
 
Zápisnica číslo 8/2015 

z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, ktoré 
sa konalo dňa 9. decembra 2015  

v kancelárií Obecného úradu v Lúčke 
 

 
Prítomní poslanci:  Andrej Havrila, Pavel Hermanovský, František   Mihelič, 

Anna Sopková, Ing. Dominik Tkáč, RNDr. Marcel Tkáč 
 
Neprítomní poslanci: Peter Marcin 
 
Ostatní prítomní:   (viď prezenčná listina) 
 
 V poradí už ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lúčke otvoril a viedol 
starosta obce Mikuláš Mašlej, ktorý v úvode privítal všetkých prítomných a predniesol návrh 
programu rokovania:  
 

     o t v o r e n i e 
 
2. Voľba pracovných komisií 
3. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu príjmov a výdajov obce za rok 2015 
4. Návrh na schválenie rozpočtu príjmov a výdajov na roky 2016 – 2018 
5. Návrh na schválenie Zmluvy na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) 
6. Schválenie Programu rozvoja obce na roky 2015 - 2022 
7. Rôzne - diskusia 

a) Schválenie odmien poslancom OZ a jeho aktívu za rok 2015 
b) Schválenie preklenovacieho úveru na stavbu Rekonštrukcia VO v obci Lúčka 

 
z á v e r 

Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
Poslanci predložený návrh schválili. 
 
K bodu 2/ 
 

Starosta obce určil zapisovateľku, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie. 
 
Zapisovateľ:   Daniela Pšenáková 
 
Overovatelia:  RNDr. Marcel Tkáč  

Anna Sopková 
     
Návrhová komisia:  RNDr. Marcel Tkáč  

Anna Sopková 
František Mihelič 
     

K bodu 3/ 
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 predložil starosta obce návrh zmien rozpočtu obce Lúčka na rok 2016. 
Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka „Uznesením č. 11/2/2014 zo dňa 15.12.2014 schválilo 
Rozpočet obce Lúčka na rok 2015. Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2015 sú 
vypracované na základe skutkového stavu, nevyhnutných potrieb obce a predpokladajú 
úpravu rozpočtu v príjmovej časti – bežné príjmy -  výnos dane z príjmov (navýšenie 
o 16 000€), daň z nehnuteľností (navýšenie o 1 400,00€), dotácie zo štátneho rozpočtu na 
aktivačnú činnosť (navýšenie o 1500€), kapitálové príjmy – Kamerový systém (navýšenie 
o 5 000€ - poskytnutá dotácia). Celkove sa rozpočet obce v časti príjmov upraví - na sumu 
168 600,00€ (z pôvodnej čiastky 144 700,00€), z toho 5 000,00€ - kapitálové príjmy. 
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Úprava v časti výdajov – bežné výdaje - poistenie do RF + 120€, členské príspevky (MAS) 
+401,00€, náklady na AČ +1 500,00€, výdaje na MŠ +11 748,00€, kapitálové výdaje- 
kamerový systém+ 5 000,00€ (dotácia), kamerový systém +1 300,00€ (vlastné zdroje). 
Celkove sa rozpočet obce v časti výdajov upraví - na sumu 168 600,00€ (z pôvodnej čiastky 
144 700,00€). Z toho 5 000,00€ kapitálové výdaje. 
Za predložený návrh dal starosta hlasovať a poslanci ho jednohlasne schválili. 
 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 27/8/2015  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 4/ 
 

Obec Lúčka pri zostavovaní rozpočtu bežných príjmov na rok 2016 vychádzala z 
nasledovných východísk:  
- podielové dane - výnos dane z príjmov fyzických osôb zo štátneho rozpočtu (ŠR) 
- pri správe miestnych daní na rok 2016 sa bude uplatňovať VZN č.40/2012 o miestnych 
daniach v znení doplnkov 
- pri vyberaní poplatku za zber a zneškodňovanie KO v roku 2016 budú uplatňované sadzby 
schválené VZN č.40/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v znení 
doplnkov 
- dotácie poskytnuté zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti školstva  
- dotácie poskytnuté zo ŠR na voľby 
- dotácie poskytnuté zo ŠR na AČ 
- dotácie poskytnuté na ďalšie prenesené kompetencie (evidencia obyvateľstva, stavebný 
úrad, pozemné komunikácie, životné prostredie...) 
 Pri zostavovaní rozpočtu bežných výdavkov na rok 2016 bude prioritou: 
- zabezpečenie krytia záväzkov, ktoré vyplývajú z plnenia úverových zmlúv 
- zabezpečenie povinností, ktoré obci vyplývajú z plnenia samosprávnych funkcií 
- 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 2015  je plánovaný ako rozpočet vyrovnaný 
v porovnaní s rokom 2015 navýšený cca o 5%. 
Navrhovaný rozpočet na rok 2016 je nasledovný: 

