
Zápisnica číslo 5/2019 
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 14. augusta 2019 

v kancelárii Obecného úradu v Lúčke 
 
 

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

Mihelič, Anna Sopková, RNDr. Marcel Tkáč, Mgr. Magdaléna Zavillová 

Neprítomní:  - 
 
Program:  

     o t v o r e n i e 
 
2. Voľba pracovných komisií 
3. Návrh na schválenie Prijatia Municipálneho úveru Univerzál (preklenovací úver) 
4. Prerokovanie a schválenie spoluúčasti na projekte vybudovania verejne prístupnej nabíjacej stanice 

– podpora elektromobilov 
5. Rôzne – diskusia 

- informácia o pripravovaných projektoch 
- informácia o zahájení nového školského roka 
- príprava kermešovských osláv 

z á v e r 

 Piate zasadnutie OZ v Lúčke otvoril a ako aj celé viedol starosta obce Mikuláš Mašlej. 
V úvode predniesol návrh programu, ktorý poslanci schválili. 

Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

6 6 0 0 
 
K bodu 2) 
 
Zapisovateľka: Mgr. Magdaléna Zavillová 
 
Overovatelia:  PaedDr. Ondrej Fečo, PhD. 
   Mgr. Magdaléna Zavillová 
 
Návrhová komisia: RNDr. Marcel Tkáč 
   Anna Sopková 
   Pavel Hermanovský 
 
K bodu 3) 
Starosta informoval poslancov o potrebe prijatia preklenovacieho úveru na prefinancovanie 
schválených projektov na základe výziev riadiacich organov štátnej správy a samosprávy: 

a) BŠVaOC – PSK – Výzva pre región (schválené 40 000€) –VUC  PSK Prešov 
b) „WIFI pre Teba“ – Ministrestvo dopravy a výstavby SR (schválené 14 500€) 
c) „Aby Lúčka bola zelená“ – Program obnovy dediny (Park pred OcÚ) – Environmentálny 

fond MŽP SR (schválené 5 000€) 
d) Rekonštrukcia schodiska - cintorín – PSK (schválené 3 500€) 
e) Oprava tenisových kurtov – Úrad vlády SR (schválené 10 000€) 
f) Rekonštrukcia soc. zariadenia v MŠ a ZŠ (podľa možnosti – na vymaľovanie 2 600,00€ )  

Jednalo by sa o Municipálny úver – Univerzál (MÚU) poskytnutý zo strany Prima banka 
Slovensko, a.s. Úverom by boli financované investičné potreby obce a refinancované záväzky 
z investičnej činnosti obce. Výška úverovej sadzby 1% ročne + jednorázovo splatný poplatok za 
poskytnutie úveru vo výške 0,25% z objemu schváleného úveru. Starosta navrhol žiadať úver 
vo výške 75.000€, ktorý by postačoval na prefinancovanie už schválených projektov. Po diskusii 
poslanci Anna Sopková a Marcel Tkáč navrhli, aby ak je to možné  a banka ponuka možnosť 
čerpať až 80.000,00€ sme čerpali a schválili ponúkanú čiastku bankou.   



Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu dvojice  poslancov,  ktorí odsúhlasili a schválili 
prijatie  Municipálny úver – Univerzál (MÚU) vo výške 80 000€. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
7 7 0 0 

Návrh na uznesenie č. 17/5/2019  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 4) 
Starosta informoval  o vyhlásenej výzve Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
č.18409/2019-4210-36886 s cieľom poskytovania verejne prístupných elektrických nabíjacích 
staníc – Podpora elektromobility. Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu: 95 % dotácie 

zo štátneho rozpočtu a 5 % vlastné zdroje žiadateľa. Výška dotácie je od 2 500€ (minimálne) do 5 000€ 

(maximálna výška dotácie). Aby sa obec mohla uchádzať o túto dotáciu je potrebné v OZ odsúhlasiť 

spolufinancovanie obce vo výške 250€. Poslanci s podaním žiadosti na projekt: „Výstavba elektrickej nabíjacej 

stanice pre elektromobily v obci Lúčka“  súhlasili a spoluúčasť obce na spolufinancovaní jednohlasne schválili. 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
7 7 0 0 

Návrh na uznesenie č. 18/5/2019  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 5) 
 
PROJEKTY 

a) Prešovský samosprávny kraj (45 000€) - „Bezpečnostno-športové a oddychové centrum 
– na časť „A“ a „B“ financie neprišli, časť „C“ (30 000€) – vyrovnané 

b) Ministerstvo dopravy SR (14 500€) „WIFI pre Teba“ – spoluúčasť 725€ 
c) Environmentálny fond MŽP SR – Program obnovy dediny – Park – predpokladaná doba 

ukončenia X./2019 
d) Prešovský samosprávny kraj (3 500€) – rekonštrukcia schodiska – v mesiaci IX:/2019 

zahájenie práca, prepokladaná doba ukončenia X./2019 
e) Úrad vlády SR – oprava tenisových kurtov – predpokladaná doba ukončenia XI./2019  

Uvedené projekty by mali byť ukončené do roku 2020.  
 
ZAHÁJENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020 
Starosta informoval poslancov, že v novom školskom roku školu čakajú zmeny. Základná škola 
bude fungovať pod vedením novej riaditeľky Mgr. Magdalény Zavillovej. Zároveň je potrebné 
zabezpečiť ďalšiu učiteľku do MŠ a Školského klubu detí, ako náhradu za p. Annu Mašlejovú, 
ktorá je na dlhodobej PN. Starosta plánuje dňa 2.9.2019 slávnostné zahájenie školského roka 
2019/2020 so spoločným stretnutím zamestnancov a poslancov OZ na Čepcove. 
Zo strany materiálno technického zabezpečenia priestorov ZŠ a MŠ sa plánuje s vymaľovaním 
interiéru – zahájenie prác od 15.8.2019 (zajtra). Do budúcna sa plánuje aj s rekonštrukciou 
sociálneho zariadenia v MŠ a ZŠ (predbežná cenová ponuka na tieto práce  je 5 000 – 10 000€). 
 
PRÍPRAVA KERMEŠOVSKÝCH OSLAV 
Nakoľko Kermešovské oslavy budú už najbližší víkend, starosta informoval poslancov 
o plánovanej akcii. Program kermešovských osláv by začal futbalovým zápasom. Po ňom by 
oslavy pokračovali v duchu ľudovej veselice  s ľudovou hubou Bašawel (cca od 18 hod.). 
Občerstvenie by zabezpečil RADAL – Hvišč Rastislav. Z obce Dukovce by sa zabezpečil stan.    
 
 Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval prítomným za účasť 
a rokovanie Obecného zastupiteľstva v Lúčke ukončil. 
 

      ........................................................ 
                               Mikuláš Mašlej – starosta 
OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 

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

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


