občanom našej obce. Príspevok bol schválený na I. polrok 2018 s tým, že bude 
prehodnotený. 

Poslanci súhlasili s tým, aby sa príspevok obce poskytoval aj naďalej v nezmenenej 
výške a to 8,50€ mesačne na jedného klienta.  
 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
   
Návrh na uznesenie č. 66/20/2018 je súčasťou zápisnice. 
 
 
K bodu 4/ 
 Dňa 27. apríla 2016 EP a RE schválila nariadenie č.2016/679 o ochrane FO pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Toto nariadenie sa 
okrem iných vzťahuje aj na orgány územnej samosprávy – obce, ktoré spracúvajú osobné 
údaje, určujú účel a prostriedky spracúvania alebo poskytujú osobné údaje. Podľa č. 24 a 32 
citovaného nariadenia prevádzkovateľ (obec) povinný s ohľadom na povahu, rozsah, kontex 
a účely spracúvania prijať vhodné opatrenia, aby zabezpečil a bol schopný preukázať, že 
spracúvanie sa vykonáva v súlade s novým nariadením „GDPR“. Obec je povinná v zmysle 
citovaného nariadenia poveriť „zodpovednú osobu“. 
Obci boli doručené viaceré ponuky na zabezpečenie súladu s uvedeným nariadením. Či už to 
bola cenová ponuka na jednorazové vypracovanie potrebnej dokumentácie alebo ponuky na 
priebežne vykonávanie funkcie „Zodpovednej osoby“ s mesačnou odplatou po dobu trvania 
zmluvy. 
Nakoľko je veľmi náročné sledovať všetky legislatívne zmeny a požiadavky, ktoré sú na 
samosprávy kladené starosta navrhol, aby obec poverila „zodpovednú osobu“, ktorá bude 
vykonávať dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov pre obec. 



Zápisnica z XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke,  
konaného dňa 9. mája 2018 

3/4 

Poslanci s návrhom súhlasili a doporučili, aby táto osoba bola vybratá na základe zmluvy so 
spoločnosťou s najvýhodnejšou ponukou. 
 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
   
Návrh na uznesenie č. 67/20/2018 je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 5/ 

Starosta informoval poslancov o potrebe úpravy rozpočtu príjmov a výdajov na rok 
2018 v časti Školská jedáleň. V zmysle Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 obec doposiaľ 
účtovala príjem stravného od zákonných zástupcov detí, či zamestnancov alebo cudzích 
stravníkov (odberateľský vzťah) mimo rozpočtu na samostatnom účte. Od roku 2018 sa 
možnosť evidovať prostriedky mimo rozpočtu pre organizácie ruší a to i v prípade príjmu za 
stravné. Obec bude rozpočtovať príjem za stravné (od zákonných zástupcov detí, 
zamestnancov i cudzích osôb) prostredníctvom svojho rozpočtu. Z tohto dôvodu je potrebné 
upraviť rozpočet školskej jedálne v časti: 
 
a) príjmov  
- na podpoložke 223 003 – za stravné (+4 000,00€) 
- na podpoložke 223 001 – príjem za úhradu režijných nákladov (+1 000,00€) 
b) výdajov 
- na podpoložke 633 011 – potraviny (+4 000,00€) 
- na podpoložke 633 006 – tovary a služby (+1 000,00€) 
 
Poslanci návrh na úpravu rozpočtu jednohlasne schválili. 
 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
   
