
 
Zápisnica číslo 10/2016 

z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, 
ktoré sa konalo dňa 13. júla 2016  

v kancelárií Obecného úradu v Lúčke 
 

 
Prítomní poslanci:  Andrej Havrila, Peter Marcin, Ing. Dominik Tkáč,  

RNDr. Marcel Tkáč 
 
Neprítomní poslanci: Pavel Hermanovský, František Mihelič, Anna Sopková 
 
Ostatní prítomní:   (viď prezenčná listina) 
 
 Desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lúčke otvoril a viedol starosta obce. 
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 VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Lúčka 
4. Návrh na schválenie VZN č.2/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje 

Lúčka 
5. Ocenenie dlhoročného poslanca OZ Jána Miháľa pri príležitostí životného jubileá 
6. Zámer na umiestnenie ČOV Lúčka (stanovisko OZ Kračúnovce k spoločnej ČOV) 
7. Rôzne – diskusia 

a) informácia o ukončení projektu VO - ďalšie práce, financovanie a kontroly 
b) informácia o priebehu výstavby "Kanalizácia Lúčka" 
c) informácia o stave prípravy na realizáciu projektu : "Realizácia programu  

               spoločných opatrení obci Lúčka" - príprava, financovanie 
d) príprava nových projektov v rámci EÚ  

• rekonštrukcia MK 
• rekonštrukcia MŠ 
• výstavba Bezpečnostná situácia DHZ – TJ 

e) oznámenie o zápise detí do 1. ročníka a počty detí v ZŠ Lúčka pre školský rok 
2016/2017 

f) oznámenie Riaditeľstva ZŠ Kračúnovce o najlepších žiakoch 
g) Karpatský euroregión - Aktivity pre rok 2016/2017 – informácia 

 
z á v e r 

Hlasovanie: 
4 4 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  

Andrej Havrila 
     
Návrhová komisia:  RNDr. Marcel Tkáč  

Andrej Havrila 
Peter Marcin 
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K bodu 3/ 
Nový zákon o odpadoch NR SR č. 79/2015 Z.z. nariaďuje, že si každá obec musí zosúladiť 
svoje VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi s novým zákonom o 
odpadoch a to do 30.06.2016. Nakoľko školenia k danej problematike prebehli až v mesiaci 
jún a problematika odpadov je všeobecne náročná a obsiahla, VZN sa časovo nedalo 
pripraviť na skorší termín Z tohto dôvodu sa návrh sa predkladá až na dnešnom zasadnutí. 
Nový zákon o odpadoch znamená reformu odpadového hospodárstva. Vznikli v ňom nové 
povinnosti, ktoré musia dodržiavať pôvodcovia odpadov – podnikateľské subjekty, ako i 
obce, ale i spracovatelia odpadov, zvyšujú sa sankcie za porušenie povinností. Každý musí 
nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch a nesmie pritom ohroziť zdravie ľudí a životné 
prostredie. To je základná filozofia nového zákona o odpadoch, ktorý odzrkadľuje aj návrh 
nového VZN o nakladaní s KO a DSO. Nakoľko neboli k návrhu žiadne pripomienky starosta 
dal o ňom hlasovať. 
Poslanci predložený Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi schválili.  
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 34/10/2016  je súčasťou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
4 4 0 0 
 
K bodu 4/ 
 
Obec Lúčka v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s § 18 ods. 2 
zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve je povinná vypracovať VZN o správe 
a prevádzkovaní pohrebiska na území obce (Prevádzkový poriadok pohrebiska). Tento 
prevádzkový poriadok upravuje v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 
prevádzkovanie pohrebiska „Obecný cintorín Lúčka“ ako aj prevádzku „Domu nádeje Lúčka“ 
a s tým súvisiace práva a povinnosti všetkých dotknutých subjektov. Vzťahuje sa na všetky 
fyzické a právnické osoby, nájomcov hrobových miest, prevádzkovateľov pohrebných 
služieb a návštevníkov pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska na území obce Lúčka  
poskytuje služby na pohrebisku, vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
správu pohrebiska, správu Domu nádeje, údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.  
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a tak starosta dal hlasovať. 
Poslanci predložený Návrh VZN č. 2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území 
obce Lúčka (Prevádzkový poriadok pohrebiska) schválili. 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 35/10/2016  je súčasťou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
4 4 0 0 
 
K bodu 5/ 
 
Starosta obce pri príležitosti životného jubileá 60-tich rokov udelil „PAMÄTNÚ PLAKETU 
Jánovi Miháľovi dlhoročnému poslancovi OZ, členovi spoločenských organizácií obce, za 
aktívnu a prospešnú prácu pri rozvoji obce Lúčka“. Nakoľko sa p. Miháľ tesne pred 
zasadnutím prišiel osobne ospravedlniť, že sa nemôže zasadnutia zúčastniť, starostu mu 
uvedenú plaketu spolu s vecnými darmi odovzdal pre začatím rokovania. Z odovzdávania je 
vyhotovený obrazový záznam. 
 
