
Zápisnica číslo 2/2018 
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 13. decembra 2018 
v kancelárií Obecného úradu v Lúčke 

 
 

 
 
Prítomní:  PaedDr. Ondrej Fečo, PhD., Andrej Havrila, Pavel Hermanovský, František 

Mihelič, Anna Sopková, Mgr. Magdaléna Zavillová 

Neprítomní:  RNDr. Marcel Tkáč (ospravedlnený) 
 
Program:  

     o t v o r e n i e 

2. Voľba pracovných komisií 
3. Návrh na schválenie VZN č.1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
4. Návrh na schválenie rozpočtu príjmov a výdajov na roky 2019 – 2021 
5. Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu 

starostu a zapisovateľa zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva v obci Lúčka 
6. Prerokovanie žiadosti o spolufinancovanie Denného stacionára ANGELO n.o. - Chmeľov 
7. Rôzne – diskusia 

 
z á v e r 

 Druhé zasadnutie OZ v Lúčka otvoril ako aj celé viedol starosta obce Mikuláš Mašlej. 
V úvode privítal všetkých prítomných a predniesol na schválenie návrh programu rokovania. 
Poslanci predložený návrh schválili bez výhrad. 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 
K bodu 2) 
 
Zapisovateľka: Daniela Pšenáková 
 
Overovatelia:  PaedDr. Ondrej Fečo, PhD. 
   Mgr. Magdaléna Zavillová 
 
Návrhová komisia: Anna Sopková 
   Mgr. Magdaléna Zavillová 
   PaedDr. Ondrej Fečo, PhD. 
 
K bodu 3) 
 Starosta prv než predložil samotný návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za KO a DSO informoval poslancov akých zmien sa toto VZN týka. V časti „miestne dane“ nedošlo 
k podstatným zmenám. Najväčšou a najpodstatnejšou zmenou je sadzba poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

Problematikou vývozu tuhého komunálneho odpadu a poplatkov sa obecné zastupiteľstvo 
zaoberalo okrajovo už na viacerých zasadnutiach OZ. Momentálna situácia v obci je nasledovná. 
Obec v roku 2017 mala náklady na vývoz odpadu cca 3 000€. V roku 2018 boli náklady na vývoz 
odpadu cca 3 300€ už ku 30.9.2018.Predpokladá sa, že ku 31.12.2018 budú náklady činiť čiastku 
viac ako 4 000€. V tejto čiastke nie sú zahrnuté ostatné náklady na nakladanie s odpadmi 
(smetné nádoby, vrecia). Občania zaplatia obci poplatok za vývoz TKO cca 3 100€ ročne. 
Poplatok za osobu/deň sa nemenil od roku 2008 a obec má každoročne zvýšené náklady na 
vývoz tuhého komunálneho odpadu. Obec Lúčka patrí v okolí k obciam s najnižším poplatkom 



za vývoz. Na jednu domácnosť sa ráta so 110l nádobou, pričom takmer pri každej nádobe sú 
vyložená ďalšie vrecia za ktoré občan neplatí. Množstvo sa ale premietne na váhe, preto sa 
náklady dosť zvýšili. Starosta navrhol, aby sa poplatok za vývoz TKO a DSO upravil na čiastku 
0,028€/osoba/deň, čo ročne prestavuje čiastku 10,22€/os. Zároveň informoval poslancov 
o pracovnom stretnutí s vývozcom odpadu firmou KOSIT a.s., kde boli starostovia oboznámení 
so  sprísnenými podmienkami vývozu, zvýšených kontrolách a to s cieľom zvýšenia povedomia 
občanov o nutnosti separovať odpad, čím by sa nezvyšovali náklady na vývoz. 
Po zodpovedaní všetkých dotazov a pripomienok dal starosta o Návrhu VZN č.1/2018 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO hlasovať. Poslanci predložený návrh 
schválili. 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 
Predložený návrh je súčasťou zápisnice 
Návrh na uznesenie č. 6/2/2018 je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 4) 
 

