Zápisnica číslo 11/2021
z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 30. júna 2021
v kancelárii Obecného úradu v Lúčke

Prítomní:

Andrej Havrila, Pavel Hermanovský, František Mihelič, Anna Sopková,
RNDr. Marcel Tkáč, Marek Mašlej

Neprítomní: PaedDr. Ondrej Fečo
Program
Otvorenie
1.
2.
3.
4.

Voľba pracovných komisií
Informácia – opatrenia COVID 19
Správa o hospodárení za rok 2020 – Schválenie záverečného účtu
Prerokovanie „Kúpnych zmlúv“ medzi Obcou Lúčka a občanmi (Halek Jozef, Raďaková
Mária, Kot Natália a Hažer Pavol) - odkúpenie betónových stĺpov pre VO
5. Prerokovanie žiadosti Ing. Radoslava Pavlika a manželky Jany Pavlíkovej, rod. Sopkovej
na odpredaj časti nehnuteľnosti (pozemku) vo vlastníctve Obce Lúčka
6. Prehodnotenie zámeru školy - príprava na podanie žiadosti Výzvy –IROP –pre MŠ
7. Rôzne – diskusia
a) Dedina roka 2021 – Deň obce
b) Blokácia cesty na podporu výstavby R4
c) Letná škola 2021
d) Umiestnenie sochy „Anjela“
Záver
Hlasovanie:
Prítomní
6

Za návrh
6

Proti
0

Zdržal sa
0

K bodu 1)
Zapisovateľ:

Daniela Pšenáková

Overovatelia:

RNDr. Marcel Tkáč
Anna Sopková

Návrhová komisia:

Anna Sopková
Andrej Havrila
František Mihelič

K bodu 2)
V súlade so zákonom č.73/2020 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti
MV SR v súvislosti s ochorením COVID – 19 a na základe dobrej epidemiologickej situácie
v okrese Svidník je možné rokovať štandardným spôsobom s fyzickou prítomnosťou poslancov
obecného zastupiteľstva
a to za dodržania aktuálnych epidemiologických požiadaviek
nariadených Úradom verejného zdravotníctva.
K bodu 3)
Záverečný účet obce za rok 2020 spracovala Ing. Iveta Patakiová (účtovníčka obce). Na
schválenie ho predložil starosta obce Mikuláš Mašlej. Na webovom sídle obce bol návrh
zverejnený dňa 14.06.2021.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020, ktorý OZ
schválilo na svojom zasadnutí dňa 11.12.2019 uznesením č. 26/7/2019. Rozpočet bol zmenený
troma opatreniami a to 31.03.2020, 30.06.2020 a 31.12.2021. Úprava rozpočtu bola schválená
OZ dňa 21.10.2020 uznesením č. 33/9/2020.

Z rozpočtovaných celkových príjmov 473 578,00€ bol ku 31.12.2020 skutočný príjem v sume
304 894,57€, čo predstavuje 64% plnenie. Z rozpočtovaných bežných príjmov 264 562,00€ bol
skutočný príjem ku 31.12.2020 259 653,72€, čo predstavuje 98% plnenie. Z rozpočtovaných
kapitálových príjmov 181 265,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 11 264,06€, čo
predstavuje 29% plnenie.
Obec prijala granty a transfery v celkovej výške 59 551,98€, ktoré boli účelovo viazané a boli
použité v súvislosti s ich účelom.
V roku 2020 obec prijala granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19
v celkovej výške 12 719,81€
Z prostriedkov EU nebola obci poskytnutá dotácia.
Zo štátneho rozpočtu boli obci poskytnuté dotácie na výstavbu BŠVaOC časť B (MV SR) v čiastke
11 364,06€.
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR yo štátnych finančných aktív na
výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID 19 v sume 9 789,00€ schválená OZ dňa 21.10.2020
uznesením č. 33/9/2020 (splatnosť 2024).
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)
- MV SR – 11 264,06€ dotácia + 3 778,13€ vlastné prostriedky
* Projekt Modernizácia VO a opt. Kabeláž
- KT – ŠR prostriedky z roku 2019 – 12 000,00€
* Kamerový systém obce
- dotácia 5 000,00€ (z dotácie roku 2019)
- vlastné zdroje 1 250,00€
Na splácanie istiny z prijatých úverov bolo čerpaných 5 760,00€.
Výsledkom hospodárenia obce je schodok vo výške 24 231,49€, ktorý bol v rozpočtovom roku
2020 vysporiadaný z finančných operácií
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
6

