
Zápisnica číslo 4/2019 
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 17. júla 2019 
v kancelárii Obecného úradu v Lúčke 

 
 

 
 
Prítomní:  Pavel Hermanovský, Andrej Havrila, RNDr. Marcel Tkáč, Anna Sopková, 

Mgr. Magdaléna Zavillová 

Neprítomní:  PaedDr. Ondrej Fečo, PhD., František Mihelič (ospravedlnení) 
 
Program:  

     o t v o r e n i e 

2. Voľba pracovných komisií 
3. Návrh na schválenie VZN č.1/2019 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného 

zhromaždenia obce Lúčka  
4. Prerokovanie a schválenie spoluúčastí na projekte BŠVaOC 
5. Schválenie Zmluvy o združení finan. prostriedkov v stratégií cyklotrasy s Mestom Giraltovce 
6. Schválenie Rámcovej zmluvy o poskytovaní služby pre zber a vývoz odpadu v Školskej jedálni Lúčka 
7. Schválenie úpravy výšky stravného v Školskej jedálni Lúčka formou Doplnku č.1 k VZN č. 35/2011 

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na školách 
a školských zariadeniach úpravy výšky stravného v Školskej jedálni Lúčka a určenie podmienok tejto 
úhrady  

8. Prerokovanie žiadosti na zahájenie vyvlastňovacieho konania (Fečová Verona, Lúčka 50) 
9. Rôzne – diskusia 

- informácia o realizácií schválených projektov 
- príprava a návrh realizácie nových zámerov obce 
- informácia o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľky ZŠ 

z á v e r 

 Štvrté zasadnutie OZ v Lúčke otvoril a viedol starosta obce Mikuláš Mašlej. V úvode 
predniesol na schválenie návrh programu IV. zasadnutia OZ, ktorý poslanci bez výhrad 
schválili.  

Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

5 5 0 0 
 
K bodu 2) 
 
Zapisovateľka: Daniela Pšenáková 
 
Overovatelia:  RNDr. Marcel Tkáč 
   Mgr. Magdaléna Zavillová 
 
Návrhová komisia: RNDr. Marcel Tkáč 
   Mgr. Magdaléna Zavillová 
   Pavel Hermanovský 
 
K bodu 3) 
Právo na zhromaždenie obyvateľov obce upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). V zmysle § 3 ods. 2 písm. c) 
zákona o obecnom zriadení má obyvateľ právo najmä: „zúčastňovať sa na zhromaždeniach 
obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného 
zastupiteľstva“. V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona o obecnom zriadení: „Samosprávu obce 
vykonávajú obyvatelia obce – zhromaždením občanov obce“. V zákone o obecnom zriadení je 
definované, že okrem iných kompetencií obecnému zastupiteľstvu je vyhradené okrem iného aj 



vyhlasovanie miestneho referenda o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávanie 
zhromaždenie obyvateľov obce (§ 11 ods. 4 písm. f) zákona o obecnom zriadení). Zhromaždenie 
obyvateľov obce upravuje § 11b zákona o obecnom zriadení: „Obecné zastupiteľstvo alebo 
starosta môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti na prerokovanie vecí územnej 
samosprávy, ak § 2aa ods.2 neustanovuje inak.“ Návrh nariadenia je modernou právnou 
normou, ktorá upravuje spôsob vykonania zhromaždenia obyvateľov obce, upravuje aktívne 
zapojenie obyvateľov do správy verejných vecí.  
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
5 5 0 0 

 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 11/4/2019  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 4) 
Obec Lúčka sa zapojila do vyhlásenej výzvy Prezídia Policajného a HaZZ 2019 č. V a to na projekt 
výstavby: „Bezpečnostné športovo výcvikové a oddychové centrum“ – časť B. Celok pozostáva 
z troch objektov – časť A, B a C. Obec plánuje časť B využívať pre účely hasičského zboru a to 
ako šatňa pre mužov, šatňa pre ženy, spoločenská miestnosť a posilňovňa. Výstavbou tejto časti 
požiarnej zbrojnice by sa výrazne podporilo fungovanie DHZ v obci. Jej členovia by sa mali kde 
stretávať, odborne vzdelávať a pripravovať. Bez poskytnutia dotácie nie je možné financovať 
výstavbu objektu "Bezpečnostné športovo výcvikové a oddychové centrum – časť B“. Nakoľko 
podmienkou poskytnutia dotácie je spoluúčasť obce a to vo výške 5% zo schválenej dotácie, 
starosta predložil poslancom návrh na schválenie spoluúčasti obce na uvedenom projekte. 
Poslanci predložený návrh schválili.  
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
5 5 0 0 

