
 
Zápisnica číslo 9/2016 

z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, 
ktoré sa konalo dňa 30. marca 2016  
v kancelárií Obecného úradu v Lúčke 

 
 
Prítomní poslanci:  Andrej Havrila, Pavel Hermanovský, Peter Marcin, 

František   Mihelič, Ing. Dominik Tkáč, RNDr. Marcel Tkáč 
 
Neprítomní poslanci: Anna Sopková (PN) 
 
Ostatní prítomní:   (viď prezenčná listina) 
 
 Deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lúčke otvoril starosta obce Mikuláš 
Mašlej. V úvode privítal všetkých prítomných a predniesol návrh programu rokovania:  
 

     o t v o r e n i e 
 
1. Voľba pracovných komisií 
2. Správa o hospodárení obce – schválenie záverečného účtu za rok 2015 
3. Rôzne – diskusia 

a) Informácia o zahájení prác na schválených projektoch v rámci EÚ a ŠR na rok 2016 
b) Príprava zámeru rekonštrukcie a modernizácie priestorov MŠ v rámci výzvy MV SR 
c)   Zámer realizácie príprav na výstavbu vlastnej ČOV (umiestnenie) 
d) Pripomienkovanie plánu zasadnutí a spoločenských podujatí v roku 2016 

 
z á v e r 
 

Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
Poslanci predložený návrh schválili. 
 
K bodu 1/ 
 

Starosta obce určil zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie. 
 
Zapisovateľ:   RNDr. Marcel Tkáč  
  
Overovatelia:  Andrej Havrila 
    Pavel Hermanovský 
      
Návrhová komisia:  RNDr. Marcel Tkáč 
    Andrej Havrila 
    Pavel Hermanovský  

     
K bodu 2/ 

Starosta predniesol Správu o hospodárení obce a predložil návrh na schválenie 
záverečného účtu obce za rok 2015, ktorý pozostáva z Výročnej správy, Hodnotiacej správy 
a Záverečného účtu.  
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015, ktorý 
OZ schválilo na svojom zasadnutí dňa 15.12.201, uznesením č. 11/2/2014. Rozpočet bol 
zmenený troma opatreniami a to 31.03.2015, 30.06.2015 a 30.09.2015. Úprava rozpočtu 
bola schválená OZ dňa 9.12.2015 uznesením č. 27/8/2015.  
Medzi významné položky bežného rozpočtu patria mzdy (Ocú, ZŠ, MŠ ŠJ ŠKD), poistné 
a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, materiál, dopravné DoVP....),bežné 
transféry a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 
finančnými výpomocami. 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí výstavba (Kamerový systém obce), 
verejné osvetlenie (rekonštrukcia VO z EFRR). 
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Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia §15 a §16 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje OZ. Rezervný fond 
k 1.1.2015 činí čiastku 53,99 EUR.  
 
1. PRÍJMY (celkové).................................................. 303 521,21 EUR 
z toho: - bežné príjmy.................................................. 171 000,35 EUR 

 - kapitálové príjmy................................................ 5 000,00 EUR 
           - príjmové finančné operácie............................... 127 520,96 EUR 
 
2. VÝDAJE (celkové).................................................. 301 983,30 EUR 
z toho: - bežné výdavky .............................................. 157 960,15 EUR 

 - kapitálové výdavky......................................... 134 894,59 EUR 
           - výdavková finančné operácie.............   ............... 9 128,56 EUR 
 
3. Výsledok hopodárenia za rok 2015.........................+ 1 537,01 EUR 
 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 33/9/2016  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 3/ 
 

a) Informácia o zahájení prác na schválených projektoch v rámci EÚ a ŠR na rok 2016 
Starosta oboznámil poslancov, že v decembri boli zahájené práce na projekte: 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lúčka v rámci operačného projektu 
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. Dotácia bola schválená z fondov Európskeho spoločenstva formou 
nenávratného finančného príspevku v celkovej čiastke 122 527,59 EUR. 
Zhotoviteľom stavby je firma RIMI Security Bardejov. 

b) Príprava zámeru rekonštrukcie priestorov MŠ v rámci výzvy MV SR 
Starosta informoval poslancov, že Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo dve výzvy na 
predkladanie projektov zameraných na rozširovanie kapacít materských škôl, či už 
formou rekonštrukcie alebo výstavby nových budov. Výzvy sú súčasťou operačného 
programu Ľudské zdroje, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a 
investičných fondov. Nakoľko interiér MŠ nie je v najlepšom stave, plánuje sa obec 
uchádzať o vyššie uvedený príspevok. Z tohto dôvodu sa započali prípravné práce 
predovšetkým na projektovej dokumentácií. V prípade úspešnosti projektu by sa 
rekonštrukcia týkala predovšetkým výmeny sanity, interierových dverí, podlahy 
rozvodov.... O ďalšom postupe bude starosta poslancov informovať na ďalších 
zasadnutiach OZ. 

c) Zámer realizácie príprav na výstavbu vlastnej ČOV (umiestnenie) 
Poslanci sa na zasadnutí opätovne zaoberali problematikou budovania ČOV. Nakoľko 
obec nevlastní pozemok v lokalite, ktorá by vyhovovala výstavbe vlastnej ČOV, 
poslanci apelovali na starostu obce, aby sa opätovne pokúsil o dohodu s poslancami 
OZ v Kračúnovciach, aby sa obec Lúčka mohla napojiť na už existujúcu ČOV 
v Kračúnovciach. O výsledku rokovania bude starosta informovať poslancov na 
ďalších zasadnutiach OZ. 
Starosta prítomných oboznámil aj s listom VVS, a.s., závod Bardejov, ktorá zaslala 
ponuku na dokončenie a prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie. VVS a.s. 
navrhla spoločné stretnutie zástupcov obce s VVS, a.s. na ktorom by sa dohodol 
spoločný postup sprevádzkovania verejného vodovodu a kanalizácie. 

d) Pripomienkovanie plánu zasadnutí a spoločenských podujatí v roku 2016.  
Starosta informoval poslancov o plánovaných zasadnutiach OZ v Lúčke 
a o plánovaných spoločenských akciách v roku 2016. Plánovaných je 5 riadnych 
zasadnutí a už tradičné kultúrno športové podujatia (Deň Matiek, Deň detí, 
Kermešovská zábava, Stretnutie s Mikulášom....) 
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  Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval poslancom za účasť na 
zasadnutí a rokovanie ukončil. 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

II. overovateľ: 
Pavel Hermanovský ........................................................  

 
 


