Zápisnica číslo 9/2020
z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 21. októbra 2020
v kancelárii Obecného úradu v Lúčke

Prítomní:

Andrej Havrila, Pavel Hermanovský, František Mihelič, Anna Sopková,

Neprítomní: Program
otvorenie

1. Voľba pracovných komisií
2. „Pomoc samosprávam“ – schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci z dôvodu výpadku dane
z príjmov FO na rok 2020 od MF SR
3. Rekonštrukcia schodov pri Dome nádeje – II. Etapa – schválenie prijatia preklenovacieho úveru Prima
Banka, a.s.
4. Prerokovanie návrhu na budúce odkúpenie podperných bodov NN siete pre rozšírenie VO
5. Rôzne – diskusia
a) Ukončenie výberového konania na funkciu riaditeľky MŠ
b) Spustenie aplikácie „Virtuálny cintorín“
c) Celoplošné testovanie na COVID19
záver

Hlasovanie:
Prítomní
4

Za návrh
4

Proti
0

Zdržal sa
0

K bodu 1)
Zapisovateľ:

Daniela Pšenáková

Overovatelia:

Andrej Havrila
Anna Sopková

Návrhová komisia:

Anna Sopková
Andrej Havrila
Pavel Hermanovský

K bodu 2)
V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obci v roku 2020 ovplyvneným
predovšetkým pandémiou COVID19, MF SR ponúklo samosprávam pomoc vo forme kompenzácie
výpadku výberu dane z príjmov FO. Pomoc bude poskytovaná formou bezúročnej finančnej
pôžičky na výkon samosprávnych funkcií. NFV sa bude poskytovať na základe podanej žiadosti
a to maximálne do výšky výpadku dane z príjmu FO. Predkladá sa do 31.10.2020 a finančné
prostriedky možno použiť do 31.12.2020. Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samosprávy je
stanovený odklad prevej splátky do roku 2024. Posledná splátka je stanovená na rok 2027.
Starosta informoval poslancov, že v našej obci ide o výpadok 9 789,00 EUR. Navrhol, aby obec
využila túto možnosť a požiadala o NFP vo výške 9 789,00 EUR. Ročná splátka by bola vo výške
2 447,25 EUR
Poslanci s návrhom starostu súhlasili.
Hlasovanie:
Prítomní
4

Za návrh
4

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 33/9/2020 je súčasťou zápisnice.

K bodu 3)
Starosta informoval poslancov, že obci bola na základe žiadosti schválená dotácia z rozpočtu
Prešovského samosprávneho kraja z programu „Kultúra“, podprogramu – bežné investičné
výdavky a to na projekt „Dom nádeje – rekonštrukcia schodov II. Etapa a to vo výške 4 000,00
EUR. Nakoľko sa dotácia poskytuje jednorazovo formou refundácie starosta predložil poslancom
návrh na prijatie krátkodobého preklenovacieho úveru vo výške 4 000,00 EUR z PRIMA Banky
Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika. O návrhu dal
hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní
4

Za návrh
4

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 34/9/2020 je súčasťou zápisnice.
K bodu 4)
Starosta predniesol poslancom OZ potrebu prerokovania problematiky odkúpenia
podporných bodov NN elektrického vedenia. Jedná sa o občanov Pavol Hažer (3ks), Jozef Halek
(3ks) a Bartozs Kot (2ks). Dotknutí občania si podperné body zabezpečili na vlastné náklady.
Nakoľko do budúcna obec uvažuje s rozšírením NN siete, bolo by korektne, aby obec podperné
body od občanov odkúpila. Po prerokovaní poslanci návrh jednohlasne schválili a súhlasili s tým
aby sa začalo rokovanie s menovanými občanmi a body boli formou Kúpno-predajnej zmluvy
odkúpené v navrhovanej cene cca 60 – 70EUR/ks. O výsledku jednania bude starosta poslancov
informovať.
Hlasovanie:
Prítomní
4

Za návrh
4

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 35/9/2020 je súčasťou zápisnice.
K bodu 5)
Starosta informoval poslancov, že:
a) Bolo ukončené výberové konanie na funkciu riaditeľky Materskej školy v Lúčke. Do
výberového konania sa prihlásila ako jediná uchádzačka doterajšia riaditeľka MŠ Mária
Ondeková. Keďže splnila všetky kvalifikačné a osobné predpoklady podmienky Rada školy
pri Materskej škole v Lúčke podala Návrh na vymenovanie p. Márie Ondekovej do funkcie
riaditeľky MŠ v Lúčke na ďalšie funkčné obdobie. Na návrh Rady školy starosta riaditeľku
vymenoval a doručil menovací dekrét.
b) Starosta informoval poslancov, že na stránke obce www.oculucka.sk bola spustená WEB
aplikácia „VIRTUÁLNY CINTORÍN“. Používateľ sa môže pohybovať po digitálnej
mape, prezerať si fotografie náhrobkov a môže na hrobe zapáliť virtuálnu sviečku. Všetky
zverejnené dáta sú v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov.
c) V dňoch 31.10.2020 a 7.11.2020 sa budú konať dve kola celoplošného testovania na
ochorenie COVID 19. V obci Lúčka bude testovanie v priestoroch Bezpečnostného,
športového výcvikového a oddychového centra oproti futbalovému ihrisku.

Diskusia:
Sopková Anna – upozornila na priekopy v časti pred súp.č.117 (Ján Pavúk) z ktorých neodteká
voda. Ďalej upozornila na katastrofálne urobenú cestu a to predovšetkým stojacú vodu na moste
pred súp.č.85 a nedosýpané krajnice.
Starosta – na nedostatky na rekonštruovanej ceste III. triedy cez obec už starosta upozornil
kompetentných zo SÚC PSK, no doposiaľ sa na to neprišiel nikto pozrieť.
Hermanovský Pavel – informoval sa umiestnení sochy anjela na cintoríne.
Starosta – podstavec je už dlhšiu dobu nachystaný, no nie je ešte vyriešené prestrešenie sochy.
Sopková Anna – informovala sa o situácií s ČOV a Kanalizáciou v obci
Starosta – obec bude opätovne žiadať o dotáciu z Environmentálneho fondu, no problém je, že
obev nevlastní vhodný pozemok na vybudovanie ČOV a Obec Kračúnovce nesúhlasí s napojením
občanov obce Lúčke do ich čističky.
Poslanci apelovali na starostu, aby skúsil opäť rokovať s OZ v Kračúnovciach, či nezmenili svoje
stanovisko.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval prítomným za účasť na IX.
zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.

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

OVEROVATELIA ZÁPISNICE:

Andrej Havrila

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

Anna Sopková

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

