
 
Zápisnica číslo 21/2018 

z dvadsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, ktoré sa 
konalo dňa 28. júla 2018  

v kancelárií Obecného úradu v Lúčke 
 

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

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

 
Program: 

 
 
o t v o r e n i e 
 
1. Voľba pracovných komisií 
2. Určenie počtu poslancov OZ v Lúčke na volebné obdobie 2018 – 2022 
3. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Lúčka na volebné obdobie 2018 – 2022 
4. Schválenie preplatenia dovolenky starostu 
5. Schválenie preklenovacieho úveru na projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“ 
6. Rôzne - diskusia 

 
z á v e r 

 
 
 
 Dvadsiate prvé zasadnutie OZ v Lúčke otvoril viedol starosta obce Mikuláš Mašlej. 
Predniesol návrh programu XXI. Zasadnutia, ktorý poslanci bez výhrad schválili.  

Hlasovanie: 
5 5 0 0 
 
 
K bodu 1/ 
 

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

Pavel Hermanovský 
     
Návrhová komisia:  Peter Marcin 

Pavel Hermanovský 
Andrej Havrila 

     
 
K bodu 2/  

Starosta oboznámil poslancov s tým, že v zmysle zákona 369/1990Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov sú poslanci povinní určiť pred voľbami počet poslancov 
na nové volebné obdobie. V súlade s  §11 ods.3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
sa podľa počtu obyvateľov môže v našej obci voliť 5 až 7 poslancov. Doposiaľ OZ v Lúčke 
malo 7 poslancov, starosta navrhol, aby sa tento počet volil aj na nasledujúce volebné 
obdobie, aby o dôležitých rozhodnutiach v obci rozhodovalo viac občanov – poslancov. 
Poslanec Peter Marcin navrhol, aby sa počet poslancov znížil na 5. Starosta dal hlasovať za 
prvý návrh, t.j. aby Obecné zastupiteľstvo v Lúčke vo volebnom období 2018 – 2022 malo 7 
poslancov a jeden volebný obvod. Poslanci návrh väčšinou schválili.  
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Hlasovanie: 
6 4 1 0 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 69/21/2018  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 3/ 
 

V zmysle §11 odst.4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určuje rozsah výkonu funkcie – úväzok starostu 
obce na celé volebné obdobie najneskôr 90 dní pred komunálnymi voľbami. Starosta 
oboznámil poslancov s touto zákonnou povinnosťou OZ a navrhol dať hlasovať za to, aby vo 
volebnom období 2018 - 2022 funkcia starostu bola vykonávaná tak, ako doteraz v plnom 
rozsahu, teda na plný úväzok – 100%. Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 
Hlasovanie: 
5 5 0 0  
 
Návrh na uznesenie č. 70/21/2018  je súčasťou zápisnice. 
 
 
K bodu 4/ 
 
 Starosta obce počas roka zabezpečoval neodkladné úlohy súvisiace s výkonom 
samosprávnej pôsobnosti obce a s výkonom prenesenej pôsobnosti štátnej správy, realizácie 
rôznych projektov a dovolenku nečerpal pre pracovnú zaneprázdnenosť. Z dôvodu 
skončenia funkčného obdobia starostu obce pred skončením kalendárneho roka 2018 navrhol, 
aby mu bola preplatená adekvátna časť nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 a to 15 dní. 
Poslanci predložený návrh schválili. 
 
Hlasovanie: 
5 5 0 0 
   
Návrh na uznesenie č. 71/21/2018 je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 5/ 
 
 Starosta predniesol potrebu prijatia uznesenia o prijatí preklenovacieho úveru vo 
výške 99 693,67€ na prefinancovanie investičného projektu „Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií“, ktorý sa realizuje z príspevku Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka (EPFRV) prostredníctvom Poľnohospodárskej platobnej agentúry Bratislava 
z opatrenia č.7 , podopatrenia 7.2., aktivita 1. Výstavba a rekonštrukcia miestnych 
komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. 
Navrhol aby krátkodobý preklenovací úver vo výške  99 693,67€ bol prijatý z PRIMA Banky 
Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina 
Poslanci si predložený návrh starostu vypočuli a prijatie krátkodobého preklenovacieho úveru 
schválili. 
 
Hlasovanie: 
5 5 0 0 
   
Návrh na uznesenie č. 72/21/2018 je súčasťou zápisnice. 
 
 
 
 
 



Zápisnica z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke,  
konaného dňa 28. júla 2018 

3/3 

K bodu 6/ 
 
Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu. Nakoniec poslanci predniesli dotazy svoje ako 

aj dotazy od občanov. 

 

Sopková Anna  

– upozornila na potrebu zabezpečenia staveniska bezpečnostnou páskou  

Starosta 

- informoval o priebehu výstavby MK a potrebe opravy chodníka pri ceste I./21 v smere Lúčka – Prešov 

(od križovatky) a v opačnom smere v úseku pred domom súp. číslo 146 cca 20m. Keď  budú ušetrené 

finančné prostriedky oprava sa bude realizovať. 

  

Z á v e r 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
 

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

Peter Marcin  ........................................................ 
  

 
 
 

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

 
 


