
Zápisnica číslo 10/2021 
z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 16. decembra 2021 
v sále KD v Lúčke v Lúčke 

 
 

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

RNDr. Marcel Tkáč, Marek Mašlej 

Neprítomní:  PaedDr. Ondrej Fečo 
 

 

Program: 

 

     o t v o r e n i e 

1. Informácia – opatrenie COVID 19 
2. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt „ Výstavba elektrickej 

nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Lúčka“ a spolufinancovania projektu 
3. Návrh na schválenie VZN č. 1/2020, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu 

nádeje Lúčka 
4. Návrh na schválenie VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 

zariadení so sídlom na území obce Lúčka na rok 2021 
5. Schválenie príspevku na spolufinancovanie denných stacionárov pre seniorov na rok 2021 
6. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu kompostoviská v obci 

Lúčka  
7. Návrh na schválenie rozpočtu príjmov a výdajov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023 
8. Návrh na schválenie odmien poslancov Oz a jeho aktívu za rok 2020 
9. Rôzne – diskusia 

 

z á v e r 

Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 
 
K bodu 1) 
Starosta privítal všetkých prítomných a otvoril X. zasadnutie OZ v Lúčke 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 platnými opatreniami vydanými ÚVZ je pri zasadnutiach OZ potrebné 
zabezpečiť v týchto priestoroch dodržiavanie všetkých povinností – protiepidemických opatrení 
vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov samosprávy. Aj z tohto dôvodu sa 
rokovanie obecného zasadnutia koná v priestoroch sály KD. 
 
Zapisovateľ:  Daniela Pšenáková 
 
Overovatelia:  Marek Mašlej 
   Anna Sopková 
 
Návrhová komisia: RNDr. Marcel Tkáč 
   Andrej Havrila 
   František Mihelič 
 
 
K bodu 2) 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo 31. júla 2020 podmienky Výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných 
elektrických nabíjacích staníc. Cieľom pomoci, poskytovanej podľa tejto výzvy, je podpora 
rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. 



Dotácia je určená na výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu už existujúcich verejne prístupných 
elektrických nabíjacích staníc. Obce a vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie môžu 
získať dotáciu vo výške 95% sumy potrebnej na svoj projekt. Spolufinancovanie je 5%. 
Minimálna výška dotácie je 2 500€. Samospráva môže získať dotáciu max. 18 000€. Po 
predstavení projektu starostom, poslanci bez námietok súhlasili s predložením žiadosti o dotáciu, 
čím súhlasili aj so spolufinancovaním projektu vo výške 250 EUR. . 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 36/10/2020  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 3) 
Vzhľadom na legislatívne zmeny v oblasti prevádzkovania pohrebísk je potrebné prijať nový 
Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje Lúčka. V súčasnosti platný prevádzkový 
poriadok pohrebiska bol prijatý ešte v roku 2016 za účinnosti zákona č. 131/2010 Z.z. o 
pohrebníctve, ktorý vstúpil do účinnosti 1.1.2011. Tento zákon bol výrazne novelizovaný 
zákonom č. 398/2019 Z.z. , ktorý je účinný od 1.1.2020 ( ďalej aj zákon ) a ktorý prináša 
podstatné zmeny týkajúce sa podmienok prevádzkovania pohrebísk, ktoré musia byť 
zapracované aj do prevádzkového poriadku. V prevádzkovom poriadku sa navrhuje upraviť 
rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, 
povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a 
zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a 
obradných siení, čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, spôsob ukladania ľudských 
pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, dĺžku tlecej doby, spôsob vedenia 
evidencie pohrebiska, spôsob nakladania s odpadmi, podmienky vstupu prevádzkovateľa 
pohrebnej služby na pohrebisko, cenník služieb, ktorý tvorí prílohu č. 1, sankcie za porušenie 
ustanovení zákona. Naďalej platí, že obec môže prevádzkovať pohrebisko sama, alebo 
prostredníctvom právnickej osoby na tento účel zriadenej alebo prenechať jeho prevádzkovanie 
inému prevádzkovateľovi pohrebiska. V našom prípade je prevádzkovateľom pohrebiska Obec 
Lúčka. Prevádzkovateľovi pohrebiska pribudli nové povinnosti. Prvou z nich je povinnosť umožniť 
pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod. Tou druhou je povinnosť 
prevádzkovateľa pohrebiska zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá 
potvrdí splnenie požiadaviek podľa zákona o pohrebníctve, a uchovávať ju najmenej do uplynutia 
tlecej doby. Zakazuje sa pochovať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky, napríklad 
pozostatky zvierat. Umožňuje sa ekologické pochovávanie, ktorým sa rozumie uloženie 
spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pohrebisku v biologicky 
rozložiteľnej urne. Poslanci predložený návrh bez zmien schválili. 
 

Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

6 6 0 0 

 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 37/10/2020  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 4) 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa predkladá v súlade s § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d/ 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na príslušný rok t.j. na rok 2021. Týmto 
návrhom určujeme objem finančných prostriedkov na bežné výdavky na príslušný rok , s ktorým 
budú jednotlivé školy a školské zariadenia spadajúce do originálnych kompetencii ( Materská 
škola, Školský klub detí a Školská jedáleň) hospodáriť a zároveň zosúlaďujeme schválený 
rozpočet so skutočnou potrebou jednotlivých škôl a školských zariadení. Pri návrhu schváleného 
rozpočtu sa vychádzalo z prognóz, odhadov a dostupných materiálov. Pri tvorbe VZN sme 
vychádzali zo zverejnených zdrojov kapitoly Ministerstva financií SR – „Východiskové štatistické 
údaje pre potreby rozdeľovania výnosu DPFO pre rok 2021“. 



Starosta predložil Návrh VZN a poslanci ho jednohlasne schválili.  
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 38/10/2020  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 5) 

 
V súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o sociálnych službách“) s účinnosťou od 01.01.2018 sú podľa § 75 zákona o sociálnych službách, 
obce povinné poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 
neverejnému poskytovateľovi, ak o poskytovanie sociálnej služby neverejného poskytovateľa 
požiadala obec. Obec je povinná podľa § 75 ods. 5 zákona o sociálnych službách poskytnúť 
finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 
sebaobsluhy neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý jej doručil zmluvy o 
poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona o sociálnych službách alebo doručil 
zoznam osôb s uvedením osobných údajov uvedených v § 94c ods. 3 písm. a) až c) zákona o 
sociálnych službách, ktorým sociálnu službu poskytuje alebo poskytol, ak poskytovateľ sociálnej 
služby nie je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.  

Obec navrhuje výšku príspevku za poskytované sociálne služby v denných stacionároch pre 
seniorov vo výške 9,00 EUR/mesiac na jedného klienta.  

Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 
Návrh na uznesenie č. 39/10/2020  je súčasťou zápisnice. 
 

K bodu 6) 

Starosta informoval poslancov, že do budúcna by bolo potrebné uvažovať o výstavbe 
kompostoviska pre občanov obce. Aby mohla obec pohotove reagovať keď vyjde výzva, je 
potrebne mať súhlas – uznesenie, ktorým schvaľuje podanie žiadosti na predmetnú dotáciu. 
Starosta predstavil aj konkrétne miesto, ktoré by bolo vhodné na výstavbu kompostoviska. 
Nachádza sa mimo zastavaného územia obce, v k.ú. Lúčka pri ceste, ktorá vedie do Lužian nad 
Topľou. Je to parcela KN-C č. 1191 o výmere 5203 m2 (ostatná plocha) vedená na LV 1026 vo 
vlastníctve Obce Lúčka,  miesto na ktorom stálo v minulosti hnojisko PD. Poslanci predložený 
návrh na podanie žiadosti o dotáciu na výstavbu kompostoviská schválili. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 40/10/2020  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 7) 

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 je spracovaný v súlade s ustanoveniami §4 zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle 
opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a jeho 
doplnkov, ktorým sa ustanovuje druhová organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie. Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií 
SR, ktorým bol vydaný praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na 
úrovni miestnej a regionálnej samosprávy. Je vypracovaný na trojročné obdobie.  