 
Návrh na uznesenie č. 12/4/2019  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 5) 
Mesto Giraltovce v spolupráci s VIDIEK, n.o. Giraltovce spracovali podklady na realizáciu 
nemotorovej dopravy pre cyklistov, cykloturistov a peších turistov za účelom napojenia mesta 
Giraltovce ako administratívneho centra s okolitými obcami a s nadväznosťou cyklotrás na 
celoštátne a medzinárodné cyklistické koridory podľa Stratégie rozvoja cestovného ruchu 
a cykloturistiky v okrese Svidník do roku 2024. Územné rozhodnutie a stavebné povolenia sú 
nevyhnutnou súčasťou ako príloha pri podávaní žiadosti o poskytnutie NFP z Európskych 
štrukturálnych investičných fondov, dotácií, grantov a iných finančných mechanizmov Mesto 
Giraltovce pri spracovaní projektovej dokumentácie bude žiadateľom, no je potrebné aby okolité 
obce, ktoré budú bezprostredne súčasťou tohto projektu združili spoločne finančné prostriedky 
spolu s Mestom Giraltovce na zabezpečenie 50% - nej spoluúčasti žiadateľa pri celkovom 
rozpočte 40 400,00€, čo predstavuje sumu 20 200,00€. Mesto a obce sa budú na združení 
prostriedkov podieľať podľa počtu obyvateľov. Spoluúčasť Obce Lúčke na tomto projekte pri 
počte obyvateľov 520 by bola vo výške 1 400,00€. Starosta predložil návrh poslancom OZ, aby 
sa Obec Lúčka podieľala na združení finančných prostriedkov. Zároveň predložil na schválenie 
Zmluvu o združení finančných prostriedkov uzatvorenú podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka 
a § 7 odst. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov medzi 
Mestom Giraltovce a Obcou Lúčka.  
Poslanci predložený návrh bez pripomienok schválili. 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
5 5 0 0 

 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 13/4/2019  je súčasťou zápisnice. 



K bodu 6) 
Držiteľ ako prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia, je povinný zlikvidovať odpad, resp. s ním 
naložiť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. V zmysle 
uvedeného zákona je povinnosťou prevádzkovateľa kuchyne odovzdať vzniknutý odpad výlučne 
osobe, spoločnosti oprávnenej nakladať s týmto odpadom podľa rozhodnutia ŠVPS SR a MŽP. 
Z tohto dôvodu starosta predložil na schválenie „Rámcovú zmluvu o poskytovaní služby pri zbere 
a odvoze odpadu zo stravovacieho zariadenia Školská jedáleň Lúčka s ESPIK Group s.r.o. Orlov 
133, IČO: 46754768. 
Poslanci predloženú zmluvu jednohlasne schválili. 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
5 5 0 0 

 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 14/4/2019  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 7) 
Podľa ods. 8 a 9 §140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný 
zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov, 
tak ako určí zriaďovateľ. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne 
zvoleného finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových 
nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu 
stravníkov 15 – 19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce. Výšku 
stravného v stravovacom zariadení Školská jedáleň Lúčka upravuje VZN č. 35/2011 o výške 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
i školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúčka a určenie podmienok tejto 
úhrady, ktoré bolo schválené OZ v Lúčke uznesením č.15/4/2011 dňa 17.8.2011. Doplnkom č.1 
k VZN č.35/2011 sa mení § 4 Školská jedáleň a §5 Záverečné ustanovenia. Starosta predložil 
návrh na zmenu výšky príspevku a poslanci ho bez pripomienok schválili. 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
5 5 0 0 