 
K bodu 6/ 
 
Na predchádzajúcich zasadnutiach OZ sa poslanci zaoberali problematikou ČOV pre obec 
Lúčka. Prvotný zámer v období, keď sa začala výstavba kanalizácie bol napojiť obec Lúčka 
na už jestvujúcu ČOV v obci Kračúnovce. Z dôvodu, že spomínaná čistička mala často 
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poruchy, začala obec Lúčka uvažovať nad vlastnou čističkou. Do úvahy prichádzalo miesto 
na parcele „Pod vysokým brehom“ (za RD súp.č. 51). No na tomto projekte je veľmi 
nákladné vybudovanie príjazdovej cesty a samotný terén je geologicky neschodný. Nakoľko 
obec nevlastní vhodné pozemky na vybudovanie vlastnej ČOV starosta sa zúčastnil 
zasadnutia OZ v Kračúnovciach a predložil poslancom žiadosť obce Lúčka o umožnenie 
napojenia sa obce Lúčka na ČOV Kračúnovce za istých podmienok a možností zo strany 
obce Lúčka (rekonštrukcia už vybudovanej ČOV, úprava stoky...) Stanovisko poslancov OZ 
Kračúnovce je však záporné a obci Lúčka bol doručený list v ktorom sa uvádza, že 
„nesúhlasia“ s napojením sa obce Lúčka na ČOV Kračúnovce. Z uvedených dôvodov bude 
obec hľadať ďalšie možnosti – vhodnú lokalitu na výstavbu vlastnej ČOV.  O výsledku bude 
informovať poslancov na ďalšom zasadnutí. 
 
 
K bodu 7/ 

a) V apríli 2016 bola dokončená realizácia projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
v obci Lúčka“. Zhotoviteľom stavby bola firma RIMI-Security Bardejov s.r.o. Práce 
boli započaté v decembri 2015 na základe ZoD. Rekonštrukcia pozostávala 
z demontáže 97 ks svietidiel s výložníkmi, demontáže 2 ks RVO, z montáže kabeláže, 
montáže 87 ks výložníkov, z montáže 103 ks svietidiel zn. iGuzzini a montáže 2 ks 
RVO s riadiacim systémom MinosX. Stavba bola realizovaná v súlade s platnými STN. 
Preberacie ukonanie sa uskutočnilo dňa 04.04.2016. 

b) Starosta informoval o priebehu výstavby „Kanalizácia obce Lúčka“. Výstavba 
pokračuje v súlade s plánom a na základe pridelenia finančných prostriedkov. 
V súčasnosti boli poskytnuté financie na cca 36 prípojok. Zrealizovali sa aj prípojky, 
ktoré neboli v projekte (Pavlík, Kacián, Sopko ...). Po zobratí úrody bude dorobená 
prípojka p. Hažerovej (144). Ostáva ešte nezrealizovaných 26 prípojok, ktoré sú 
v projekte. 

c) V apríli 2016 bola obci schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu 
„Realizácia programu spoločných opatrení v obci Lúčka“ vo výške 714 600,00 EUR. 
Dňa 27.05.2016 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku medzi poskytovateľom – Poľnohospodárska platobná agentúra Bratislava 
a prijímateľom – Obec Lúčka. Predmetom je vybudovanie miestnych komunikácií 
a poľných ciest po ukončení projektu pozemkových úprav. Financovanie schváleného 
projektu je formou zálohových platieb, bez spolufinancovania z vlastných zdrojov 
prijímateľa. Všetky podrobnosti sú uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP. 

d) Projekty predkladané na základe výziev sú spolufinancované z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Financovanie projektov v rámci ROP sa 
uskutočňuje formou poskytovania nenávratného finančného príspevku, ktorého 
maximálna výška predstavuje 95 % celkových schválených oprávnených nákladov na 
projekt. 

� Rekonštrukcia MK - všetky podklady sú na Ministerstve pôdohospodárstva 
a regionálneho rozvoja, čaká sa na schvaľovanie, ktoré by malo byť do konca 
r. 2016 

� Rekonštrukcia MŠ – spracovanie štúdie a projektov (vlastné financie), projekt 
rieši  výmenu dverí (interiérové), maľby, podlahy, elektrina (len výmena 
rozvádzačov, vypínače), sanita, rozšírenie kapacít MŠ 

� Výstavba – bezpečnostná situácia DHZ – TJ – firma ktorá vykonávala VO 
nestihla VO ukončiť, takže žiadosť nebola v termíne podaná. V budúcnosti 
bude predkladaná cez iné projekty (aj v rámci MAS). Projekt ráta 
s vybudovaním požiarnej zbrojnice a šatní TJ 

e) Do 1. ročníka ZŠ Lúčka na školský rok 2016/2017 boli zapísané dve deti. Celkove 
v školskom roku 2016/2017 bude školu navštevovať 8 detí. Z toho prváci – 2, 
druháci – 2, tretiaci – 4. Škola bude zatiaľ fungovať v riadnom režime.  

f) Riaditeľstvo ZŠ v Kračúnovciach zaslalo obci oznámenie, že na koncoročnej 
klasifikačnej porade bola vyhodnotená ako najlepšia žiačka triedy z našej obce _ 
Hviščová Soňa, 9.A. Menovaná bude vyhlásená aj prostredníctvom MR. 

g) Starosta informoval poslancov, že v mesiacoch október/november 2016 sa pripravuje 
výjazdové stretnutie členov KER Slovensko na Zakarpatskú Ukrajinu s cieľom 
nadviazania kontaktu a získania aktuálnych informácií o zmenách v samospráve 
a prijímaných reformách na Ukrajine. 
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Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval prítomným za účasť na 
zasadnutí a rokovanie ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

II. overovateľ: 
RNDr. Marcel Tkáč ........................................................  

 
 


