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Zápisnica číslo 2/2014 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, ktoré 
sa konalo dňa 15. decembra 2014  

v kancelárií Obecného úradu v Lúčke 
 

 
 

Prítomní: viď prezenčná listina 
 
 Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lúčke otvoril a celé viedol starosta obce 
Mikuláš Mašlej. V úvode privítal všetkých prítomných a predniesol návrh programu 
rokovania:  
 

     o t v o r e n i e 
 
2. Zloženie sľubu poslanca OZ 
3. Voľba pracovných komisií 
4. Návrh na schválenie Prílohy č.1 k VZN č.41/2013 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území Obce Lúčka 
5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu príjmov a výdajov za rok 2014 
6. Návrh na schválenie rozpočtu príjmov a výdajov na roky 2015 - 2017 
7. Rôzne – diskusia 

 
z á v e r 

Poslanci predložený návrh jednohlasne a bez zmien schválili. 
 
 

K bodu 2/ 
 

Na ustanovujúcom zasadnutí OZ z dôvodu pracovných povinností nezložil zákonom 
prepísaný sľub poslanec Pavel Hermanovský. V zmysle zákona sľub zložil na najbližšom 
zasadnutí do rúk starostu obce : 
,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce , dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky , ústavné zákony , zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy , a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
Svojím podpisom potvrdil písomné znenie sľubu a prevzal si od predsedu miestnej volebnej 
komisie osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. 
 
 
K bodu 3/ 
 

Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice. 
 
Zapisovateľka:  Anna Sopková 
 
Overovatelia:  Andrej Havrila 
    Anna Sopková 

 
 
K bodu 4/ 
 

V zmysle §6 ods.12 písm. c) zákona  č. 596/2003 o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve, obec určuje všeobecne záväzným nariadením podrobnosti 
financovania materských škôl a školských zariadení ako aj výšku finančných prostriedkov 
určených na mzdy a prevádzku na dieťa (žiaka) materskej školy a školského zariadenia. 
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Uznesením č.42/12/2013 zo dňa 17.4.2013 OZ v Lúčke schválilo VZN č. 41/2013 o určení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Lúčka. 
Starosta predložil na schválenie Dodatok č.2 k VZN č.41/2013 o určení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Lúčka, ktorým sa mení Príloha 
č.1 k vyššie uvedenému VZN a určuje dotáciu na rok 2015. O návrhu dal hlasovať: 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 9/2/2014 je súčasťou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
6 5 0 1 
 
Hlasovania sa zdržal poslanec Ing. Dominik Tkáč. 
Poslanci Dodatok č.2 k VZN č.41/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 
a školských zariadení na území obce Lúčka schválili.  
 
K bodu 5/ 
V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
zákona NR SR č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov predkladá starosta obce návrh úpravy rozpočtu príjmov a výdajov 
Obce Lúčka na rok 2014. Obecné zastupiteľstvo v Lúčke uznesením č. 52/16/2013 zo dňa 
12.12.2013 schválilo Rozpočet príjmov a výdajov obce Lúčka na rok 2014. Navrhovaná 
úprava rozpočtu na rok 2014 je vypracované na základe skutkového stavu, nevyhnutných 
potrieb obce a predpokladá úpravu rozpočtu na čiastky: 

a) v časti príjmov:  -    bežné príjmy  165 000,00 EUR 
- kapitálové príjmy      5 000,00 EUR 
- rezervný fond             0,00 EUR 

Celkom:    170 000,00 EUR 
 

b) v časti výdajov:  -    bežné príjmy  165 000,00 EUR 
- kapitálové príjmy      5 000,00 EUR 
- rezervný fond             0,00 EUR 

Celkom:    170 000,00 EUR 
 
 
Návrh na uznesenie č. 10/2/2014 je súčasťou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
K bodu 6/ 
 

