Zápisnica číslo 7/2019
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 11. decembra 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
otvorenie
1. Voľba pracovných komisií
2. Schválenie VZN č.2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so
sídlom na území Obce Lúčka
3. Schválenie dodatku č.2 k VZN č.1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
4. Schválenie rozpočtu príjmov a výdajov obce na rok 2019
5. Prerokovanie žiadosti o spolufinancovanie Denného stacionára ANGELO n.o. Chmeľov – schválenie
výšky príspevku
6. Rôzne – diskusia
a) Prerokovanie žiadosti Cirkevného zboru ECAV na Slovensku – Kuková o finančný príspevok –
schválenie výšky príspevku
b) Návrh na schválenie príspevku na „Pomoc ľuďom v Prešove“
c) Informácia o potrebe čerpania preklenovacieho úveru na stavbu „BŠVaOC
d) Informácia o pripravovaných kultúrnych podujatiach
záver

Hlasovanie:
Prítomní
7

Za návrh
7

Proti
0

Zdržal sa
0

K bodu 1)
Zapisovateľka:

Daniela Pšenáková

Overovatelia:

PaedDr. Ondrej Fečo, PhD.
Anna Sopková

Návrhová komisia:

PaedDr. Ondrej Fečo, PhD.
RNDr. Marcel Tkáč
Marek Mašlej

K bodu 2)
V zmysle zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je obec povinná určiť výšku dotácie
na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území obce na
príslušný kalendárny rok. Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia nahrádza doteraz
platné VZN č. 41/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a a mzdy na žiaka školy a dieťa
školského zariadenia schválené uznesením č. 42/12/2013 dňa 17.4.2013. V prílohe č. 1 je
uvedená výška dotácie na žiaka v školách a v školských zariadeniach pre rok 2020. Návrh
zohľadňuje najmä nárast mzdových prostriedkov v jednotlivých školských zariadeniach. Starosta
dal o návrhu hlasovať. Poslanci ho bez pripomienok schválili.
Hlasovanie:
Prítomní
7

Za návrh
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 24/7/2019 je súčasťou zápisnice.

K bodu 3)
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú významným
zdrojom príjmov obce. Sadzby daní a poplatku za KO a DSO sa v obci Lúčke komplexne zvyšovali
naposledy od 1. 1. 2012. Sadzba poplatku za KO a DSO bola od 01.01.2012 do 31.12.2018 na
poplatníka vo výške 0,022€/deň (t.j. 8,03€/rok). Od 01.01.2019 bola sadzba poplatku za KO
a DSO zvýšená na 0,028€/deň (t.j. 10,22€/rok). Za rok 2018 sme v našej obci vyprodukovali
45,21 ton zmesového komunálneho odpadu, v roku 2019 to bolo 51,44 ton zmesového
komunálneho odpadu. Za odvoz a skládkovanie sme v roku 2018 zaplatili 4 793€ v roku 2019
5 166€. Obec náklady na komunálny odpad musí preniesť do poplatku za komunálne odpady.
Čiže občania musia zaplatiť za odpad, ktorý vyprodukujú a obec by nemala nič doplácať, čo sa
doposiaľ nestalo a obec každoročne dopláca.
Z tohto dôvodu je potrebné opätovne zvýšiť sadzbu poplatku za KO a DSO. Starosta
predniesol návrh, aby sa sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od
01.01.2020 zvýšila na 0,033€/deň/poplatník t.j. 12,07€/rok (366x0,033€). Sadzba daní ostáva
nezmenená.
Za predložený návrh dal hlasovať a poslanci ho jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Prítomní
7

Za návrh
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 25/7/2019 je súčasťou zápisnice.
K bodu 4)
Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje sa na
obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2020, pričom
rozpočet na roky 2021 a 2022 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.
Návrh rozpočtu na rok 2020 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých
rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a
výdavky, ktoré obsahujú očakávaný nárast energií, inflácie a miezd.
Pri zostavovaní rozpočtu bežných príjmov na rok 2020 obec vychádzala z nasledovných
východísk:
- podielové dane - výnos dane z príjmov fyzických osôb zo štátneho rozpočtu (ŠR)
- pri správe miestnych daní na rok 2020 sa bude uplatňovať VZN č.1/2018 o miestnych daniach
v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2
- pri vyberaní poplatku za zber a zneškodňovanie KO v roku 2020 budú uplatňované sadzby
schválené VZN č.1/2018 o miestnych daniach v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2
- 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 2020 obec vychádza z nasledovných
východísk:
- dotácia zo ŠR – DPO MV SR – požiarna zbrojnica (11 265,00EUR)
- dotácia zo ŠR – PPA Rekonštrukcia MK (30 000,00 EUR)
- dotácia zo ŠR – PPA BŠVaOC – šatne (40 000,00 EUR)
- dotácia zo ŠR – Environmentálny fond – Vodovod – Kanalizácia (100 000,00 EUR)
Pri zostavovaní rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 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 2020 obec vychádza z nasledovných
východísk:
- výstavba požiarnej zbrojnice (11 265,00 EUR)
- výstavba BŠVaOC – šatne PPA (40 000,00 EUR)
- kanalizácia – Environmentálny fond (100 000,00 EUR)
- transakcia verejného dlhu (95 000,00 EUR)
Celkovo navrhovaný rozpočet na rok 2020 je nasledovný:
- v časti bežné príjmy .....................232 000,00 EUR
- v časti kapitálové príjmy................181 265,00 EUR
- v časti bežné výdavky .................. 232 000,00 EUR
- v časti kapitálové výdavky..............181 265,00 EUR
- v časti transakcie verejného dlhu...... 95 000,00 EUR
Výhľad rozpočtov na roky 2021 – 2022 v časti bežných príjmov a výdajov je podobný ako
rozpočet (bežný) na rok 2020.
Poslanci predložený návrh schválili.
Hlasovanie:
Prítomní
7