Pri zostavovaní rozpočtu bežných príjmov na rok 2019 obec vychádzala z nasledovných 
východísk:  
- podielové dane - výnos dane z príjmov fyzických osôb zo štátneho rozpočtu (ŠR) 
- pri správe miestnych daní na rok 2019 sa bude uplatňovať VZN č.1/2018 o miestnych daniach 
v znení doplnkov 
- pri vyberaní poplatku za zber a zneškodňovanie KO v roku 2019 budú uplatňované sadzby 
schválené VZN č.1/2018 o miestnych daniach 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 2019 obec vychádza z nasledovných 
východísk: 
- dotácia zo ŠR – PPA rekonštrukcia MK (99 900,00EUR) 
- 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 2019 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 výdajov na rok 2019 obec vychádza z nasledovných 
východísk: 
- dotácia zo ŠR – MV SR Výstavba požiarnej zbrojnice (30 000,00€) 
- 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 (109 990,00EUR) 
Celkovo navrhovaný rozpočet na rok 2019 je nasledovný: 

- v časti bežné príjmy .....................175 950,00 EUR 
- v časti kapitálové príjmy................319 900,00 EUR 

 
- v časti bežné výdavky .................. 175 950,00 EUR 
- v časti kapitálové výdavky..............255 900,00 EUR 
- v časti transakcie verejného dlhu...... 99 900,00 EUR 



Výhľad rozpočtov na roky 2020 – 2021 v časti bežných príjmov a výdajov je podobný ako 
rozpočet (bežný) na rok 2019. 
Poslanci predložený návrh schválili. 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 

Predložený návrh je súčasťou zápisnice 
Návrh na uznesenie č. 7/2/2018 je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 5) 
 Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov okrem iného 
upravuje aj vzťahy medzi starostom obce a obecným zastupiteľstvom, precizuje úpravu 
zvolávania a vedenia obecného zastupiteľstva, miestneho referenda aj odmeňovania poslancov. 
Doposiaľ bolo odmeňovanie poslancov realizované na základe uznesenia obecného 
zastupiteľstva. Zákon však ukladá upraviť odmeňovanie poslancov interným právnym 
predpisom, ktorý podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.  
Z uvedených dôvodov starosta predložil „Zásady odmeňovania poslancov, zástupcu starostu 
a zapisovateľa zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva v obci Lúčka“. Vypracovaniu zásad 
predchádzala konzultácia s poslancami na ustanovujúcom zasadnutí OZ. Poslanci predložený 
návrh bez pripomienok schválili. 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 

Predložený návrh je súčasťou zápisnice 
Návrh na uznesenie č. 8/2/2018 je súčasťou zápisnice. 
 

 
K bodu 6) 

 Dňa 29.11.2018 bola obci opätovne doručená „Žiadosť o spolufinancovanie 
Denného stacionára Chmeľov – ANGELO n.o.“ Na základe pripravovanej novely zákona 
č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách n.o. ANGELO zastúpená konateľkou Mgr. Simonou 
Čontofalskou žiada obec o príspevok na chod denného stacionára, kde sa poskytuje sociálna 
služba pre 7 klientov obce Lúčka. Z príspevkov obcí budú uhrádzané náklady za nájom 
priestorov, el. energia, pomôcky na terapie, denná tlač, káva, minerálka... 

Starosta predložil poslancom návrh kde pri výpočte výšky príspevku boli východiskovými 
údajmi podiel obce na výnose DPFO pre rok 2019 a počet obyvateľov obce. Navrhol, aby 
príspevok obce na celý kalendárny rok 2019 ostal nemenný, nakoľko aj východiskové údaje sú 
takmer identické. Mesačný príspevok by bol vo výške 8,50€ na jedného klienta a mesiac 
s účinnosťou od 1.1.2019 – 31.12.2019. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili. 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 

Predložený návrh je súčasťou zápisnice 
Návrh na uznesenie č. 9/2/2018 je súčasťou zápisnice. 
 

