Zápisnica číslo 8/2020
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 10. júna 2020
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.
2.
3.
4.
5.

Informácia – opatrenie COVID 19
Správa o hospodárení za rok 2019 – Schválenie záverečného účtu
Prerokovanie návrhu Darovacej zmluvy medzi Obcou Lúčka a Spoločnosťou detskej onkológie Košice
„Oprava obrúsenej vrstvy cesty III/3556 v PSK“ – informácia k ohláseniu udržiavacích prác
Rôzne – diskusia
záver

Hlasovanie:
Prítomní
6

Za návrh
6

Proti
0

Zdržal sa
0

K bodu 1)
Zapisovateľ:

Anna Sopková

Overovatelia:

PaedDr. Ondrej Fečo, PhD.
Anna Sopková

Návrhová komisia:

RNDr. Marcel Tkáč
Andrej Havrila
Pavel Hermanovský

K bodu 2)
Starosta informoval poslancov o základných opatreniach vydaných ÚVZ v súvislosti
s ochorením COVID 19. Ako uviedol pri konaní zasadnutí OZ je potrebné zabezpečiť v týchto
priestoroch dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení,
vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy
K bodu 3)
Záverečný účet obce za rok 2019 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 31.03.2020.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019, ktorý OZ
schválilo na svojom zasadnutí dňa 11.12.2018 uznesením č. 26/7/2018. Rozpočet bol zmenený
troma opatreniami a to 31.03.2019, 28.06.2019 a 30.09.2019. Úprava rozpočtu bola schválená
OZ dňa 13.11.2019 uznesením č. 21/6/2019.
Z rozpočtovaných celkových príjmov 540 271,00€ bol ku 31.12.2019 skutočný príjem v sume
533 298,89€, čo predstavuje 99% plnenie. Z rozpočtovaných bežných príjmov 259 489€ bol
skutočný príjem ku 31.12.2019 267 515,04€, čo predstavuje 103% plnenie. Z rozpočtovaných
kapitálových príjmov 130 000€ bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 115 000,00€, čo
predstavuje 88% plnenie.

Z prostriedkov EU nebola obci poskytnutá dotácia.
Zo štátneho rozpočtu boli obci poskytnuté dotácie na kamerový systém (5 000€),
na
modernizáciu VO a optickú kabeláž (12 000€), na výstavbu BŠVaOC – z výjazdového zasadnutia
vlády (8 000€), na kanalizáciu z Evironmentálneho fondu (90 000€).
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):
* Projekt „Bezpečnostné športovo výcvikové a oddychové centrum“ (časť A, časť B)
- DHZ – 30 000,00€ dotácia + 8848,95€ vlastné prostriedky
- vlastné zdroje – 4 105,06€
- úver – 85 449,82€ (prefinacovanie prostriedkov z EU 40 000,00€)
- dotácia zo ŠR 4 120,93€
* Projekt „WIFI pre Teba“
- 13 775,00€ predfinancovanie prostriedkov z EU
- vlastné zdroje 255,00€
* Kamerový systém obce
- dotácia 5 000,00€
- vlastné zdroje 1 260,00€
* Kanalizácia obce
- prostriedky z Environmentálneho fondu – 90 000,00€
- vlastné zdroje 4 824,71€
* Rekonštrukcia VO
- úver 2 448,36€
* Rekonštrukcia MR
- dotácia 3 000,00€
- vlastné zdroje 53,23€
* Rekonštrukcia schodov DN
- dotácia 5 888,45€
Na splácanie istiny z prijatých úverov bolo čerpaných 5 760,00€.
Z rozpočtovaných 2 830,00€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 na splatenie istiny z prijatého
úveru Miestna poľná cesta vo výške 2 830,00€.
Výsledkom hospodárenia obce je schodok vo výške 21 777,76 €.
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
7

Za návrh
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 31/8/2020 je súčasťou zápisnice.
K bodu 4)
Spoločnosť detskej onkológie Košice vykonáva dobročinne cyklistické etapy na
severovýchode Slovenska na pomoc deťom s onkologickým ochorením a to pod názvom „Na
bajku onkodeťom 2020“. II. etapa Svidník – Giraltovce – Stará Ľubovňa sa bude konať dňa
17.6.2020 a cyklisti sa zastavia aj v našej obci. Miestom stretnutia bude priestranstvo pred

obecným úradom. Privítajú ich deti MŠ a ZŠ na svojích bicykloch, no pripojiť sa môže hocikto.
Obec im ponúkne občerstvenie (koláč a vodu) a chcela by prispieť symbolickou čiastkou a to
jedným eurom na každého obyvateľ obce. Starosta predložil poslancom návrh Darovacej zmluvy
medzi Obcou Lúčka a Spoločnosťou detskej onkológie Košice, o.z. na poskytnutie peňažného
daru na podporu charitatívnych a humanitárnych účelov a na zlepšenie podmienok
hospitalizovaných pacientov na oddelení detskej onkológie a hematológie DFN Košice. Starosta
zároveň predložil návrh na schválenie peňažného príspevku pre Spoločnosť detskej onkológie
Košice, o.z. vo výške 525€.
Za predložené návrhy dal hlasovať a poslanci ich jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Prítomní
7

Za návrh
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 32/8/2020 je súčasťou zápisnice.
K bodu 5)
Starosta informoval poslancov, že Slovenská správa ciest PSK bude vykonávať
udržiavacie práce na ceste III. Triedy cez obec – „Obnova obrusnej vrstvy cesty III./3556“ t.j.
pokladka nového asfaltu na celej dĺžke cesty od križovatky pri hl. ceste až pred p. Surgenta
(súp.č.69) o celkovej dĺžke 854m. Tieto práce budú vykonané v dňoch od 16.6. do 19.6.2020.
Z tohto dôvodu bude premávka cez obec obmedzená a aj krátkodobo uzavretá. O čiastočných
uzávierkach budú občania priebežne informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu.
K bodu 6)
Starosta informoval poslancov, že:
a) od 1.6.2020 za dodržania prísnych hygienických opatrení sa obnovila prevádzka MŠ a ZŠ
v Lúčke
b) bola zrušená súťaž DPO – krajské kolo z dôvodu šírenia koronavírusu. Bol stanovený nový
termín o rok 4.9.2021.
Mgr. Imrich Stach - upozornil na potrebu úpravy koryta Čepcovského potoka, kde je potrebné
odstrániť stromy aby pri intenzívnejších dažďoch nedošlo k vyliatiu koryta a opätovným
záplavam.
Starosta – upozorní listom PBH.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval prítomným za účasť a VIII.
zasadnutie OZ ukončil.

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

OVEROVATELIA ZÁPISNICE:

PaedDr. Ondrej Fečo, PhD.

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

Anna Sopková

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

