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Zápisnica číslo 5/2015 

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, ktoré 
sa konalo dňa 19. augusta 2015  

v kancelárií Obecného úradu v Lúčke 
 

 
 

Prítomní: viď prezenčná listina 
 
 Piate 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. Prerokovanie Programu rozvoja obce pre nové programovacie obdobie: 

a) Prerokovanie opatrenia OS 2- Energetika, Opatrenie 2.2. – budovanie 
a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce (projekt: „Rekonštrukcia  
verejného osvetlenia obce Lúčka“ - (kód výzvy: KaHR - 22 VS-1501) – preloženie 
žiadosti. 

b) Prerokovanie PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA - Opatrenia 4, Podopatrenie: 4.3 - 
„Budovanie spoločných zariadení a opatrení- infraštruktúry - (Výzva č. 5/PRV/2015) 

4. Doplnenie PHSR obce Lúčka z roku 2006(schválené úz. Č.2/2007 – 11.3.2007ä 
o Program rozvoja vidieka, predĺženie platnosti jestvujúceho PHSR – preloženie 
žiadosti. 

5. Rôzne – diskusia 
 

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:  Pavel Hermanovský 
    Andrej Havrila 
 
Návrhová komisia:  Marcel Tkáč, RNDr. 
    Dominik Tkáč, Ing. 
    Pavel Hermanovský 

Hlasovanie: 
7 7 0 0 
 
K bodu 3a. 
 
 Dňa 30. apríla 2015 Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu 
„Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“, prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.2 
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce (kód výzvy KaHR-22VS-
1501. Obec Lúčka plánuje predložiť žiadosť o dotáciu na projekt :“Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia obce Lúčka.“ Osvetlenie v obci je zastaralé a nespĺňa súčasné platné technické 
ani estetické nároky, no obec nie je schopná z vlastných zdrojov vykryť náklady na jeho 
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rekonštrukciu.  Výsledkom modernizácie by malo byť rovnomerné osvetlenie celej obce, 
vrátane nasvetlenia prechodov pre chodcov, čím by sa prispelo k zvýšeniu bezpečnosti 
občanov i majetku. Nové osvetlenie prispieva aj k zlepšovaniu estetického vzhľadu. Klesá 
ekonomická náročnosť prevádzky. Usporené finančné prostriedky sa môžu využiť na 
modernizáciu iných oblastí fungovania obce. 
Náklady na rekonštrukciu verejného osvetlenia v našej obci by boli v čiastke 145 000 EUR. 
Z toho obec by z vlastných finančných prostriedkov do projektu investovala cca 350,00 EUR 
a to za spracovanie žiadosti a výberové konanie. Určenú spoluúčasť by mala vykryť firma, 
ktorá vyhrá výberové konanie.  
Tieto prostriedky nebude možné využiť na výmenu stĺpov a zmenu alebo vedenie nových 
trás verejného osvetlenia. Bude ich možné použiť výhradne na výmenu, resp. inštaláciu 
svietidiel na existujúcich trasách alebo už vybudovaných svetelných bodoch..  
Žiadosti sa predkladajú do septembra 2015 a možnosť uchádzať sa o dotáciu majú všetky 
obce a mestá mimo Bratislavského kraja. 
Starosta odporúčal poslancom aby návrh schválili a podporili podanie žiadosti o dotáciu na 
projekt :“Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Lúčka.“ 
 
Návrh na uznesenie č. 21/5/2015  je súčasťou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
7 7 0 0 
 
K bodu 3b. 
 

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného 
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len PRV), vyhlásila dňa  
28.05.2015 výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 4 – Investície do 
hmotného majetku - časť D) Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení, podopatrenie: 
4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a 
prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.  
Prijímateľom  finančnej pomoci môžu byť obce, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v 
Zozname oprávnených katastrálnych území pre PRV 2014 -2020 pre túto výzvu, v ktorých  
boli schválené vykonania projektov pozemkových úprav  a  zapísané do príslušného katastra 
nehnuteľností najneskôr  ku dňu predloženia žiadostí o NFP.  

V zmysle platnej legislatívy sú spoločnými zariadeniami a opatreniami, ktoré slúžia 
vlastníkom pozemkov v obvode pozemkových úprav cestné komunikácie (poľné cesty) 
slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby (mosty, priepusty), protierózne 
opatrenia, opatrenia na ochranu životného prostredia a vodohospodárske opatrenia, ktoré 
zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na 
krytie vlahového deficitu (nádrže, poldre, odvodnenia a závlahy) a ďalšie spoločné 
zariadenia a opatrenia. 

