Zápisnica číslo 3/2019
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 10. apríla 2019
v kancelárií Obecného úradu v Lúčke

Prítomní:

PaedDr. Ondrej Fečo, PhD., Andrej Havrila, RNDr. Marcel Tkáč, Anna
Sopková, Mgr. Magdaléna Zavillová

Neprítomní: Pavel Hermanovský, František Mihelič (ospravedlnení)
Program:
otvorenie

1. Voľba pracovných komisií
2. Správa o hospodárení – schválenie záverečného účtu 2018
3. Rôzne – diskusia
a) Informácia o realizácií schválených projektov
b) Príprava a návrh realizácie nových zámerov obce
záver

Tretie zasadnutie OZ v Lúčke otvoril ako aj celé viedol starosta obce Mikuláš Mašlej.
V úvode predniesol na schválenie návrh programu rokovania, ktorý poslanci bez výhrad
schválili.
Hlasovanie:
Prítomní
5

Za návrh
5

Proti
0

Zdržal sa
0

K bodu 2)
Zapisovateľka:

Daniela Pšenáková

Overovatelia:

PaedDr. Ondrej Fečo, PhD.
Mgr. Magdaléna Zavillová

Návrhová komisia:

RNDr. Marcel Tkáč
PaedDr. Ondrej Fečo, PhD.
Mgr. Magdaléna Zavillová

K bodu 3)
Záverečný účet obce za rok 2018 spracovala Ing. Iveta Patakiová (účtovníčka obce) a na
schválenie ho predložil starosta obce Mikuláš Mašlej. Návrh záverečného účtu bol zverejnený
na webovom sídle obce dňa 22.03.2019.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018, ktorý OZ
schválilo na svojom zasadnutí dňa 28.11.2017 uznesením č. 61/18/2017. Rozpočet bol zmenený
troma opatreniami a to 31.03.2018, 30.06.2018 a 21.12.2018. Úprava rozpočtu bola schválená
OZ dňa 09.05.2018 uznesením č. 61/18/2018.
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 314 975,00€ bol ku 31.12.2018 skutočný príjem v sume
1 096 804,79€, čo predstavuje 83% plnenie. Z rozpočtovaných bežných príjmov 175 450,00€
bol skutočný príjem ku 31.12.2018 225 550,00€, čo predstavuje 120% plnenie.

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 085 500,00 bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
723 970,77€, čo predstavuje 67% plnenie.
Z prostriedkov EU bola obci poskytnutá dotácia vo výške 675 970,77€ (EPFRV-EU – poľné cesty).
Zo štátneho rozpočtu boli obci poskytnuté dotácie na kamerový systém (5 000€), na výstavbu
požiarnej zbrojnice (30 000€), na rekonštrukciu VO a MR (3 000€) a na projekt SFZ/TJ Topľan
(10 000€).
Medzi významné položky bežného rozpočtu patria mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania (Ocú, ZŠ, MŠ ŠJ ŠKD), poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie,
materiál, dopravné DoVP, náklady spojené s voľbami....),bežné transfery a splácanie úrokov
a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí (ide o nasledovné investičné akcie:
- EPFRV – Rekonštrukcia MK (realizácia programu spoločných opatrení v obci) 99 395,78€
(financované z úveru na predfinancovanie prostriedkov z EU vo výške 94 118,11€ a vlastné
5277,67€
- projekt SFZ/TJ Topľan – 13 334,00€ (10 000,00e z projektu a 3 334,00€ vlastné zdroje)
- kamerový systém obce – 6 260,00€ (5 000,00€ z dotácie z r.2017 a 1260,00€ vlastné zdroje)
- projekt „Bezpečnostné športové výcvikové a oddychové centrum“ – 2 520€
Na splácanie istiny z prijatých úverov bolo čerpaných 8 489,30€.
Z rozpočtovaných 0€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 na splatenie istiny z prijatého úveru
na predfinancovanie projektu EPFRV Miestna poľná cesta vo výške 675 970,77€.
Výsledkom hospodárenia obce je schodok vo výške 83,88€.
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.
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.1 52/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Hlasovanie:
Prítomní
5