Za návrh
6

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 43/11/2021 je súčasťou zápisnice.
K bodu 4)
Problematikou odkúpenia podporných bodov NN elektrického vedenia pre rozšírenie verejného
osvetlenia sa zaoberali poslanci OZ na svojom IX. zasadnutí. Uznesením č.35/9/2020 zaviazali
starostu vstúpiť do jednania s dotknutými občanmi Jozefom Halekom, Máriou Raďákovou,
Natáliou Kot a Ing. Pavlom Hažerom, ktorí 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.

Starosta informoval poslancov, že o odkúpení podporných bodov s uvedenými občanmi jednal
a výsledkom je súhlas všetkých dotknutých s odpredaním stĺpov formou Kúpnej zmluvy. Cena
za jeden podporný bod (stĺp) je 55,00€.
Jozef Halek (3ks)........................165,00€
Mária Raďáková (1ks)....................55,00€
Natália Kot (1ks)...........................55,00€
Ing. Pavol Hažer (3ks)..................165,00€
Poslanci s návrhom starostu a dotknutých občanov na odkúpenie podporných bodov v cene
55,00€/ks súhlasili a uložili starostovi obce, aby pripravil predmetné Kúpne zmluvy a vykonal
všetky náležitostí s tým spojené.
Hlasovanie:
Prítomní
6

Za návrh
6

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 44/11/2021 je súčasťou zápisnice.
K bodu 5)
Obci Lúčka bola doručená Žiadosť Ing. Radoslava Pavlíka a manž. Jany Pavlíkovej, rod. Sopkovej
o odpredaj časti pozemku KN 525 o výmere 78m2 vedený na LV 1026 v k.ú. Lúčka, ktorý je vo
vlastníctve Obce Lúčka.
Ing. Radoslav Pavlík a manž. Jana Pavlíková sú vlastníkmi rodinného domu a priľahlého
pozemku. Pozemok parc.č. KN 525 o ktorého odkúpenie žiadatelia žiadajú, je pozemok, ktorý
využívajú na parkovné státie a skládku dreva a riadne sa oň starostajú. Pozemok pred
pozemkovými úpravami bol vo vlastníctve žiadateľov.
Starosta odporúča odpredať časť pozemku KN-C parc. č. 525 z dôvodu osobitého zreteľa, nakoľko
sa jedna o pozemok pre obec bezvýznamný a nevyužiteľný, nachádzajúci sa na brehu v blízkosti
vodnej plochy
Navrhol, aby sa predmetná parcela odpredala v cene stanovenej PBEJ a to 0,12€/m2, t.j. celkom
9,36€.
Geometrický plán č.G1-128/2021 zo dňa 7.6.2021 na rozdelenie nehnuteľnosti p.č. 525/1, 525/2
– doložený ako príloha zápisnice.
Poslanci predložený návrh bez výhrad schválili a uložili starostovi pripraviť Kúpnu zmluvu na
predaj nehnuteľnosti časti pozemku KN 525 o výmere 78 m2 v cene stanovenej PBEJ – 0,12€/m2,
t.j. celkom 9,36€.
Hlasovanie:
Prítomní
6

Za návrh
6

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 45/11/2021 je súčasťou zápisnice.
K bodu 6)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo
výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít
infraštruktúry materských škôl z operačného programu Integrovaný regionálny operačný
program (IROP) s cieľom zvýšenia hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Žiadosti sa budú
prehodnocovať v dvoch kolách. Uzavierka prvého kola je 30.8.2021 a uzavierka druhého kola
1.11.2021, následne každé dva mesiace Minimálna a maximálna výška príspevku nie je
stanovená. Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto sú stanovené nasledovne:

