
Zápisnica číslo 6/2019 
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 13. novembra 2019 
v kancelárii Obecného úradu v Lúčke 

 
 

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

Mihelič, Anna Sopková, RNDr. Marcel Tkáč, Marek Mašlej 

 

Neprítomní:  - 
 
 
Program z pozvánky:  

     o t v o r e n i e 

1. Voľba pracovných komisií 
2. Zloženie sľubu poslanca – náhradníka 
3. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 
4. Úprava rozpočtu obce za rok 2019 
5. Schválenie návrhu odmien poslancom OZ a jeho aktívu za rok 2019 
6. Rôzne – diskusia 

z á v e r 

 Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lúčke otvoril a viedol starosta obce Mikuláš 
Mašlej. Ešte pred schválením programu rokovania predniesol poslancom návrh na doplnenie 
programu uvedeného v pozvánke o bod priamo súvisiaci so zánikom mandátu poslankyne Mgr. 
Magdalény Zavillovej a to: doplnenie overovateľa zápisníc, doplnenie člena Komisie ochrany 
verejného záujmu a zmena člena II. poslaneckého obvodu. Poslanci s doplňujúcim návrhom 
súhlasili a starosta dal hlasovať o programe doplnenom o vyššie uvedený bod:  

     o t v o r e n i e 

1. Voľba pracovných komisií 
2. Zloženie sľubu poslanca – náhradníka 
3. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 
4. Úprava rozpočtu obce za rok 2019 
5. Schválenie návrhu odmien poslancom OZ a jeho aktívu za rok 2019 
6. Doplnenie overovateľa zápisníc, člena Komisie ochrany verejného záujmu a poslanca II. poslaneckého 

obvodu 
7. Rôzne – diskusia 

z á v e r 

 

Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

6 6 0 0 
 
K bodu 1) 
 
 
Zapisovateľka: Daniela Pšenáková 
 
Overovatelia:  PaedDr. Ondrej Fečo, PhD. 
   Anna Sopková 
 
Návrhová komisia: Anna Sopková 
   František Mihelič 
   Andrej Havrila 
 



K bodu 2) 
Starosta informoval poslancov, že dňa 15.8.2019 bola na základe výsledkov výberového konania 
menovaná za riaditeľku Základnej školy v Lúčke Mgr. Magdaléna Zavillová. Týmto dňom sa stala 
zamestnancom obce a jej mandát poslankyne OZ v Lúčke sa uprázdnil.  
V zmysle § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje 
ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v 
ktorom zanikol mandát. Podľa výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Lúčka bol 
oslovený náhradník Marek Mašlej,  ktorý získal najväčší počet platných hlasov. 
Do rúk starostu zložil zákonom prepísaný sľub poslanca OZ, čo potvrdil svojím podpisom. 
Zároveň si prevzal Osvedčenie o zvolení za poslanca OZ 
  
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 19/6/2019  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 3) 
 

     Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon proti byrokracii. Tento zákon v článku XXVI s účinnosťou od 1. 9. 2019 mení a dopĺňa 
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). 

Zákon o miestnych daniach upravuje zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ak sa poplatník viac ako 
90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce, pričom podmienky a podklady určí obec 
všeobecne záväzným nariadením. Podľa doterajšieho VZN č. 1/2018 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady jedným z podkladov 
preukazujúcim nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku mohlo byť okrem iných aj potvrdenie 
o návšteve školy. Ostatnou novelou zákona sa upravilo, že obec ustanoví vo všeobecne 
záväznom nariadení ako doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve 
školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. 
Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, 
na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci 
údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, 
ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného 
systému, ku ktorému má obec zriadený prístup. Z dôvodu, že nejde o rozsiahlu úpravu,  starosta 
navrhol riešiť zmenu Doplnkom č. 1 k VZN č.1/2018 o miestnych daniach. Po prečítaní 
predmetného doplnku dal starosta o návrhu hlasovať.  

Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

7 7 0 0 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 20/6/2019  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 4) 
 
     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 2019. Rozpočet obce 
na rok 2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka dňa 13.12.2018 uznesením č. 7/2/2018 
Opatrením č. 1/2019 sa rozpočet za rok 2019 upravuje podľa skutkového stavu a nevyhnutných 
potrieb obce v príjmovej časti na 540 271,00 EUR a výdavkovej časti na 540 271,00 EUR. Z toho 
kapitálové príjmy na čiastku 306 900,00 EUR a kapitálové výdaje na čiastku 306 900,00 EUR. 
Zároveň informoval poslancov, že je potrebné vyradiť z obstarania – 042 4 viacúčelové ihrisko -
497,91 EUR z dôvodu zmarenej investície (nepoužitý projekt) 



Za predložený návrh dal starosta hlasovať a poslanci ho jednohlasne schválili. 

Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

7 7 0 0 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 21/6/2019  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 5) 
 
Zásady odmeňovania poslancov OZ a jeho aktívu boli schválené uznesením Obecného 
zastupiteľstva v Lúčke č. 8/2/2018 dňa 13.12.2018. V súlade so schválenými zásadami starosta 
predložil návrh na vyplatenie odmien v celkovej čiastke 1 950,00 EUR. 
 

Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

7 7 0 0 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 22/6/2019  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 6) 
 
Z dôvodu nástupu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ je potrebné vykonať zmeny 
v zložení komisie pre ochranu verejného záujmu. Taktiež upozornil, že na II. zasadnutí OZ si 
poslanci po vzájomnej dohode rozdelili poslanecké obvody, pričom obvod č.2 (súp. č. 63 – 118 
+ súp. č. 172- 173) bol pridelený poslancom Anne Sopkovej a Mgr. Magdaléne Zavillovej. 
Starosta navrhol, aby nový poslanec Marek Mašlej prebral po poslankyni Mgr. Magdaléne 
Zavillovej uvedený obvod, s čím poslanec Marek Mašlej súhlasil. Na II. zasadnutí OZ sa poslanci 
taktiež dohodli na stálych overovateľoch zápisnice, ktorými doposiaľ boli Mgr. Magdaléna 
Zavillová a PaedDr. Ondrej Fečo, PhD. S účinnosťou od tohto zasadnutia sa poslanci vzájomne 
dohodli, že stálymi overovateľmi budú PaedDr. Ondrej Fečo, PhD. a Anna Sopková. V prípade 
ich neprítomnosti starosta určí iného overovateľa z prítomných poslancov. O zmene v komisií dal 
starosta hlasovať. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
7 7 0 0 

 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 23/6/2019  je súčasťou zápisnice. 
 

K bodu 7) 
Anna Sopková – informovala poslancov o úspešných podujatiach, ktoré sa v obci konali a to 
Dyňobranie so Šarkaniádou a Posedenie s dôchodcami. Vyzdvihla veľmi dobrú spolupráci MŠ 
a ZŠ. Navrhla, že nebolo by zlé do budúcna skĺbiť navzájom Plán práce školy s plánom akcií obce 
a Posedenie s dôchodcami prekonzultovať s kňazom, čím by sa možno zvýšila účasť na týchto aj 
podobných akciách. 

Anna Sopková – navrhla aby sa v predvečer „Nežnej revolúcie“ konal lampiónový sprievod obcou 
a pred Vianocami zbierka šatstva a hračiek pre chudobné rodiny. Počas Adventu by sa mohla 
každú nedeľu konať iná akcia – tematický zameraná. Bolo by to potrebné prekonzultovať 
s kňazom. 

RNDr. Marcel Tkáč – reagoval na zbierku šatstva a hračiek, že sa bude informovať v OZ MAGIS , 

ktoré sa zameriava na pomoc sociálne slabým rodinám, obetiam domáceho násilia a ľudí v núdzi 

v Prešovskom kraji s ktorou spolupracuje aj  ich škola. 

 



 

Anna Sopková – navrhla , že obec by mohla v budúcnosti vydávať občasník, kde by sa k občanom 
pravidelne dostávali informácie o dianí v obci, nakoľko nie všetci občania fungujú na moderných 
informačných technológiách (internet, sociálne siete...). S tým by súviselo vytvorenie redakčnej 
rady, ktorá by tento materiál pripravovala. Zároveň navrhla aby obec zriadila  FB stránku, 
pretože tam funguje väčšina mladých ľudí.  

Vo svojom vystúpení upozornila na neaktuálne údaje na WEB stránke obce, predovšetkým na 
zmeny v školstve. 

Starosta -  vyjadril sa, že s predloženými návrhmi nemá problém. No nesúhlasil s tým, aby 
obecné zastupiteľstvo zasahovalo do vecí cirkvi a akcie v takomto rozsahu vzájomne prepájalo.  
Myslí si, že je potrebné oddeliť prácu OZ a cirkevné náležitosti, nakoľko poslanci sú tu pre 
všetkých občanov obce.   

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

 

 

Anna Sopková    .........................................................  

 

 