- V časti príjmov – bežné príjmy..................... 150 000,00 EUR 
- V časti výdavkov – bežné výdavky................ 150 000,00 EUR 

Poslanci predložený návrh starostu jednohlasne schválili. 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 28/8/2015  je súčasťou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
K bodu 5/ 
 
Na VII. zasadnutí OZ starosta informoval poslancov o potrebe zabezpečenia osoby 
s odbornou spôsobilosťou technika PO a to v súlade so zákonom č.314/2001 Z.z. o ochrane 
pred požiarmi. Poslanci starostu poverili, aby sa zaoberal touto problematikou, rokoval 
s viacerými poskytovateľmi služieb a o vhodnom kandidátovi ich informoval na ďalších 
zasadnutiach OZ. Po viacerých doporučeniach i jednaniach starosta predložil poslancom 
Návrh zmluvy o poskytovaní služieb na zabezpečenie BOZP s poskytovateľom ATH-PO, s.r.o. 
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Ľubotice – Šarišské Lúky. Poskytovanie kompletných služieb (Obecný úrad, MŠ a ZŠ, Dom 
nádeje) by bolo za mesačnú odplatu v čiastke 100,00EUR. 
Poslanci predložený návrh schválili. 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 29/8/2015  je súčasťou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
K bodu 6/ 
 
Program rozvoja obce (PRO) je základným dokumentom pre riadenie samosprávy. Víziou 
Návrhu zámeru PRO v programovacom období 2015 – 2022 sa podrobne zaoberali poslanci 
na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Na základe vízie bol vypracovaný návrh Programu 
rozvoja obce na roky 2015 – 2022 o ktorom dal starosta hlasovať. 
Poslanci Návrh Programu rozvoja obce v programovacom období 2015 – 2022 schválili. 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 30/8/2015  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 7/ 
 
ad a)Zásady odmeňovanie poslancov OZ a jeho aktívu  boli schválené na ustanovujúcom 
zasadnutí OZ uznesením č. 7/1/2014 zo dňa 7.12.2014. V zmysle schválených zásad 
odmeňovania starosta predložil návrh na vyplatenie odmien v celkovej čiastke 900,00€. 
Poslanci sa schválených odmien vzdali a finančné prostriedky budú použité v rámci 
rozpočtu. 
 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 31/8/2015  je súčasťou zápisnice 
 

ad b)V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, Prioritná os 2 
Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia VO pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva 
v rámci energetiky, kód výzvy:KaHR-22VS-1501 bola obci schválená dotácia z fondov Európskeho 
spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku na projekt : Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia v obci Lúčka“ v celkovej čiastke 122 327,59€. Aby sa projekt mohol začať realizovať je 
potrebné zabezpečiť finančné prostriedky vo výške schválenej čiastky. Jednou z možností je prijatie 
tzv. preklenovacieho úveru, ktorý umožňuje financovanie projektu pred poskytnutím dotácie 
zo štrukturálnych fondov EÚ. Je účelovým úverom poskytnutým výlučne na financovanie oprávnených 
výdavkov uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) uzatvorenej 
v našom prípade medzi Obcou Lúčka a Ministerstvom hospodárstva SR na predmetný projekt. 
Úver môže byť čerpaný jednorazovo alebo postupne na základe schváleného predkladania 
dodávateľských faktúr vyplatením prostriedkov na účty dodávateľov uvedené v týchto faktúrach. 
 
  
Starosta - informoval o tom, že obec má prenesené kompetencie orgánov štátnej správy na 
samosprávu na úseku ochrany pred požiarmi a je povinná sa podieľať na zabezpečovaní 
podmienok na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. V tejto súvislosti je potrebné 
zabezpečiť osobu s odbornou spôsobilosťou technika PO na vykonávanie preventívnych 
požiarnych prehliadok v objektoch, pravidelných školení zamestnancov, vykonávanie 
odbornej prípravy protipožiarnych prehliadok, vypracovanie a vedenie dokumentácie PO, 
organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov a ostatný činnosti v súlade 
so zák. č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Starosta 
uviedol, že sa pri výbere bude riadiť, čím nižšou cenou požadovanou za poskytovanie týchto 
služieb a o výsledku jednaní bude poslancov informovať na najbližších zasadnutiach OZ. 
 
Hermanovský Pavol – upozornil starostu na slabé osvetlenie cintorína a taktiež navrhol, aby 
bol osvetlený celý cintorín vrátane okrajových častiach, aby sa ku každému hrobu dalo bez 
problémov dostať  
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Starosta – dobudovanie osvetlenia nie je technicky náročné a tak nebude problém osvetliť aj 
ďalšie časti cintorína 
 
  Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta sa poďakoval všetkým prítomným za 
účasť na zasadnutí a rokovanie ukončil. 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

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

 
 