Návrh na uznesenie č. 68/20/2018 je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 6/ 
 

a) Ukončenie prác na MK – mimo intravilánu  
Dňa 21.2.2018 sa konalo kolaudačné konanie na stavbe „Realizácia spoločných 
opatrení v obci Lúčka. Dňa 12.3.2018 nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie, ktorým 
sa povoľuje užívanie predmetnej stavby, ktorá pozostáva z miestnych komunikácií 
a poľných ciest. V týchto dňoch prebieha kontrola po ukončení projektu. O jej 
výsledkoch bude starosta informovať na ďalšom zasadnutí OZ 

b) Príprava a zahájenie prác na rekonštrukcií MK v intraviláne obce 
Starosta informoval poslancov, že čoskoro sa začnú prípravné práce na rekonštrukcií 
miestnych komunikácií. Jedná sa o komunikáciu tzv. Stredná cesta, MK smerom od 
č.d.96 ku Kukovej a MK od č.d.85 smerom ku MŠ a ZŠ. Na tento projekt bola obci 
poskytnutá dotácia vo výške cca 100 000€. 

c) Informácia o ďalších pripravovaných projektoch a stav ich realizácie 
Starosta informoval poslancov aj o ďalších pripravovaných projektoch a to výstavba 
požiarnej zbrojnice, kde nám bola pridelená dotácia z MV SR vo výške 30 000,00€, 
výstavba šatni + fitnes centra, ktoré budú tvoriť jeden komplex s požiarnou 
zbrojnicou. Zo SFZ nám bola pridelená dotácia na rekonštrukciu ihriska na PSK bola 
zaslaná žiadosť na nákup techniky. 

d) Informácia o uskutočnených a pripravovaných podujatiach 
Starosta informoval poslancov o uskutočnenej akcií „Lučanská kvapka krvi“ do ktorej 
sa zapojilo 17 občanov, 9 z nich sa stali darcami, ostatní neboli vhodnými kandidátmi. 
Zamestnanci NTS skonštatovali, že na prvý krát to bola veľmi pekná účasť. 
V najbližšom období nás čakajú dve kultúrno športové podujatia. V nedeľu  13.5.2018 
bude v sále KD kultúrny program v ktorom vystúpia deti MŠ a ZŠ v Lúčke a to pri 
príležitosti Dňa matiek a dňa 3.6.2018 bude v areáli futbalového ihriska športovo 
zábavné popoludnie pri príležitosti MDD. 
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Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu. Nakoniec poslanci predniesli dotazy svoje ako 

aj dotazy od občanov. 

 

Sopková Anna  

– upozornila na nebezpečný stoh slamy, ktorý je postavený na krajnici cesty za záhradou p. Andreja 

Mašleja a bráni výhľadu na cestu 

Starosta – tento dlhoročný problém bude čoskoro riešiť a to pri rekonštrukcií miestnej komunikácie 

a s tým súvisiacom vysporiadaní miestnej komunikácie 

- informovala sa, či by nebolo možné a akým spôsobom obmedziť rýchlosť na MK smerom od č.d.96 ku 

Kukovej 

Starosta – môže sa riešiť pri rekonštrukcií MK (napríklad retarderom) 

- opätovne upozornila na havarijný stav mosta na križovatke ku MŠ a ZŠ 

Starosta – mosty nepatria do správy obce ale SSC, ktorú obec upozornila listom na potrebu opravy 

mosta, no dodnes na list nereagovali 

Sopková Anna – či by nebolo účinné ak by na SSC napísali sťažnosť aj samotní občania – malo by to 

väčšiu váhu 
Ing. Dominik Tkáč 
- na podnet občanov navrhol, či by obec prostredníctvom zamestnancov MOS nedala 
vyšparovať spoje medzi dlažbami (žľabami) v priekope na spodnej strane od č.d. 72 po č.d. 
76, resp. po most, aby sa predišlo zarastaniu trávou. 
Starosta – po celej obci si priekopy v obývanej časti udržiavajú a čistia samotní občania 
a v katastri obce sú miesta, kde sú priekopy v katastrofálnom stave a je nutná ich oprava, 
resp. výmena. 
Poslanci sa zaoberali aj inými témami, napr. umiestneniu sochy anjela v areáli cintorína a jej 
prestrešeniu, neporiadku na verejných priestranstvách ale aj na súkromných pozemkoch. 

 

Z á v e r 

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

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

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

 
 
 

II. overovateľ: 
Andrej Havrila   ........................................................  

 
 


