
 

 

Zápisnica číslo 18/2017 
z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, ktoré sa 

konalo dňa 28. novembra 2017 
v kancelárií Obecného úradu v Lúčke. 

 

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

Sopková, Ing. Dominik Tkáč, RNDr. Marcel Tkáč 
 
Neprítomní poslanci:  Peter Marcin 
Ostatní prítomní:   (viď prezenčná listina) 
 

 
Program: 

 
 
o t v o r e n i e 
 
1. Voľba pracovných komisií 
2. Úprava rozpočtu na rok 2017 (príjmov a výdajov – záväzne limity v školstve a čerpanie dotácie) 
3. Návrh rozpočtu na rok 2018 – 2020 
4. Schválenie odmien poslancom OZ a jeho aktívu za rok 2017 
5. Rôzne – diskusia 

a) Informácia o prípravách a žiadostiach na  projektoch v rámci  EÚ a ŠR na rok 2018 
b) Príprava akcií a prác do 31.12.2017 
c) Návrh na udelenie ďakovného listu sponzorom drevorezby „Anjela“ 

 
z á v e r 

 
 Osemnáste zasadnutie OZ v Lúčke otvoril a viedol starosta obce Mikuláš Mašlej. 
V úvode privítal všetkých prítomných a a predložil im návrh programu rokovania. 
 

Hlasovanie: 
6 6 0 0 
 
Poslanci program zasadnutia OZ schválili.  
 
 
K bodu 1/ 
 

Starosta obce určil zapisovateľku, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie. 
 
Zapisovateľ:   Daniela Pšenáková 
 
Overovatelia:  Pavel Hermanovský  

Marcel Tkáč, RNDr. 
     
Návrhová komisia:  Anna Sopková 

Pavel Hermanovský 
Andej Havrila 

     
K bodu 2/  
 
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 návrh na úpravu rozpočtu obce Lúčka za rok 2017. Rozpočet 
obce na rok 2017 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka dňa 14.12.2016 uznesením 
č.47/14/2016. Opatrením č. 3/2017 sa rozpočet za rok 2017 upravuje podľa skutkového 
stavu a nevyhnutných potrieb obce v príjmovej časti na 1 212 037,00 EUR a výdavkovej časti 
na 1 212 037,00 EUR EUR. 
Za predložený návrh dal starosta hlasovať a poslanci ho jednohlasne schválili. 
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Hlasovanie: 
6 6 0 0 
   
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 60/18/2017 je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 3/ 
 

Obec Lúčka pri zostavovaní rozpočtu bežných príjmov na rok 2018 vychádzala z 
nasledovných východísk:  
- podielové dane - výnos dane z príjmov fyzických osôb zo štátneho rozpočtu (ŠR) 
- pri správe miestnych daní na rok 2017 sa bude uplatňovať VZN č.40/2012 o miestnych 
daniach v znení doplnkov 
- pri vyberaní poplatku za zber a zneškodňovanie KO v roku 2017 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 na ďalšie prenesené kompetencie (evidencia obyvateľstva, stavebný 
úrad, pozemné komunikácie, životné prostredie...) 
Pri zostavovaní rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2018 obec vychádza z nasledovných 
východísk: 
- dotácia zo ŠR – MV ASR – DPO – Požiarna zbrojnica (30 000,00 EUR)  
- dotácia zo ŠR – PPA rekonštrukcia MK (99 900,00EUR) 
- dotácia zo ŠR – PPA Program spoločných opatrení (714 600,00EUR) 
- dotácia zo ŠR – PPA Bezpečnostné šport. výcvikové a oddychové centrum (115 000,00 EUR) 
- dotácia zo ŠR – Environmentálny fond – Vodovod – Kanalizácia (105 000,00 EUR) 
 Pri zostavovaní rozpočtu bežných výdavkov na rok 2018 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 
Pri zostavovaní rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2018 obec vychádza z nasledovných 
východísk: 
- dotácia zo ŠR – MV ASR – DPO – Požiarna zbrojnica (30 000,00 EUR)  
- dotácia zo ŠR – PPA rekonštrukcia MK (99 900,00EUR) 
- vlastné prostriedky na rekonštrukciu MK (3 500,00 EUR) 
- dotácia zo ŠR – PPA Program spoločných opatrení (714 600,00EUR) 
- dotácia zo ŠR – PPA Bezpečnostné šport. výcvikové a oddychové centrum (115 000,00 EUR) 
- dotácia zo ŠR – Environmentálny fond – Vodovod – Kanalizácia (105 000,00 EUR) 
- transakcia verejného dlhu (splátky úveru) (10 000,00EUR) 
Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2018  je plánovaný ako rozpočet vyrovnaný.  
Celkovo navrhovaný rozpočet na rok 2018 je nasledovný: 

- v časti bežné príjmy .....................175 450,00 EUR 
- v časti kapitálové príjmy..............1 064 500,00 EUR 

 
- v časti bežné výdavky .................. 985 000,00 EUR 
- v časti kapitálové výdavky...........1 064 500,00 EUR 
- v časti transakcie verejného dlhu.........9 600,00 EUR 

Výhľad rozpočtov na roky 2019 – 2020 v časti bežných príjmov a výdajov je podobný ako 
rozpočet (bežný) na rok 2018. 
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Poslanci predložený návrh schválili. 
 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
   
Návrh na uznesenie č. 61/18/2017 je súčasťou zápisnice. 
 
 
K bodu 4/ 
 
Zásady odmeňovania poslancov OZ a jeho aktívu boli schválené na ustanovujúcom zasadnutí 
OZ dňa 7.12.2014 uznesením č. 7/1/2014 a upravené uznesením č. 15/52/2017 zo dňa 
12.4.2017. V súlade so schválenými uzneseniami starosta predložil návrh na vyplatenie 
odmien v celkovej čiastke 1 325,00 EUR.  
 