 
  
K bodu 7) 

a) Žiadosť o prešetrenie – dňa 13.12.2018 bola na obecný úrad doručená žiadosť 
o prešetrenie pohybu neznámych osôb na pozemku p. Margity Maťašovej. Susedia 



priľahlého pozemku sa sťažujú a majú vážne obavy, že na uvedenom pozemku sa 
vykonáva nekalá činnosť, lebo často je počuť búchanie akoby išlo o rozoberanie áut 
a následne pálenie z ktorého vychádza neznesiteľný štipľavý dym.  
Starosta – p. Maťašovú už raz na podnet občanov upozornil, bol sa pozrieť aj na mieste 
a upozornil prítomných, či majú povolenie na vykonávanie tejto činnosti (pravdepodobne 
rozoberanie áut). P. Maťašová zareagovala, že je to jej vlastníctvo a na pozemok si môže 
pustiť koho chce a starosta nemá čo kričať po jej ľuďoch. No nakoľko už nejde len 
o zvýšený pohyb cudzích osôb ale je tu podozrenie z nelegálne i život ohrozujúcej činnosti 
starosta si opätovne predvolá p. Maťašovú na podanie vysvetlenia. Ak by to nestačilo 
a nedošlo by k náprave bude obec postupovať tak, že predvolá pani majiteľku pred 
komisiu na ochranu verejného poriadku a následne sa dá podnet na Okresný úrad 
životného prostredia a stavebný úrad. 

b) Poslanecké obvody – poslanci si po vzájomnej dohode poslanecké obvody rozdelili 
nasledovne: 
 
Obvod č. 1 – (súp. č. 2 – 61) –  PaedDr. Ondrej Fečo, PhD. 
     Pavel Hermanovský  
 
Obvod č. 2 – (súp. č. 63 – 118 + č. 172-súp. č. 173) Anna Sopková 
        Mgr. Magdaléna Zavillová 
 
Obvod č. 3 – (súp. č. 119 – 170) RNDR. Marcel Tkáč 
     František Mihelič 

 
c) Členovia rady školy – starosta informoval poslancov o členoch v Radách škôl (poverených 

zástupcov z poslancov OZ): 
 
Rada školy pri MŠ Lúčka:  Andrej Havrila 

      PaedDr. Ondrej Fečo, PhD. 
 
 Rada školy pri ZŠ Lúčka:  Pavel Hermanovský 
      RNDr. Marcel Tkáč 
 

d) Obecná povodňová komisia/KRO – starosta informoval poslancov o ich členstve 
a zastúpení v obecnej povodňovej komisií. Konštatoval, že každý poslanec je zároveň 
členom OPK. 

 
Rôzne: 
Sopková Anna – požiadala, aby obec na nasledujúce rokovanie OZ pripravila zoznam 
neplatičov obce. Zároveň upozornila, aby obec začala voči nim konať. Navrhla, aby im obec 
vypracovala splátkový kalendár. 
Pšenáková Daniela – po uzavretí kalendárneho roka 2018 pripraví pre poslancov OZ zoznam 
neplatičov s navrhnutým splátkovým kalendárom  
Sopková Anna – v diskusií sa vrátila ku problematike vývozov odpadu a navrhla, aby občania 
boli informovaní o sprísnení triedenia odpadu aj o sankciách, ktoré im za nedodržiavanie 
separácie hrozia a to spôsobom distribuovania informačných letákov do každej domácností 
alebo aj zvolaním verejného zhromaždenia občanov 
Sopková Anna – tlmočila sťažnosť občanov na nerešpektovanie nedeľného kľudu 
a kresťanských tradícií v obci a to tým, že v nedeľu kosia svoje pozemky hlučnou kosačkou 
Starosta – upozorniť môže, ale žiaden zákon to nezakazuje, takže ak nebude vôľa neexistujú 
žiadne právne prostriedky na zákaz práce v nedeľu 
Sopková Anna – informovala sa , či obec plánuje podávať Silvestrovský punč... zároveň 
navrhla, že sa to mohlo spojiť s koncertom, ktorý bude 30.12.2018 
Starosta –súhlasil a navrhol, že pred touto akciou ešte zvolá pracovné stretnutie poslancov 
 

 
 
 



K bodu 8) 
 
 Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval prítomným za účasť na 
druhom rokovaní obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2018 – 2022 a zasadnutie 
ukončil.  
 
 
 

 

 

       ........................................................ 

            Mikuláš Mašlej – starosta 

 

 

OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 

 

 

PaedDr. Ondrej Fečo, PhD.   ........................................................   

 

 

Mgr. Magdaléna Zavillová     ........................................................  

 

 

 