 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 15/4/2019  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 8) 
V roku 2017 sa OZ v Lúčke na svojom XVII. zasadnutí zaoberalo „Žiadosťou o súhlas“ na začatie 
vyvlastňovacieho konania žiadateľky Verony Fečovej, Lúčka 50 prostredníctvom JUDr. Emílie 
Bujňákovej  (právne a mediačné služby) vo veci vysporiadania domu v obci Lúčka pod č.50. Dom 
a ďalšie vedľajšie stavby sú postavené na parcelách KN-C 222/2 o výmere 441m2 a KN-C 222/3 
o výmere 490m2 vedené na LV 491 v k.ú. Lúčka vo výlučnom vlastníctve Obce Lúčka. Obecné 
zastupiteľstvo v Lúčke uznesením č.58/17/2017 zo dňa 4.10.2017 vydalo „záporné stanovisko“ 
k zahájeniu vyvlastňovacieho konania s odôvodnením, že vyvlastnenie predmetných pozemkov 
nie je v súlade s cieľmi a zámermi územného plánu obce. 
Dňa 17.04.2019 bola obci opätovne doručená žiadosť od JUDr. Emílie Bujňákovej (Mediačné 
služby) o riešenie problému pani Verony Fečovej. V liste obviňuje starostu z nečinnosti 
a porušovania ľudských práv a Obecné zastupiteľstvo z neoprávneného prospechu pre dedinu 
Lúčka a opakovanie žiada legalizáciu domu č. 50. 
Obec Lúčka sa v predmetnej veci obrátila o vydanie stanoviska a podanie vysvetlenie ako má 
v danej veci postupovať na Okresný úrad v Prešove, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie 
štátnej stavebnej správy, ktorý je príslušný na konanie o vyvlastnení. Z odpovede Okresného 
úradu v Prešove je zrejme, že „v danom prípade nie je naplnená litera zákona o vyvlastnení pre 
úspešné vyvlastnenie nehnuteľností vo vlastníctve obce súkromnou osobou, pretože predmetné 
vyvlastnenie by bolo v rozpore s jednotlivými ustanoveniami zákona o vyvlastnení, podľa 



ktorého je pri podaní návrhu na vyvlastnenie, nevyhnutne preukázať verejný záujem, ktorý 
v danom prípade nie je možné preukázať a súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, ktorý 
v danom prípade nebol daný.  
Poslanci k tejto problematike zaujali jednoznačný postoj a opätovne vydali „záporné stanovisko“ 
k začatiu vyvlastňovacieho konania a vyjadrili „nesúhlas“ s akoukoľvek inou formou prevodu 
predmetných nehnuteľností. 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
5 5 0 0 

 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 16/4/2019  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 9) 
 
Informácia o realizácií schválených projektov 
 „Wifi pre Teba“ – podpísaná „Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ 
s poskytovateľom MDaV SR prostredníctvom sprostredkovateľa Úradu podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu 
aktivít projektu schválené vo výške 14 500€, pričom dotácia je vo výške 13 775€ a financovanie 
z vlastných zdrojov vo výške 5%, čo predstavuje sumu 725€. Vo VO na predmetné dielo uspela 
firma DURIM s.r.o Žilina. Momentálne sa čaká na odkontrolovanie VO Ministerstvom dopravy SR 
a realizácia môže prebehnúť. 
„Dom nádeje – rekonštrukcia schodiska“– podaná žiadosť na Úrad predsedu Prešovského 
samosprávneho kraja. Rozpočtový náklad 5 991€. Schválené finančné prostriedky vo výške 3 
500€ a vlastné prostriedky vzídu z VO. Momentálne je zahájené verejné obstarávanie (VO).  
„Obnova ihriska“ – oprava multifunkčného ihriska schválená dotácia vo výške 10 000€. Obec 
čaká na podpis zmluvy a začína prebiehať príprava VO. Poskytovateľ dotácie Grantový systém 
ÚV SR. 
„ABY LÚČKA BOLA ZELENÁ“ – podaná žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie 
z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2019. Jedná sa o výsadbu 
zelene a úpravu priestranstva pred obecným úradom. Celková cena projektu po vysúťažení je 
7 500€. Schválené finančné prostriedky vo výške 5 000€. Na tento projekt bolo uskutočnené VO 
a momentálne sa čaká na podpis zmluvy. 
 