Hlasovanie: 
6 6 0 0 
   
Návrh na uznesenie č. 62/18/2017 je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 5/ 
 

a) Informácia o prípravách a žiadostiach na  projektoch v rámci  EÚ a ŠR na rok 2018 

 

 Bezpečnostné športovo výcvikové a oddychové centrum – vypracovaný projekt 
k územnému konaniu. Dňa 12.9.2017 bola na príslušný stavebný úrad podaná 
žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní. Dňa 
28.9.2017 bolo zahájené územné konanie zlúčené so stavebným a nariadené ústne 
konanie. Obec ku dňu začatia stavebného konania získala vyjadrenia všetkých 
zainteresovaných strán – inštitúcií (VSD, Slovak Telekom, SPP, OÚ-odbor 
starostlivosti o ŽP Svidník, RÚVZ, OR Ha ZZ Svidník, VVS Košice, SPF, Orange, 
SVP PB Trebišov – závod Bardejov, Krajský pamiatkový úrad Prešov). Žiadosť 
o NFP zhotovuje MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Veľký Šariš, ktorá následne 
realizuje VO na stavebné práce v rámci predkladaného projektu z PRV 
podopatrenie 7.4. Žiadosti sa podávajú v termíne od 2.11.2017 do 30.11.2017. 

 Dážďová kanalizácia – obec v roku 2018 plánuje opätovne podať žiadosť na DK 
z Envirofondu a to predovšetkým z dôvodu potreby jej ukončenia pred plánovanou 
rekonštrukciou MK. 

 Miestne komunikácie – podaná žiadosť o NFP na PPA. Obec splnila všetky 
podmienky a bola zaradená do návrhu financovania PPA. Momentálne čakáme na 
rozhodnutie a zmluvu s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Obec s prácami 
na rekonštrukcií MK môže začať až po podpísaní zmluvy. 

b) Príprava akcií a prác do 31.12.2017 

 dňa 5.12.2017 o 17:00 hod. – Stretnutie s Mikulášom – každoročne balíčky aj 
Mikuláša zabezpečuje obec pre všetky deti obce. MŠ a ZŠ pripravuje vystúpenie pre 
Mikuláša 

 dňa 7.12.2017 – halová hasičská súťaž pre mládež, ktorú organizuje OV PO pod 
záštitou DHZ Lúčka, DHZ Giraltovce a MAS Topoľa 

 dňa 10.12.2017 o 14:00 hod. sa na miestnom cintoríne uskutoční posviacka „Sochy 
Anjela“ Sochu posväti farár, správca rím. katolíckej farnosti Kračúnovce ThLic. Marek 
Haratim v prítomnosti zborového farára ECAV v Kukovej Mgr. Ľuboša Činčuráka. Svoju 
účasť prisľúbil aj autor diela umelecký rezbár Milan Krajňák 
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c) Návrh na udelenie ďakovného listu sponzorom drevorezby „Anjela“ 

Starosta predložil poslancom návrh na udelenie ďakovného listu sponzorom 
drevorezby „Anjela“. Sponzormi tohto krásneho diela, ktoré bude zdobiť areál 
miestneho cintorína sú bratia Jiři a Jaromír Ratajovci z Ostravy, ktorí zafinancovali celé 
dielo z vlastných prostriedkov. Poslanci s návrhom starostu súhlasili 

Hlasovanie: 
6 6 0 0 

Návrh na uznesenie č. 63/18/2017 je súčasťou zápisnice 

a) Diskusia (dotazy): 

Havrila Andrej – informoval sa u starostu, či by nebolo možné prostredníctvom pracovníkov 
(MOS) zabezpečiť čečinu na zhotovenie adventného venca pred kostolom 

Starosta – prisľúbil, že zabezpečí, aby materiál bol pri kostole včas nachystaný 

Sopková Anna – či by sa nedala vyhlásiť prostredníctvom MR oznam, že kto má doma čečinu 
aby ju priniesol ku kostolu 

Starosta – obec má dosť ľudí (pracovníkov MOS) na to aby čečinu včas a v dostatočnom 
množstve zabezpečila 

Sopková Anna -  sa informovala, či by nemohla obec zabezpečiť, aby bol DHZ vybavený 
základným materiálom (napr. celta...) aby bol okamžite k dispozícií pre občanov v prípade 
živelnej pohromy, havarijného stavu.... Okamžitým poskytnutím tohto materiálu by sa tak 
predišlo ďalším škodám na majetku občanov 

Starosta – túto požiadavku prerokuje na výročnej členskej schôdzi DPO 

Sopková Anna – upozornila na poškodené zábradlie na moste, ktoré je veľmi nebezpečné a to 
o to viac, že sa nachádza práve na ceste kde prechádzajú deti do MŠ a ZŠ. Zábradlie je 
ohnuté tak, že sa môže naň niekto napichnúť a neplní ani účel zábrany pred pádom do 
potoka. 

Starosta – správu a údržbu mostov na cestách II. a III. Triedy zabezpečuje PSK 
prostredníctvom Správy a údržby ciest PSK. Nie je to majetok obce a obec nie je oprávnená 
doňho zasahovať. 

Sopková Anna – upozornila na vyvážanie odpadu ku vodným tokom. Informovala sa, či by sa 
to nedalo riešiť minimálne značkami „Zákaz sypať smetí“ 

Starosta – tento dlhodobý problém značky nevyriešia. Musí sa hľadať účinnejšie riešenie. 

 

Z á v e r 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť na XVII. 
zasadnutí OZ a oficiálne rokovanie ukončil 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 

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

 
 


