
Zápisnica zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, konaného dňa 24. júna 2015 

1/4 

 
Zápisnica číslo 4/2015 

zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, 
ktoré sa konalo dňa 24. júna 2015  

v kancelárií Obecného úradu v Lúčke 
 

 
 

Prítomní: viď prezenčná listina 
 
 Štvrté 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. Voľba pracovných komisií 
3. Informácia z Výberového konania na riaditeľku MŠ Lúčka 
4. Informácia o výsledku pracovného rokovania k problematike MŠ a ZŠ 
5. Informácia – Rýchlostná cesta R4 Svidník – Kapušany (zámer) 
6. Informácia o možnosti čerpania EU fondov k vyhláseným výzvam – Verejné osvetlenie 
7. 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 
 

z á v e r 
Poslanci predložený návrh jednohlasne a bez zmien schválili. 

 
 

K bodu 2/ 
 

Starosta obce určil zapisovateľku, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie. 
 
Zapisovateľka:  Daniela Pšenáková 
 
Overovatelia:  Marcel Tkáč, RNDr. 
    František Mihelič 
 
Návrhová komisia:  Marcel Tkáč, RNDr. 
    Andrej Havrila 
    Peter Marcin 

Hlasovanie: 
7 7 0 0 
 
 
 
K bodu 3/ 
 
 Dňa 22.06.2015 sa na Obecnom úrade v Lúčke (v kancelárií starostu) konalo 
výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ v Lúčke. V zmysle zákona bolo o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve bolo zverejnené v regionálnej tlači (Podduklianské noviny, 
Dukla), na web stránke obce, na úradnej tabuli obce a na oznamovacej tabuli školy. Členmi 
výberovej komisie boli členovia Rady školy pri MŠ v Lúčke. Výberového konania sa zúčastnili 
dve uchádzačky: Mária Ondeková, Lúčka 161 a Mgr. Magdaléna Zavillová, Lúčka 42. Obálky 
boli otvorené dňa 11.06.2015 na OcÚ v Lúčke. Výberové konanie začalo ústnym pohovorom 
a prezentáciou vlastnej koncepcie rozvoja školy. Potom nasledovala voľba riaditeľa škkoly 
v zmysle štatútu Rady školy. Po vyhodnotení komisia zostavila poradie uchádzačov 
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a dospela k záveru, že úspešnou uchádzačkou na funkciu riaditeľa MŠ v Lúčke sa stala Mária 
Ondeková – doterajšia riaditeľka MŠ. 
Rada školy pri MŠ v Lúčke podala návrh zriadeľovateľovi školy, aby na základe výsledkov 
výberového konania vymenoval Máriu Ondekovú na miesto riaditeľa školy.  
 
Návrh na uznesenie č. 17/4/2015  je súčasťou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
7 7 0 0 
 
K bodu 4/ 
 

Dňa 10.06.2015 sa v priestoroch Základne školy v Lúčke konalo pracovné stretnutie 
za účasti Rady školy ZŠ a MŠ, vedenia MŠ a ZŠ, členov Komisie ŠKTaM pri OZ v Lúčke 
a starostu obce k problematike ZŠ a MŠ Lúčka. Stretnutie viedol starosta obce, ktorý 
v úvode oboznámil prítomných s chronologicky – časovým prierezom vzniku školy, 
prechodom kompetencií aj s tým, čo sa do školy investovalo. Potom informoval prítomných 
o počtoch žiakov a to o skutočnom i o tom, aký je odliv žiakov z obce do iných škôl. 
Upozornil nato, aký vplyv by malo zrušenie ZŠ na celkove financovanie obce i na zvýšenie 
nákladov na chod samotnej MŠ. 
Na uvedenom stretnutí bol navrhnutý tento postup: 

- Riaditelia MŠ a ZŠ predložia zoznam detí (počty), ktoré budú v školskom roku 
2015/2016 navštevovať školské zariadenia 

- Riaditeľ ZŠ na rodičovskom združení osloví rodičov, aby cez čestné prehlásenie 
uviedli, či v školskom roku 2015/2016 zapíšu školopovinné dieťa na ZŠ Lúčka (do 
14.08.2015) 

Na základe vyššie uvedených zistení sa bude OZ v Lúčke venovať problematike školstva na 
ďalších zasadnutiach.  