- max. vo výške 8 950 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa,
- max. vo výške 2 900 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1
dieťa.
Spolufinancovanie obce ako zriaďovateľa MŠ je 5%. Žiadateľ je povinný realizáciou projektu
zvýšiť kapacitu materskej školy minimálne o 10 miest. Starosta navrhol poslancom, že by bolo
vhodné podať žiadosť o vyššie uvedenú dotáciu a to na rekonštrukciu a modernizáciu interiéru
MŠ, predovšetkým sanitárneho zariadenia. Poslanci súhlasili a

Starosta informoval poslancov aj o ďalších podmienkach podania žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na zvýšenie kapacity MŠ a navrhol, aby obec pripravila všetky podklady potrebné na
podanie žiadosti. Poslanci s predloženým návrhom starostu súhlasili.

Hlasovanie:
Prítomní
6

Za návrh
6

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 46/11/2021 je súčasťou zápisnice.
K bodu 7)
a) Dedina roka 2021 – Deň obce- naša obec sa zapojila do súťaže Dedina roka 2021. Pri tejto
príležitosti dňa 17.6.2021 obec navštívila hodnotiaca komisia. Keďže si obec tohto roku
pripomína 620. výročie prvej písomnej zmienky, spojili sme tieto udalosti a v uvedený deň
pripravili Deň obce – akciu pre všetkých občanov obce. V sále KD bola pripravená výstava
historických fotografií a pripravené pohostenie, ktoré sa nieslo v duchu tradičných jedál, ktoré
sa v obci pripravujú počas celého roka. Pri úrade hosti vítala a do taktu vyhrávala hudobná
skupina Basawell (Matúš Tkáč, Matej Tkáč...). Pre komisiu boli pripravený povoz – konský
záprah, ktorý ich prevážal po celej obci. V škole bol deň otvorených dverí a na školskom dvore
boli pre deti rôzne atrakcie. V kostole ich privítalo Ružencove bratstvo s pánom farárom ThLic.
Marekom Haratimom. Obzreli si aj BŠVaOC, priestory Požiarnej zbrojnice, Viacúčelového
ihriska, výstavu traktorov, Dom nádeje, vežu i novopostavenú sochu Anjela na cintoríne.
Dúfame, že celková atmosféra na nich zanechala len tie najlepšie dojmy. Vyhodnotenie súťaže
by malo byť v mesiaci júl. O jej výsledkoch bude starosta informovať. Starosta sa po tejto
informácií poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tom, aby tento deň
dopadol čo najlepšie.
b) Starosta informoval poslancov OZ, že Občianske združenie Lepší Prešov, zastúpené Ing.
Jozefom Baranom, primátori miest a starostovia obcí na trase budúcej R4 plánujú verejné
zhromaždenie za účelom „Blokácie dopravnej komunikácie za výstavbu R4 a to dňa
2.7.2021.Občanov bude obec o tomto zhromaždení informovať MR a v prípade záujmu zo
strany občanov sa do protestu zapojí.
c) Starosta informoval poslancov, že Základná škola v Lúčke podala žiadosť na „Letnú školu.“
Žiadosť bola podporená – výška príspevku 1000€. Prebiehať bude v dňoch od 9.8.2021 do
13.8.2021.
d) Starosta informoval poslancov o umiestnení sochy Anjela pri vstupe na miestny cintorín.
Poďakoval sa všetkým, ktorý sa pričinili o to, aby toto majstrovské dielo stálo na svojom
mieste. Anne Sopkovej, ktorá stála pri zrode tejto myšlienky a zabezpečila dielo i sponzora.
Františkovi Miheličovi, ktorý sa postaral a vyrobil zastrešenie sochy bez nároku na odmenu,
ale aj ostatným občanom, ktorí pomáhali pri betónovaní, natieraní, prenášaní i osadení sochy.
Anna Sopková – pred poslancami OZ vyzdvihla prácu učiteliek Základnej školy v Lúčke a to
okrem iného pri úprave areálu na školskom dvore, ktorý upratali, vyklčovali a v súčasnosti
ponúka tento priestor úplne nové možnosti využitia. Navrhla, aby v novovytvorenom priestore
bolo zrealizované letné kino a to nie len pre deti MŠ a ZŠ, ale aj pre širokú verejnosť obce. Prvé
premietanie by mohlo byť zahájené počas Letnej školy.
Starosta – pochválil aktivitu i spoluprácu ZŠ. Nemá námietky ani proti vytvoreniu letného kina
a rád túto myšlienku podporí.