Obec Lúčka pri zostavovaní rozpočtu bežných príjmov na rok 2015 vychádzala z 
nasledovných východísk:  
- výnos dane z príjmov fyzických osôb zo štátneho rozpočtu (ŠR) 
- pri správe miestnych daní na rok 2015 sa bude uplatňovať VZN č.40/2012 o miestnych 
daniach v platnom znení  
- pri vyberaní miestneho poplatku za zber a zneškodňovanie KO v roku 2015 budú 
uplatňované sadzby schválené VZN č.40/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
KO a DSO 
- dotácie poskytnuté zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti školstva vykryjú všetky 
bežné výdavky bez použitia vlastných zdrojov obce  
- dotácie poskytnuté na ďalšie prenesené kompetencie (evidencia obyvateľstva, stavebný 
úrad, pozemné komunikácie, životné prostredie...) 
 Pri zostavovaní rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015 bude prioritou: 
- zabezpečenie krytia záväzkov, ktoré vyplývajú z plnenia úverových zmlúv 
- zabezpečenie povinností, ktoré obci vyplývajú z plnenia samosprávnych funkcií 
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- zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií zo štátnej správy na úseku školstva, 
hlásenia pobytu a registra obyvateľstva, územného plánovania a SP, dopravy a pozemných 
komunikácií, životného prostredia 
- zabezpečenie výdavkov na originálne kompetencie v oblasti školstva  
- obec vykryje nevyhnutné výdavky organizácií zriadených obcou 
Obec v rozpočte neuvažuje s kapitálovými príjmami ani výdavkami. 
Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2014  je plánovaný ako rozpočet vyrovnaný a viac-
menej kopíruje rozpočet obce na rok 2013, len v niektorých položkách je mierne upravený. 
Navrhovaný rozpočet na rok 2015 je nasledovný: 

- V časti príjmov – bežné príjmy..................... 144 700,00 EUR 
- V časti výdavkov – bežné výdavky................ 144 700,00 EUR 

 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 11/2/2014 je súčasťou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
 
  
K bodu 5/ 
  
Starosta  

- navrhol poslancom, aby do 31.12.2014 predložili svoje návrhy na aktivity a podľa 
toho starosta do najbližšieho zasadnutia pripraví „Plán zasadnutí OZ na rok 2015“ 

- informoval poslancov, že dňa 3.1.2015 sa v Kračúnovciach bude konať volejbalový 
turnaj – z poslancov neprejavil nik záujem zúčastniť sa na tomto podujatí 

- informoval poslancov o nezáujme občanov pri organizačnej príprave plesu (OcÚ + 
DHZ) a „Silvestra 2014“. Konštatoval, že nakoniec každá akcia ostáva na pleciach 
samotného starostu. V budúcnosti by bolo dobré, aby občania neprichádzali len 
s nápadmi na akcie, ale boli ochotní tieto akcie organizovať, prípadne byť nápomocný 
pri ich organizácií. 

- informoval o potrebe vytvorenia pravidiel pri poskytovaní miestnosti (sály KSB) na 
stolný tenis. Ako podotkol starosta problém nie je v tom, žeby mládež nemohla 
v týchto priestoroch hrať stolný tenis, ale v tom, že po sebe nechávajú veľký 
neporiadok a často ničia majetok obce, následne sa jeden na druhého vyhovárajú 
a zodpovedný nie je nikto. Po pripomienkovaní a návrhoch sa poslanci dohodli na 
tomto návrhu: 
 
Sála KSB na stolný tenis: 
 
 
Stanovené dni: Streda – Piatok – Sobota – Nedeľa 
 
Stanovený čas: do 20 rokov ............................. do 21,00 hod. 
   nad 20 rokov ........................... do 22,00 hod. 

 
1. Deti do 20 rokov môžu hrať stolný tenis iba za prítomnosti dozoru na podpis 

o hmotnej zodpovednosti. 
2. Vyššie uvedené stanovené dni a časy platia stále s výnimkou organizovaného 

turnaja. 
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K bodu 6/ 
 
  Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta sa poďakoval všetkým prítomným za 
účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

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

 
 