Na predmetnom stretnutí Rada školy pri MŠ v Lúčke podala návrh na zlepšenie 
materiálno – technického zabezpečenia školy, kde ako prioritu uviedla opravu kúpeľne pre 
deti, ktorá by mala pozostávať z výmeny obkladačiek, záchodov a umývadiel. Starosta 
informoval, že na takúto investíciu škola nemá dostatok finančných prostriedkov, ale 
možnosť vidí v dvoch rovinách: 

- Požiadať o dotáciu v novom programovacom období v programe os č.2 – „Lepší 
prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám MŠ“ 

- Priame a vlastné finančné prostriedky na túto požiadavku by sa našli a to ak by ZŠ 
navštevovalo 10 a viac detí, čím by sa ušetrili prostriedky z energií pre MŠ, ktoré by 
boli čiastočne z rozpočtu ZŠ. 

 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 18/4/2015  je súčasťou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
7 7 0 0 
 
 
K bodu 5/ 
 Starosta informoval prítomných o zámere Rýchlostnej cesty R4 Svidník – Kapušany 
s návrhom variant červený a fialový, pričom celý región je za červený variant a hlavne za 
urýchlenie výstavby. 
Materiály k tejto problematike sú stále v jednaní. 
 
 
Návrh na uznesenie č. 19/4/2015 je súčasťou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
7 7 0 0 
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K bodu 6/ 
 

Starosta informoval o možnosti čerpania EU fondov k vyhláseným výzvam „Verejné 
osvetlenie“ a „Modernizácia infraštruktúry“ z Programu rozvoja vidieka. Ako uviedol 
financovanie je vo výške 100%, maximálna výška dotácie je 1,2 mil. a termín uzávierky je 
24.05.2015. Oprávnenými žiadateľmi je 264 katastrálnych území obci, ktoré sú po 
pozemkových úpravách a najneskôr ku dňu podania žiadosti boli zapísané do katastra 
nehnuteľností. Nakoľko Obec Lúčka sa nachádza na uvedenom zozname oprávnených 
žiadateľov, starosta navrhol, aby sa Obecné zastupiteľstvo venovalo tejto problematike.  
Jedná sa predovšetkým o vybudovanie spoločných zariadení, komunikačných ciest (poľné 
a lesné cesty, mosty, priepusty, atď.). OZ sa k tejto problematike bude venovať na ďalšom 
zasadnutí OZ. 
 
 
Návrh na uznesenie č. 20/4/2015 je súčasťou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
  
K bodu 7/ 
Michaela Marcinová (predseda RŠ pri MŠ v Lúčke) – vo svojom vystúpení sa vrátila 
k problematike materiálno – technického zabezpečenia MŠ a k návrhu na jeho skvalitnenie, 
ktorý predložila rada školy pri MŠ v Lúčke (Obsah návrhu je uvedený v bode 4 tejto 
zápisnice). Okrem vyššie uvedenej priority, ktorou je kompletná rekonštrukcia kúpelne 
považuje za potrebné zakúpiť detský nábytok, stoličky, hračky ako aj žalúzie a koberec do 
spálne. 
Starosta – informoval prítomných, že takáto investícia je veľmi nákladná a obec nemôže zo 
svojho rozpočtu investovať takúto čiastku aj vzhľadom na nízky počet žiakov školy. 
Michaela Marcinová – navrhla, aby obec hľadala rezervy v uhrádzaných faktúrach obce, či 
školstva, prípadne to riešiť zbierkou alebo koncertom, ktorého výťažok by bol určený na 
tento účel 
Starosta – hľadať rezervy v uhrádzaných faktúrach nie je riešením, nakoľko faktúry sú 
uhrádzané na základe zmluvných vzťahov. Riešenie vidí v projektoch z EU a ŠR SR, 
prípadne iných grantov v nastávajúcom programovacom období  
Anna Sopková – upozornila na to, že obec nemá žiadnu aktivitu, či už v kultúrnej, športovej, 
či inej oblasti, tak ako to majú okolité obce 
Starosta – podporí každú aktivitu, ktorá bude na prospech občanov obce a nebráni pomôcť  
pri jej realizácií 
 
 
K bodu 6/ 
 
  Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta sa poďakoval všetkým prítomným za 
účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
 
 

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

Marcel Tkáč, RNDr.  ........................................................ 
  

 
 
 

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

 
 


