
 
Zápisnica číslo 22/2018 

z dvadsiateho druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, 
ktoré sa konalo dňa 25. októbra 2018  
v kancelárií Obecného úradu v Lúčke 

 
 
Prítomní poslanci:  Andrej Havrila, Peter Marcin, Anna Sopková, František Mihelič, 

Ing. Dominik Tkáč, RNDr. Marcel Tkáč 
 
Neprítomní poslanci:  Pavel Hermanovský  
 
Ostatní prítomní:   (viď prezenčná listina) 
 
 
Program: 

 
o t v o r e n i e 
 
1. Voľba pracovných komisií 
2. Informácia o pripravovaných projektoch v roku 2019: 

- Bezpečnostné športovo výcvikové a oddychové centrum (BŠVaOC) + Hasičská zbrojnica 
- Kamerový systém - dobudovanie  
- WIFI pre Teba – schválenie spoluúčasti na projekte 
- Pokrytie optickým káblom obce - internetizácia 

3. Návrh na schválenie odmien poslancom OZ a jeho aktívu 
4. Rôzne – diskusia 

a) Informácia starostu obce o príprave volieb do orgánov samosprávy obce 
b) Informácia zapisovateľky MVK o registrácií kandidátov na funkciu starostu obce a poslancov OZ 
c) Vyhodnotenie volebného obdobia a ocenenie práce poslancov a jeho aktívu, poďakovanie za 

spoluprácu 
 
z á v e r 

 
 
 Dvadsiate druhé zasadnutie OZ v Lúčke – posledné v tomto volebnom období otvoril 
starosta obce Mikuláš Mašlej. V úvode predložil na schválenie návrh programu XXII. 
zasadnutia, ktorý poslanci bez výhrad schválili.  

Hlasovanie: 
6 5 0 0 
 
 
K bodu 1/ 
 

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

Ing. Dominik Tkáč 
     
Návrhová komisia:  Anna Sopková 

Peter Marcin 
František Mihelič 

     
 
K bodu 2/  

Starosta informoval poslancov o pripravovaných projektoch v roku 2019. Medzi hlavné 
priority bude patriť: 
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Vybudovanie „Bezpečnostno športového výcvikového a oddychového centra“ a „Hasičskej 
zbrojnice“ 
Pôvodne sa plánovalo, že výstavba tohto komplexu bude prebiehať po etapách(výstavba šatní 
a fitness centra a následne sa k tomu pripojí stavba hasičskej zbrojnice). Nakoľko obci bola 
poskytnutá dotácia z MV SR vo výške 30 000€ BŠVaOC sa bude stavať súčasne ako jeden 
ucelený komplex. Na túto stavbu už bolo vydané stavebné povolenie a s výstavbou sa začne 
začiatkom roka 2019. 
 
Kamerový systém – dobudovanie 
V roku 2019 obec plánuje dobudovanie II. etapy kamerového a bezpečnostného systému 
v obci Lúčka. Na základe Uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 
bola obci schválená dotácia vo výške 5 000€. S prácami na tejto etape sa začne začiatkom 
roka 2019 a kamery budú umiestnené na týchto miestach: 1. Pri kostole – monitorovaný 
vstup do obce; 2. Križovatka z cesty III./576 3 na miestnu komunikáciu ku MŠ a ZŠ; 3. Dom 
nádeje - kamera nasmerovaná na sochu „Anjela“. 
 
WIFI pre Teba 
Cieľom uvedeného projektu je poskytnúť obciam plnohodnotnú možnosť pokryť dostupné 
obecné verejné priestranstvá a vybrané obecné budovy WiFi internetovým pripojením a tým 
zabezpečiť pripojenie sa do internetovej siete v daných verejných lokalitách obyvateľom obce 
zdarma. Pomocou tohto obecného WiFi pripojenia sa výrazne zvýši dostupnosť k informáciám, 
ktoré spadajú pod sféru verejného záujmu a života v obci. Samotná dotácia pre obec je max. 
15 000€. Podmienkou je spoluúčasť obce vo výške 5% (max. 750€). Nakoľko samotná 
dotácia je podmienená spoluúčasťou obce starosta predložil poslancom návrh na jej 
schválenie (v prípade úspešnosti projektu sa tým budú poslanci zaoberať na ďalších 
zasadnutiach) 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 71/22/2018  je súčasťou zápisnice. 
 