Návrh rozpočtu na rok 2021 spĺňa hlavnú podmienku zostavenia rozpočtu stanovenú v § 10 ods. 
7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to povinné 
zostavenie bežného rozpočtu ako vyrovnaného, alebo prebytkového. V predpokladaných 
príjmoch návrhu rozpočtu na rok 2021 sa vychádza zo zákona o štátnom rozpočte na rok 2021.  
 
Podstatnú časť bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na daniach v správe štátu, ktorých 
výška sa odvíja od objemu vybranej dane z príjmov fyzických osôb, prerozdeľovanej na obce 
podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve. Ostatné príjmy z miestnych daní a nedaňové príjmy sú rozpočtované podľa platných 
VZN v obci a podľa porovnateľných reálne dosiahnuteľných daňových príjmov. Rozpočet je 
otvorený dokument, ktorý v priebehu roku je možné na základe vývoja tvorby verejných zdrojov 
zákonným spôsobom aktualizovať.  
Návrh výdavkovej časti rozpočtu Obce Lúčka na rok 2021 vychádza z doteraz známych 
skutočností, pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia za predchádzajúce roky a 
predpokladanej výšky podielových daní poukázanú územnej samospráve a nadväzuje na 
predpokladané príjmy a výdavky v rámci vlastných príjmov obce. Vychádzalo sa taktiež z 
povinností pre obec uložených zákonmi, z uzatvorených zmluvných vzťahov, z rozvojových 
plánov a prevádzkových potrieb. V návrhu rozpočtu sú zapracované transfery na prenesený 
výkon štátnej správy a transfery na vzdelávanie, ktoré je zabezpečené z dvoch zdrojov. 
Financovanie originálnych kompetencií sa zabezpečuje transferom z rozpočtu obce a 
financovanie prenesených kompetencií transferom zo štátneho rozpočtu. Rozhodovanie o príjme 
a prioritách kapitálových výdavkov je v kompetencií obecného zastupiteľstva. Pre tvorbu a 
schvaľovanie kapitálového rozpočtu nie je stanovená povinnosť vyrovnaného rozpočtu. Rozpočet 
na roky 2022 a 2023 nie je v zmysle §9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2 v znení neskorších predpisov 
záväzný. Poslanci predložený návrh schválili. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 41/10/2020  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 7) 

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 2 000,00 EUR. 
 

Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

6 6 0 0 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 42/10/2020  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 8) 

Starosta – informoval poslancov o veľkom úspechu nášho občana a dlhoročného poslanca OZ 
RNDr. Marcela Tkáča, ktorému bola udelená cena Dionýza Ilkoviča, ktorá sa udeľuje za rozvoj 
mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, 
chémia, biológia a informatika. Udeľuje ju nadácia Dionýza Ilkoviča. Tento rok ocenili štyroch 
výnimočných pedagógov. Absolútnym víťazom sa stal Marcel. Starosta sa mu poďakoval, že 
svojou prácou robí dobré meno nielen škole, kde je riaditeľom ale aj samotnej obci kde žije. 
Sopková Anna -  apelovala na to, že prioritným riešením v obci by malo byť dobudovanie 
Vodovodu a Kanalizácie. Navrhuje opätovne apelovať na poslancov OZ Kračúnovce, aby dovolili 
pripojenie na ich už existujúcu ČOV. 
Starosta - obec robí všetko, čo je v jej silách. Každoročne žiada o dotácie na predmetné stavby. 
No, všetko je o financiách a tie samotná obec má tak na prežitie. Na dobudovanie týchto stavieb 
potrebuje ešte nemálo financií. Aj naďalej bude reagovať na každú aktuálnu výzvu. 



Anna Sopková – navrhuje, aby si občania vo vlastnom záujme vyčistili a upratali pozemky popri 
vodnom toku. 
Starosta – o pozemky brehov vodných tokov sa má starať PBH, no nič nemení na tom, že aj 
občania si vo vlastnom záujme môžu upratať pozemky.  
 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval prítomným za účasť na 
zasadnutí a posledné rokovanie v roku 2020 ukončil. 
 

 

 

 

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

            Mikuláš Mašlej – starosta 

 

 

 

OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 

 

 

 

Marek Mašlej      ........................................................ 
  

 

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


