
 
Zápisnica číslo 12/2016 

z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, 
ktoré sa konalo dňa 19. októbra 2016  
v kancelárií Obecného úradu v Lúčke 

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

František Mihelič, Anna Sopková, Ing. Dominik Tkáč, 
RNDr. Marcel Tkáč 

 
Neprítomní poslanci: - 
Ostatní prítomní:   (viď prezenčná listina) 
 
 Dvanáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lúčke otvoril ako aj celé viedol 
starosta obce. V úvode predniesol návrh programu zasadnutia:   

     o t v o r e n i e 
 
2. Voľba pracovných komisií 
3. Financovanie projektu: “Realizácia spoločných opatrení v obci Lúčka“ 
4. Schválenie vstupu obce do neziskovej organizácie „CPRROS, n.z. Svidník“ 
5. Rôzne – diskusia 

 
z á v e r 

 
Návrh na uznesenie č. 41/12/2016  je súčasťou zápisnice. 

Hlasovanie: 
7 7 0 0 
 
Poslanci predložený návrh bez zmien a pripomienok schválili. 
 
K bodu 2/ 
 

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

Pavel Hermanovský 
     
Návrhová komisia:  Ing. Dominik Tkáč  

Pavel Hermanovský 
Peter Marcin 

     
K bodu 3/ 
Na jedenástom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21. septembra 2016 poslanci 
uznesením č. 37/11/2016 vo veci bankovej záruky ku projektu: “Realizácia programu 
spoločných opatrení v obci Lúčka“ schválili návrh na prijatie preklenovacieho úveru vo výške 
714 600,00 EUR poskytnutého zo strany PRIMA Banka Slovensko, a.s. Nakoľko obci bola 
predložená výhodnejšia cenová ponuka v inej bankovej inštitúcií starosta predložil 
poslancom na schválenie návrh na prijatie úveru z UniCreditBank Czech repubic and 
Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky. Po podaní všetkých informácií starosta dal 
hlasovať najprv za zrušenie uz. č.37/2016 zo dňa 21. septembra 2016. 
 

Hlasovanie: 
7 7 0 0 
 
Návrh na uznesenie č. 42/12/2016  je súčasťou zápisnice. 
 
Poslanci predložený návrh bez zmien a pripomienok schválili. 
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Po predložení návrhu poslanci predmetné uznesenie zrušili a starosta dal hlasovať o návrhu 
uznesenia, ktorým sa schvaľuje prijatie krátkodobého prekleňovacieho úveru 
v UniCreditBankCzech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky  a jeho 
zabezpečenie blankozmenkou vo výške 714 600,00 EUR so splatnosťou 12 mesiacov 
a možnosťou predĺženia do 30.06.2018a to na financovanie nákladov spojených 
s projektom: “Realizácia spoločných opatrení v obci Lúčka“. Financovanie bude formou 
refundácie. 
 
 
Návrh na uznesenie č. 43/12/2016  je súčasťou zápisnice. 

 
Hlasovanie: 

7 7 0 0 
 
Poslanci predložený návrh bez zmien a pripomienok schválili. 
 
K bodu 4/ 
 
Starosta informoval poslancov o vzniku neziskovej organizácie CPRROS, n.z. Svidník, ktorá 
vznikla na základe výjazdového rokovania vlády SR. Sídlo ma v priestoroch Kina Dukla 
Svidník a detašované pracovisko v Giraltovciach. Organizácia má 14 člennú radu. Na 
rokovanie s vládou je zostavený 7 – členný tím. Správna rada pozostáva z piatich členov 
a riaditeľkou je pani Ing. Viera Dujakovičová. Organizácia rieši projekty celého okresu 
Svidník. Po podaní informácií  dal starosta hlasovať za vstup obce Lúčka do CPRROS,, n.z. 
Svidník. 
 
Návrh na uznesenie č. 44/12/2016  je súčasťou zápisnice. 

 
Hlasovanie: 

7 7 0 0 
 
Poslanci predložený návrh bez zmien a pripomienok schválili. 
 
 

Z á v e r 

 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval prítomným poslancom za 
účasť na XII. zasadnutí a rokovanie OZ ukončil. 
 
 
 
 

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

Ing. Dominik Tkáč  ........................................................ 
  

 
 
 

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

 
 