Pokrytie obce optickým káblom 
Optický internet je najmodernejším spôsobom pripojenia do siete a prináša so sebou mnoho 
výhod. Optické vlákna majú takmer neobmedzenú kapacitu. Vďaka nim možno prenášať 
skutočne neobmedzené množstvo dát. Optický internet ponúka pripojenie bez výpadkov, ako 
to býva u wifi pripojenia. Takúto možnosť obci ponúka spoločnosť Telekom. Posilnenie 
optickým káblom by sa týkalo celej obce. Káble by mali byť vedené po jestvujúcich stĺpoch 
telekomunikácií, pričom staré a poškodené stĺpy budú vymenené. Prechod na optiku bude 
bezplatný a rýchlosť pre každú domácnosť by mala byť nad 100Mb. 
 
K bodu 3/ 
Zásady odmeňovania poslancov OZ a jeho aktívu boli schválené na ustanovujúcom zasadnutí 
OZ dňa 7.12.2014 uznesením č. 7/1/2014 a upravené uznesením č. 15/52/2017 zo dňa 
12.4.2017. V súlade so schválenými uzneseniami starosta predložil návrh na vyplatenie 
odmien v celkovej čiastke 2 000,00 EUR.  
 
Hlasovanie: 
6 6 0 0  
 
Návrh na uznesenie č. 72/22/2018  je súčasťou zápisnice. 
 
 
K bodu 4/ 

a) Starosta informoval poslancov o aktuálnych prípravách volieb do orgánov samosprávy 
obcí, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018. Uviedol, že za zapisovateľku MVK bola 
menovaná pracovníčka OcÚ p. Daniela Pšenáková. Miestna volebná komisia je zložená 
z piatich členov. Dňa 17.9.2018 sa uskutočnilo jej prvé zasadnutie, kde členovia 
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a zapisovateľka zložili sľub a dňa 20.9.2018 sa konalo druhé zasadnutie MVK, kde 
prebehla registrácia kandidátov na poslancov OZ a starostu obce. 

b) Zapisovateľka MVK informovala poslancov, že na svojom zasadnutí dňa 20.9.2018 
zaregistrovala jedného kandidáta pre voľby starostu obce na kandidátnej listine 
Kresťanskodemokratického hnutia, sedem kandidátov pre voľby do obecného 
zastupiteľstva  na kandidátnej listine Kresťanskodemokratického hnutia a dvoch 
nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva. Zapisovateľka 
konštatovala, že na starostu kandiduje jeden kandidát a na poslancov OZ kandidujú 
deviati kandidáti, pričom voliť sa bude 7 poslancov. Z kandidátov na poslancov je 
sedem mužov a dve ženy. 

c) Nakoľko volebné obdobie 2014 – 2018 končí, starosta zhodnotil uplynulé roky 2014 – 
2018. V úvode zhrnul najzaujímavejšie projekty a investičné akcie realizované 
v danom období. Ako zdôraznil obec tak ako po uplynulé roky aj  v tomto období sa 
snažila maximálne využiť prostriedky z dotácií EÚ a vlády SR a iné mimorozpočtové 
zdroje na zveľadenie majetku obce. 

 „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lúčka“ – investícia 
realizovaná v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast, spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja 
s rozpočtom 122 327,59€. Z toho dotácia 116 211,21€ + spolufinancovanie 
obce 6 150€ (5%). 

 „Kanalizácia obce Lúčka“ – zrealizovaných 37 domových prípojok. Dotácia 
z EF 157 767€ + spolufinancovanie obce 7 767€ (5%). 