Za návrh
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený návrh je súčasťou zápisnice
Návrh na uznesenie č. 26/7/2019 je súčasťou zápisnice.
K bodu 5)
Dňa 5.12.2019 bola obci doručená žiadosť o spolufinancovanie denného stacionára
ANGELO n.o. Chmeľov. Denný stacionár poskytuje službu štyrom klientom Obce Lúčka. Vedenie
stacionára navrhlo schválenie sumy 17,50€/ klient/ mesiac. Starosta uviedol, že navrhnutá suma
je pre obec vysoká a vychádzajúc z východiskových štatistických údajov a podielu obce na
výnose DPFO pre rok 2020 navrhol príspevok vo výške 9,00€/na klienta/mesiac.
Poslanci predložený návrh schválili.
Hlasovanie:
Prítomní
7

Za návrh
6

Proti
0

Zdržal sa
1

Predložený návrh je súčasťou zápisnice
Návrh na uznesenie č. 27/7/2019 je súčasťou zápisnice.
K bodu 6)
a) Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku požiadal Obec Lúčka o finančný
príspevok 200€ na výmenu okien a dverí v modlitebni Kračúnovce, ktorú navštevujú aj
veriaci obce Lúčka. Starosta odporúčal poslancom navrhnutú čiastku schváliť.
Poslanci návrh schválili.
Hlasovanie:
Prítomní
7

Za návrh
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený návrh je súčasťou zápisnice
Návrh na uznesenie č. 28/7/2019 je súčasťou zápisnice.
b) Mesto Prešov zriadilo oficiálny účet pomoci ľuďom dotknutým výbuchom plynu na
Mukačevskej v Prešove. Všetky finančné prostriedky poslané na tento účet budú použité
pre zabezpečenie základných potrieb občanov dotknutých tragédiou. Starosta navrhol,
aby aj naša obec prispela v rámci svojich možností občanom postihnutým touto tragédiou

a to čiastkou 1 000,00 €. Poslanci tento návrh jednoznačne podporili a príspevok vo
výške 1 000,00 € schválili.
Hlasovanie:
Prítomní
7

Za návrh
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený návrh je súčasťou zápisnice
Návrh na uznesenie č. 29/7/2019 je súčasťou zápisnice.
c) Starosta informoval poslancov o potrebe prijatia krátkodobého preklenovacieho úveru
poskytnutého zo strany PRIMA Banka Slovensko, a.s. za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve na zabezpečenie financovania investičného projektu
„Bezpečnostne športovo-výcvikové a oddychové centrum Lúčka“. A to v čiastke 40 000€
Preklenovací úver je potrebný na obdobie kým budú prostriedky obci poukázané
z Prešovského samosprávneho kraja. Následne budú banke refundované.
Poslanci predložený návrh schválili.
Hlasovanie:
Prítomní
7

Za návrh
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený návrh je súčasťou zápisnice
Návrh na uznesenie č. 30/7/2019 je súčasťou zápisnice.
d) Starosta informoval poslancov o pripravovaných akciách v najbližšom období:
 Dňa 15. decembra 2019 sa bude konať Adventný koncert v kostole Nanebovzatej
Panny Márie v Lúčke. Koncert pripravila ZUŠ v Giraltovciach. Koncert
zabezpečuje Obec Lúčka v spolupráci s Farským úradom v Kračúnovciach.
 Dňa 26. decembra 2019 sa bude konať Vianočný koncert a to taktiež v kostole
Nanebovzatej Panny Márie v Lúčke. Vystúpia na ňom speváci z celého Slovenska,
cimbalová hudba z našej doliny so slovenskými koledami. Vstupné na koncert je
dobrovoľné. Po koncerte budú poslanci pred kostolom podávať tradičný vianočný
punč.
Starosta – informoval poslancov o tom, že dal vypracovať projekt dopravného značenia v obci.
Realizácia by sa mala uskutočniť v mesiacoch marec – apríl/2020. Z dôvodu zvýšenia
bezpečnosti na cestách v obci sa plánuje aj so zabezpečením križovatiek zrkadlami.. O ďalšom
postupe bude starosta informovať poslancov na ďalších zasadnutiach.
Anna Sopková – upozornila na znečisťovanie pozemkov pri novovybudovaných poľných cestách
v lokalite Pri Topoli a to vývozom fekálií. Cestu občania využívajú na športovanie i prechádzky
s deťmi. Bola by škoda aby sa takýmto spôsobom zničila. Zároveň sa z fekálií šíri do okolia
zápach. Poslankyňa upozornila aj na to, že by bolo potrebné udržiavať kanály a krajnice týchto
ciest, nakoľko sú prerastené trávou a vyzerá to veľmi zanedbané. Škoda aby sa niečo
znehodnocovalo, čo sa pre občanov vybudovalo a stálo nemálo finančných prostriedkov.
Starosta – bude sa touto problematikou zaoberať. V prvom rade pôjde na tváromiestne šetrenie
predmetnej lokality a následne to prekonzultuje to s p. Paľom.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval prítomným za účasť a VII.
zasadnutie OZ ukončil.

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

OVEROVATELIA ZÁPISNICE:

PaedDr. Ondrej Fečo, PhD.

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

Anna Sopková

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