Anna Sopková – navrhla, či by sa priestor na školskom dvore nemohol ponúknuť na rôzne
výstavy napr. pre drobnochovateľov...
Starosta – upozornil, že v školskom areály nie sú vhodné takéto aktivity a problém by mohol byť
aj s RÚVZ, no na takéto aktivity by sa dal v budúcnosti využívať priestor pred BŠVaOC.
Anna Sopková – tlmočila požiadavky rodičov, ktorých detí navštevujú MŠ v Lúčke, aby bola
prevádzka materskej školy otvorená ešte aspoň týždeň, nakoľko boli deti dlhý čas počas
pandémie doma. O škôlku by podľa zistení mali záujem mnohí rodičia.
Starosta – v tejto veci už rozprával s riaditeľkou MŠ, ktorá zatvorenie MŠ odôvodnila tým, že
zamestnanci už majú naplánované dovolenky počas prázdnin.
Sopková Anna – navrhla, či by nemohla MŠ fungovať v čase, keď bude „Letná škola“. Bolo by to
aj ekonomické, nakoľko prevádzka bude fungovať pre žiakov ZŠ. Tento návrh by bolo potrebné
prekonzultovať ešte raz s riaditeľkou MŠ, prípadne ho riešiť cer Radu školy pri MŠ Lúčka.
Poslanci – navrhli, aby na budúce zasadnutia OZ bolo prizvané aj vedenie MŠ a ZŠ a to
predovšetkým vtedy, ak sa niektorý z bodov programu bude týkať práve ich zariadení.
Anna Sopková – pri príležitosti Dňa obce a súťaže o Dedinu roka 2021 bola v sále KD výstava
starých fotiek zo života občanov obce, ktorá sa tešila veľkému záujmu zo strany občanov obce.
Bolo by vhodné, aby sa v tejto výstave pokračovalo, zozbierali sa ďalšie fotografie od občanov
obce a v mesiaci októbri pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ bola otvorená veľká výstava
historických fotografií.
Anna Sopková – navrhla, aby sa v budúcnosti prerozdelili úlohy spojené so starostlivosťou
o jednotlivé miesta v obci (cintorín, škola...) Zo skúsenosti pri príprave priestranstva pred
súťažou o Dedinu roka 2021 vyplýva, že v obci je mnoho občanov, ktorí by boli ochotní
spolupracovať a zobrať na seba zodpovednosť za jednotlivé úlohy. Chce to len systémovo úlohy
rozdeliť, aby nemusel starosta byť všade, na každom mieste a kosiť a upravovať sám každý
meter štvorcový v obci. Pre krátkosť času doporučuje, aby sa touto myšlienkou poslanci zaoberali
na ďalšom zasadnutí OZ, kde by už boli pre jednotlivé úlohy uvedené konkrétne mená.
Starosta – nebráni sa tejto myšlienke a je naklonený všetkému, čo posunie obec dopredu
a odbremení ho od časti práce, ktoré na obci len pribúda.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí a rokovanie ukončil.

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

OVEROVATELIA ZÁPISNICE:

RNDr. Marcel Tkáč

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

Anna Sopková

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