Príprava a návrh realizácie nových zámerov obce 
 „Bezpečnostné športovo výcvikové a oddychové centrum“ – časť B - obec sa zapojila do 
vyhlásenej výzvy Prezídia Policajného a HaZZ 2019 č. V (viac informácií v bode 4) tejto 
zápisnice. 
 „Podpora činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky v obci Lúčka“ – bezpečný 
prechod – podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly MV SR na základe Výzvy 
číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019. V súčasnosti sa čaká na vyhodnotenie a schválenie, 
nasledovať bude VO. Požiadavka na dotáciu 24 000€, vlastné finančné prostriedky 1 300€. 
Konečná cena projektu vzíde z VO. 
„Bezpečnostné športovo výcvikové a oddychové centrum“- šatne TJ – časť A – poskytovateľ 
Predseda PSK na projekte „Výzva pre regióny“ – podaná žiadosť, schvaľovanie august/2019. 
„Rozšírenie siete verejného osvetlenia“ – poskytnutá dotácia vo výške 12 000€z Ministerstva 
financií na rozšírenie osvetlenia v časti od súp. č. 12 smerom ku Kračúnovciam po súp. č. 2. 
V ďalšej etape sa plánuje s rozšírením VO smerom ku súp. č. 144 (Rastislav Hoza) o 4 svetlá 
a smerom ku novostavbe RD Pavla Hažera o 3 svetla. 
 
Informácia o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľky ZŠ Lúčka 
Dňa 21.5.2019 bolo v regionálnej tlači v dvoch týždenníkoch – Dukla č.23/2019 a Podduklianske 
noviny č.23/2019, na úradnej tabuli obce, WEB stránke obce a na stránke MV SR – verejná 
správa prostredníctvom OÚ, odboru školstva Prešov vyhlásené výberové konanie na funkciu 
riaditeľa Základnej školy Lúčka. Výberové konanie sa konalo dňa 28.6.2019 v kancelárií starostu 
obce Lúčka. Členmi výberovej komisie boli Mgr. Jozef Motýľ (predseda), Bc. Anna Hviščová, 
Henrieta Krajňáková, RNDr. Marcel Tkáč a Pavel Hermanovský. Výberového konania sa zúčastnil 



jeden uchádzač. Obálky s prihláškou boli otvorené dňa 19.6.2019. Výberové konanie prebiehalo 
ústnym pohovorom a prezentáciou vlastnej koncepcie rozvoja školy. Po prezentácií nasledovalo 
tajné hlasovanie. Rozdaných bolo 5 hlasovacích lístkov, odovzdaných 5, platných 5,ZA – 
hlasovalo 5 členov. Z výsledkov hlasovania vyplýva, že uchádzačka na pozíciu riaditeľky ZŠ 
Lúčka Mgr. Magdaléna Zavillová, Lúčka 42 výberovou komisiou bola vybratá. Na základe 
výsledkov výberového konania rada školy navrhla zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie 
riaditeľa Základnej školy v Lúčke kandidátku Mgr. Magdalénu Zavillovú. Starosta obce v zmysle 
§3 ods. 1, 2 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na návrh Rady školy zo dňa 28.6.2019 s účinnosťou 
od 15.8.2019 vymenoval Mgr. Magdalénu Zavillovú za riaditeľku Základnej školy v Lúčke. 
Doterajšiemu riaditeľovi ZŠ Lúčka Mgr. Jozefovi Mašlejovi týmto uplynulo funkčné obdobie, no 
zároveň oznámil zriaďovateľovi, že sa ku 31.8.2019 rozhodol ukončiť svoju pedagogickú činnosť 
a po 40 ročnom pôsobení v školstve odchádza do dôchodku. 
 
Diskusia 
Anna Sopková – upozornila na „nevhodný“ vývoz fekálií okolo novovybudovanej cesty za 
ihriskom, ktorá sa  nedá využívať na prechádzky lebo dookola je nepríjemný zápach. Navyše sa 
informovala, či je vývoz legálny a kto mu dal povolenie k vývozu na tieto pozemky. 
Starosta – povolenie dávajú Agroslužby VK Giraltovce, nakoľko majú predmetné pozemky 
v nájme. Sľúbil, že upozorní p. Paľu na nevhodné miesto na vypúšťanie fekálií. 
Pavel Hermanovský  - upozornil na sypanie smeti na pozemok za ich záhradou a to plastové 
vrecia, fľaše. Či by nešlo dať značku „Zákaz sypania smeti“. 
Starosta – pôjde sa pozrieť na dotknutý pozemok a podľa toho bude problém riešiť.  
 
 Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval prítomným za účasť 
a štvrté zasadnutie OZ ukončil. 
 
 
 

 

 

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

            Mikuláš Mašlej – starosta 

 

 

OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 

 

 

RNDr. Marcel Tkáč   ........................................................   

 

 

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

 

 