Za návrh
4

Proti
0

Zdržal sa
1

Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 10/3/2019 je súčasťou zápisnice.
K bodu 3)
a) Informácia o realizácií schválených projektov
 „Dažďová kanalizácia“ – vydané Rozhodnutie ministra ŽP SR o poskytnutí podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu na čiastku 90 000,00€ (spoluúčasť
obce je 5%, t.j. 4.736,85€)
 „Wifi pre Teba“ –vydané Rozhodnutie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na čiastku 13 775,00€ (spoluúčasť obce je 725,00€)
 „Kamerový systém“ – poskytnutá dotácia z ktorej bude zrealizovaná inštalácia
kamier na čítanie dopravných značiek pri vstupe do obce a to na hlavnej
križovatke pred kostolom a pri vjazde na tzv. strednú cestu do obce. Obec zároveň
chce podať žiadosť a pokračovať v projekte v oblasti prevencie kriminality na
zabezpečenie techniky varovných signálov na úseku ochrany obyvateľstva
(požiare, povodne, snehové kalamity...)

„Slovak Telekom“ – plánuje v obci rekonštrukciu siete a pokrytie tzv. optickým
káblom. Pripojenie pomocou tzv. optického vlákna umožňuje rýchlosť u koncového
užívateľa na úrovni 1 Gbps (1 giga dát za sekundu). Cez optickú sieť je dnes možné
poskytnúť internet, televíziu, pevnú linku, ale aj iné služby. „Začiatok prác je
viazaný na vydanie potrebných povolení. Predpoklad realizácie je v roku 2019“.
b) Príprava a návrh realizácie nových zámerov obce
 „Rekonštrukcia MK“ – obec plánuje pokračovať v rekonštrukcii ďalších miestnych
komunikácií prostredníctvom žiadosti cez MAS Topoľa. Tento projekt je bez
spoluúčasti obce no je limitovaný max. do výšky 40 000,00€.
 „Rekonštrukcia schodišťa ku Domu nádeje“ na cintoríne – podaná žiadosť na PSK
 „Rozšírenie VO“ v obci v časti ku rodinnému domu súp. č. 144 (Hoza – hlavná
cesta), novostavbe P. Hažera (smer ku Kukovej) a novostavbe J. Haleka (smer
od ihriska ku Kukovej) – žiadosť na Ministerstvo financií SR
 „Aby Lúčka bola zelena“ – príprava ďalšej etapy tohto projektu – podaná žiadosť
o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci
Programu obnovy dediny na Slovenskú agentúru ŽP. Jednalo by sa o úpravu
verejného priestranstva v okolí obecného úradu a to terénnymi úpravami,
výsadbou zelene aj osadením prvkov drobnej architektúry – požadovaná dotácia
5 000,00€.
 „Prístupová cesta“ ku pozemkom na hlavnej ceste – projekt dopravenej
obslužnosti k vjazdom na pozemky – čaká sa na vyjadrenie kompetentných
orgánov OÚ – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a DI OR PZ SR.