Nakoľko naša obec sa nachádza v zozname oprávnených žiadateľov, starosta 
navrhuje, aby obec podala žiadosť o tento NFP so 100%- ným krytím štátu. Z dôvodu, že pri 
pozemkových úpravách neboli riešené technické projekty, ktoré sú ku žiadosti potrebné 
bude to dosť náročné, no urobíme maximum preto, aby obec so žiadosťou uspela. Čerpanie 
je do výšky 1,2mil. EUR. Obec plánuje predovšetkým vybudovanie odvodňovacieho kanála 
a poľnej cesty okolo neho, vybudovanie poľnej cesty od MŠ smerom ku RD č. 172 – 173 
a vybudovanie poľnej cesty od RD súp. č.104 ku Kukovej.  

 
Starosta odporúčal poslancom, aby návrh schválili a podporili podanie žiadosti o dotáciu 
z Programu rozvoja vidieka, podopatrenie „Budovanie spoločných zariadení a opatrení- 
infraštruktúry“ 

Návrh na uznesenie č. 22/5/2015  je súčasťou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
7 7 0 0 
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K bodu 4/ 
 Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lúčke č. 2/2007 dňa 11.03.2007 bol schválený 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2007-2013 (PHSR). Tento 
dokument je strednodobým plánovacím dokumentom obce na roky 2007 – 2015. 
Nakoľko súčasný Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja nerieši Program rozvoja vidieka, 
starosta navrhol aby bol PHSR doplnený o tento bod, aby  obec mohla žiadosť o dotáciu 
z uvedeného programu. Zároveň navrhuje schváliť predĺženie doby platnosti existujúceho 
PHSR do schválenia nového PHSR. 

 
Návrh na uznesenie č. 23/5/2015 je súčasťou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
7 7 0 0 
 
K bodu 5/ 
Starosta –informoval prítomných o stave v školstve, kde konštatoval, že podľa predložených 
zoznamov je do MŠ prihlásených 25 detí. 
ZŠ bude od 1.9.2015 navštevovať 8 detí + dvaja v zahraničí. Ako uviedol ZŠ v tomto 
školskom roku bude fungovať tak, ako doposiaľ. Pokiaľ by stav detí v ZŠ klesol, bude sa OZ 
opätovne zaoberať touto problematikou. 
Anna Sopková – informovala sa ako je to s kronikou obce, či obec vedie kroniku, či má 
kronikára. 
Starosta – v obci v minulosti existovala kronika, no tá v 80 – tich rokoch zmizla a nemôže 
sa k nej dopátrať. Na úrade existuje kronika, ktorú začal písať Mgr. Jozef Mašlej, ale je to 
len akýsi stručný popis udalosti. Obec nemá svojho kronikára, no ak by bol niekto ochotný 
zapodievať sa kronikou obce, starosta mu zabezpečí a uhradí odborné školenie a bude 
nápomocný pri jej tvorbe 
Anna Sopková – navrhla, aby v obecnom rozhlase boli vysielané relácie v prípade úmrtia 
občana, relácia na uvítanie novonarodených detí i relácia v prípade životných jubileí. 
Starosta – relácie pri životných jubileách sa hlásili na požiadanie rodiny aj v minulosti. 
Relácie boli pre občanov bezplatné, no podmienkou bolo, že každý si blahoželanie napíše 
podľa priania a zároveň doloží pesničku, ktorú chce dať zahrať jubilantovi. 
Pri smútočných reláciách s vyhlásením nie je problém, no pri jubileách si nie každý občan 
praje byť zverejnený v obecnom rozhlase. Rozporuplným je aj porušenie – či neporušenie 
zákona o ochrane osobných údajov bez vedomia dotknutej osoby. 
Starosta ďalej uviedol, že ak by sa v budúcnosti schválilo uvedené vyhlasovanie v MR je 
potrebné nájsť na to povolaného človeka, ktorý by sa týmto záležitostiam venoval. 
Starosta –vyjadril svoju spokojnosť s akciou „kermešovská zábava“, ktorú pripravovala 
mládež obce. Podujatie bolo na úrovni a prebiehalo bez akýchkoľvek komplikácií. Do taktu 
hrala hudobná skupina „Čavargoš“, slovom prítomných pobavil Jožko Jožka a nechýbala ani 
bohatá tombola. Poďakovanie patrí predovšetkým hlavným organizátorom, ktorými boli: 
Ing. Peter Leško, Ing. Dominik Tkáč, Ján Leško, Mgr. Kristína Halečková ako aj všetkým 
ostatným, ktorí prispeli k spoluorganizácií, či už pomocou v bufete, predajom lístkov, 
zháňaním tomboly aj ostatnou aktivitou.  
 
 
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: 

Pavel Hermanovský.  ........................................................ 
  

 
 
 

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

 
 