 „Realizácia programu spoločných opatrení v obci Lúčka“ – investícia 
realizovaná v rámci Programu rozvoja vidieka, spolufinancovaná Európskym 
poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka s rozpočtom 714 000€. Doposiaľ 
PPA preplatených 678 798€ (75%), čaká sa na záverečnú platbu. 

 „Vybudovanie kamerového systému v obci Lúčka“ – projekt z oblasti 
prevencie kriminality, financovaný MV SR, prostredníctvom Okresného úradu 
v Prešove s rozpočtom 5 000€ - realizácia prebieha. 

 „Lúčka – dedina novej tváre“ - rekonštrukcia miestnych komunikácií – 
investícia realizovaná v rámci Programu rozvoja vidieka, spolufinancovaná 
Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka s celkovým 
rozpočtom 99 693€ (100%) – bez spoluúčastí obce 

 „Bezpečnostné športovo výcvikové a oddychové centrum v obci Lúčka“ 
dotácia zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra 
vo výške 30 000€ na výstavbu požiarnej zbrojnice (časť C celého komplexu) – 
realizácia bude prebiehať v roku 2019. Obec čaká na rozhodnutie PPA pre časť 
„A“ a „B“, kde by mali byť poskytnuté financie vo výške 115 000€. 

 „Údržba ihriska a vybavenie technikou športoviska“ dotácia  poskytnutá 
Prešovským samosprávnym krajom vo výške 3 000€ z ktorej bola zakúpená 
technika na údržbu ihriska (traktorová kosačka, benzínová kosačka s pohonom, 
krovinorez a rohové vlajky). 

 „Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v obci Lúčka“ – 
obci bola schválená dotácia zo Slovenského futbalového zväzu vo výške 
10 000€ na rekonštrukciu hracej plochy v areáli futbalového ihriska. Finančné 
prostriedky budú poskytnuté v rámci refundácie. Práce budú realizované v roku 
2019. 

 „Rekonštrukcia MR + ústredne“ dotácia z MF SR na rekonštrukciu MR vo 
výške 10 000€. Časť projektu už bola realizovaná, rekonštruovaných bolo 15 
reproduktorov. 

 Na výjazdovom zasadnutí vlády SR bolo obci schválených 3 000€ na 
rekonštrukciu MR. 
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Starosta sa vyjadril nie len ku zrealizovaným a realizovaným projektom ale aj k samotnej 
práci poslancov OZ a jeho aktívu. Prácu každého jedného ohodnotil veľmi pozitívne a ako 
poďakovanie, každému jednotlivo udelil „Pamätnú plakétu“. Zvlášť sa poďakoval poslancom, 
ktorí sa rozhodli v ďalšom období nekandidovať Ing. Dominikovi Tkáčovi a Petrovi Marcinovi, 
ktorý patril k najaktívnejším poslancom OZ. 
 
Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu. Nakoniec poslanci predniesli dotazy svoje ako 

aj dotazy od občanov. 

 

Sopková Anna  

– upozornila na zle vyspadovanú cestu pred rodinnými domami súp. č. 117 – 118 (Pavúk, Seman). 

Uviedla, že aj pri menších dažďoch sa tam tvoria mláky a voda neodteká. Občania sa sťažujú na 

nekvalitne urobenú prácu  

Starosta 

- o tomto probléme vie, no nevznikol zlým položením asfaltu a odvodňovacích žľabov, ale spôsobil ho 

ťažký a nadrozmerný kamión, pod váhou ktorého sa asfalt aj odvodňovacie žľaby zdeformovali – 

posunuli. Starosta navrhol, aby sa odskúšalo, čo to bude robiť pri väčších zrážkach, či sa voda nebude 

zlievať občanom do dvorov a potom sa bude hľadať riešenie.  

  
Z á v e r 

 

Starosta sa ešte raz poďakoval všetkým prítomným za prácu odvedenú počas celého 
volebného obdobia a posledné zasadnutie OZ v tomto volebnom období ukončil. 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

II. overovateľ: 
Ing. Dominik Tkáč   ........................................................  

 
 