Rôzne:
a) Žiadosť o prešetrenie – táto žiadosť sa týkala prešetrenia ohľadom pohybu neznámych
osôb a činnosti v areáli nehnuteľností súp. č.84. Obecné zastupiteľstvo sa touto žiadosťou
zaoberalo na svojom II. zasadnutí dňa 13.12.2018. Dňa 16.1.2019 bola kopia Žiadosti
o prešetrenie doručená vlastníkom nehnuteľností. Dňa 7.2.2019 bola obci od p. Maťašovej
(vlastníčky nehnuteľností) doručená odpoveď – stanovisko ku Žiadosti o prešetrenie
v ktorom dôrazne popiera akékoľvek podozrenia z vykonávania činnosti, ktorá by
ohrozovala životné prostredie (Odpoveď na žiadosť – je prílohou tejto zápisnice)
b) Oznam Riaditeľstva Základnej školy v Kračúnovciach – o vyhlásení Ľuboša Ondeka žiaka
8.A za najlepšieho žiaka triedy za I. polrok 2018/2019 (Oznam – je prílohou zápisnice).
c) Zoznam neplatičov – poslanci OZ na predchádzajúcom zasadnutí požadovali predložiť
zoznam neplatičov – dlžníkov obce. Obec zoznam vypracovala, no v zmysle §52 zákona
č.263/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže zverejniť
zoznam daňových dlžníkov u ktorých úhrná výška daňových nedoplatkov presiahla u FO
160€ a u O 1600€. Obec má dvoch takýchto dlžníkov a to Harčarík Jozef (12), ktorý
dlhuje obci 168,72€ a Fečová Vlasta (64) s dlhom 253,92€.
PaedDr. Ondrej Fečo, PhD – navrhol aby im obec umožnila splácať v malých splátkach,
nakoľko sa jedná o osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia, prípadne im umožniť
inú formu platenia.
Pšenáková Daniela – občania mali vždy možnosť platiť v splátkach a to v čiastkach, ktoré
si sami určili. Chronickí neplatiči to nikdy nedodržali. Tentokrát im obec oficiálne zašle
splátkový kalendár s upozornením, ktoré im hrozia pri jeho nedodržaní.
d) Sopková Anna – upozornila na zarastajúce krajnice pri novovybudovaných cestách,
nakoľko to pôsobí veľmi zanedbane a cesty to znehodnocuje
e) Oznámenie odchodu do dôchodku – starosta informoval poslancov, že na základe
písomného oznámenia sa riaditeľ tunajšej základnej školy Mgr. Jozef Mašlej rozhodol
ukončiť svoju pedagogickú činnosť ku 31.8.2019 a po 40 – ročnej pedagogickej činnosti
odchádza do dôchodku.
V nadväznosti na to sa poslanci podrobne zaoberali problematike fungovania školy v obci.
Starosta ich informoval, že v mesiaci máj končí riaditeľovi aj päťročné funkčné obdobie
a bude vyhlásené výberové konanie na pozíciu „Riaditeľ Základnej školy v Lúčke“ o čom
obec bude širokú verejnosť informovať v regionálnych médiách. Momentálne je potrebné
sfunkčniť Radu školy pri Základnej škole, nakoľko predsedníčka RŠ p. Mašlejová Anna je
dlhodobo PN a detí rodičov, ktorí sú v RŠ už ZŠ v Lúčke nenavštevujú. Starosta upozorní

kompetentných, aby vzniknutú situáciu riešili, čo najskôr. Zároveň starosta informoval
poslancov, že už prebehol zápis do 1. ročníka ZŠ a od 1.9.2019 sú zapísaní traja prváci.
Ďalší dvaja sú ešte otázni...
RNDr. Marcel Tkáč – navrhol, či by nebolo vhodné uvažovať o zlúčení MŠ a ZŠ, ktoré by
mali jedno vedenie. Uviedol, že je to zložitý proces, nakoľko najprv obe školy treba vyradiť
zo siete škôl a potom vznikne nová škola.
Starosta – treba pozisťovať podmienky a celý postup pri takomto procese ako aj výhody
a nevýhody. Nakoľko sa blíži termín výberového konania je potrebné sa rozhodnúť ako
ďalej. Ak by sme chceli začať proces zlučovania škôl je zbytočné momentálne vyhlásiť
výberové konanie na riaditeľa ZŠ ak to samozrejme nebude nutné (v zmysle zákona).
Nakoľko sa jedná o veľmi závažné a dôležité rozhodnutie, starosta navrhol aby bolo
k nemu zvolané ďalšie zasadnutie OZ a dovtedy by sa pozisťovali potrebné veci o ďalšom
postupe i o samotnej vhodnosti zlúčenia.

K bodu 8)
Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval prítomným za účasť a tretie
zasadnutie OZ ukončil.

........................................................
Mikuláš Mašlej – starosta

OVEROVATELIA ZÁPISNICE:

PaedDr. Ondrej Fečo, PhD.

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

Mgr. Magdaléna Zavillová

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

