
Zápisnica číslo 12/2021 
z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 27. septembra 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. Voľba pracovných komisií 
2. Návrh na schválenie žiadosti o NFP projektu „Zníženie nákladov na energie 

prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v ZŠ a MŠ Lúčka  
Výzva : OPKZP–PO4–SC411-2019-61 

3. Rôzne : 
a)Informácia o predložení žiadosti na IROP „Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ“ 
b)Informácia o výsledku súťaže „Dedina roka 2021“ 
c)Informácia o zahájení procesu pre výstavbu ČOV a rozšírenie kanalizácie 

4. Rôzne – diskusia 
    Záver 

Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 
K bodu 1) 
 
Zapisovateľ:  Daniela Pšenáková 
 
Overovatelia:  RNDr. Marcel Tkáč 
   Anna Sopková 
 
Návrhová komisia: Anna Sopková 
   Marek Mašlej 
   František Mihelič 
 
K bodu 2) 
 
Účelom projektu  „Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla 
v ZŠ a MŠ Lúčka“ je dosiahnutie dostatočnej úspory primárnej energie. Novým navrhovaným 
zdrojom tepla, ktorý by nahradil pôvodný technický zastaralý a neefektívny zdroj a zabezpečí 
vykurovanie predmetného objektu, bude kaskáda plynových tepelných čerpadiel vzduch / voda 
FAHP-A HT s tepelným výkonom maximálne 2x 41,3kW. Tepelné čerpadlá budú zabezpečovať 
výrobu tepla pre pôvodný vykurovací systém. Čerpadlá budú umiestnené vonku pri fasáde. 
Ostatné zariadenia budú umiestnené v priestore kotolne. Súčasťou realizácie by boli aj stavebné 
úpravy, ktorými sa dosiahne prevádzková bezpečnosť. Poskytovateľom dotácie je Slovenská 
inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita 
životného prostredia konajúca v zastúpení MŽP SR. Schvaľovanie Žiadosti o NFP prebieha 
systémom hodnotiacich kôl. Celková výška výdavkov na projekt je 175 000EUR. Výška 
maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov je 5% 
t.j. 8 750,00EUR. Po prednesení informácie starostom obce sa k návrhu na podanie žiadosti 
vyjadrili aj samotní poslanci, ktorí zaujali súhlasné stanovisko. Skonštatovali, že ak by bol tento 
projekt úspešný bol by to dobrý začiatok celkovej rekonštrukcie vnútorných priestorov objektu 
MŠ a ZŠ. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 



 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 47/12/2021  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 3) 

a) Starosta informoval poslancov o tom, že obec podala žiadosť o NFP z IROP (Integrovaný 
regionálny operačný program) na projekt „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej 
školy – inkluzívne vzdelávanie v obci Lúčka.“ Celkové oprávnené výdavky na projekt sú 
vo výške 98 997,78€, požadovaná výška NFP 94 047,89€. Predmetom projektu je 
rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ v obci v zmysle predloženej projektovej 
dokumentácie a zároveň rozšírenie kapacít MŠ o ďalšiu triedu. Súčasná kapacita MŠ je 
21 detí, navýšiť by sa mala o 20 detí. Okrem stavebných prác projekt plánuje vybaviť MŠ 
materiálno – technický, t.j. vybavenie pre novú triedu, ale aj výmena zastaralého 
vybavenia v existujúcej triede. Žiadosť bola podaná prostredníctvom Úradu Prešovského 
samosprávneho kraja, odbor SU pre IROP. 

b) Dňa 1.9.2021 sa v Banskej Bystrici pri príležitosti „Dňa kroja“ konalo slávnostné 
vyhlásenie výsledkov celonárodnej súťaže Dedina roka 2021. Víťazom sa stala obec 
Kláštor pod Znievom. Naša obec získala ocenenie v kategórií „Dedina ako pospolitosť“. 
Dňa 23.9.2021 sa konalo slávnostné stretnutie starostov obci z Prešovského kraja, ktorí 
sa v roku 2021 súťaže o Dedinu roka zúčastnili. Z rúk predsedu PSK PaedDr. Milana 
Majerského, PhD. Si starosta obce prevzal Ďakovný list obci Lúčka za vzornú 
reprezentáciu Prešovského samosprávneho kraja v súťaži Dedina roka 2021. 

c) Ministerstvo ŽP SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku so zameraním na budovanie verejných kanalizácií, ČOV a súbežnej 
výstavby verejných vodovodov. Schvaľovanie žiadosti o NFP prebieha systémom 
hodnotiacich kôl v intervale 3 mesiacov. Nakoľko naša obec spĺňa podmienky 
oprávneného žiadateľa aglomerácií do 2000 obyvateľov, zahájila proces pre výstavbu 
ČOV a rozšírenie kanalizácie, čo je pre našu obec už dlhodobo prioritou. Proces začína 
výberom vhodného miesta na výstavbu, s čím bol v minulosti problém. Momentálne sa 
uvažuje nad výstavbou na parcele KN C 1347 o výmere 14197m2 (ostatná plocha) 
vedenej na LV 1029 vo vlastníctve obce Lúčka, no zatiaľ je to len návrh. O ďalšom postupe 
bude starosta informovať na ďalších zasadnutiach.   

Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

6 6 0 0 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 48/12/2021  je súčasťou zápisnice (k bodu 3c) 
 
K bodu 4) 
 
Anna Sopková – apelovala na to, že jej v „Programoch“ zasadnutia chýba bod na kontrolu 
splnených, či nesplnených úloh o ktorých sa pojednávalo na predchádzajúcich zasadnutiach. 
Poslanci tak nemajú prehľad o tom, čo sa urobilo, či vyriešilo a čo nie. 
Starosta – od budúceho zasadnutia sa môže do programu vložiť samostatný bod „Kontrola 
plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí „ v ktorom by sa pravidelne kontrovali zadané 
úlohy tak, ako to bolo v minulosti 
František Mihelič – tlmočil starostovi a poslancom OZ opakujúcu sa sťažnosť na zlé urobený rigol 
popri ceste pred RD súp. č.117. Na mieste stoji voda, ktorá sa vylieva na cestu. V zime keď to 
zmrzne je na ceste poľadovica.  
Starosta – rigol bol urobený dobré, no „korytko“ bolo zatlačené kolesom veľkého auta. Po 
vypočutí si mnohých názorov na riešenie vzniknutého problému sa dospelo k jednému 
z možných riešení, ktorým by bolo zakomponovanie prepadovej mriežky a následne odvedenie 
do zakopanej odpadovej rúry. Toto riešenie bude aktuálne po prejednaní z vlastníkom 
susediaceho pozemku p. Radoslavom Semanom. Ak by toto riešenie nevyšlo, bude sa hľadať 
ďalšie. 
Starosta informoval poslancov o podobnom probléme na moste pred RD č.85. Na kontrolu už 
boli pracovníci SSC PSK, ktorí prisľúbili, že závadu (stojaca voda na moste) odstránia v čo 
najkratšom čase. 
Anna Sopková – sa informovala o vybavení kuchyne pri sále KD. Občania sa sťažujú na veľmi 
zastaralé až nehygienické zariadenie. Možno je to práve jedna z veci, ktorá odrádza občanov od 
organizovania spoločenských akcií (oslavy, svadby) a ono jedno s druhým súvisí. Ak by sa konalo 
v priestoroch viac akcií, vybralo by sa viac na nájomnom a následne by sa dalo z týchto financií 



postupne dokupovať to najpotrebnejšie. Vymeniť by bolo treba predovšetkým drezy ale aj 
chladničku. Dokúpiť chladiacu vitrínu na zákusky, do budúcna možno umývačku riadu. 
Starosta – obec nemá finančné prostriedky na zariadenie kuchyne, no môže sa postupne kúpiť 
aspoň to najpotrebnejšie. 
Anna Sopková – informovala poslancov, že na Slovensku existuje OZ Skutočné obete. Je to 
iniciatíva priamych pozostalých a blízkych priateľov obetí Covidu-19. Ich cieľom je vybudovať na 
Slovensku centrálny pamätník obetiam Covidu a taktiež vybudovať živé pietne miesta po celom 
Slovensku. Oslovili mestá, obce i mnohé ďalšie subjekty, aby sa stotožnili s ideou vybudovať 
„živé pamätníky“, „živé pietne miesta“, ako miesto útechy, miesto tichej spomienky, pri ktorom 
sa môžeme zastaviť, položiť kvety, zapáliť sviečku. Pietne miesta bude symbolizovať lipa ako 
strom, ktorý sa dožíva mnoho rokov, má listy v tvare srdca a liečia sa ním práve dýchacie 
ochorenia – v tom spočíva symbolika. Obec, ktorá sa chce do tohto projektu zapojiť, určí miesto 
v majetku obce, kde môže byť strom vysadený a po výsadbe bude zabezpečovať starostlivosť o 
strom a jeho okolie. Pamätnú tabuľu zabezpečuje samotné OZ, ktoré organizuje aj celý priebeh 
jej osadenia. Nakoľko sa táto pandémia dotkla aj priamo našej obce a vybrala si svoje „obete“ 
mladé ženy, mamy, manželky bolo by veľmi pekné, ak by aj naša obec mala pietne miesto, 
navrhla pani poslankyňa. 
Po spoločnej diskusií poslanci jednoznačne podporili tento návrh a súhlasili aj s navrhnutým 
miestom a to na miestnom cintoríne. 
Starosta navrhol, aby pietne miesto bolo pri už jestvujúcej lipe na cintoríne. Po preverení u OZ 
Skutočné obete, či by to bolo vhodné sa rozhodne o konečnom umiestnení pamätníka.  
Anna Sopková – upozornila na neaktuálne dokumenty a príspevky na web stránke obce. 
Daniela Pšenáková – urobíme nápravu, len niekedy je to časovo náročné, lebo to čo majú vo 
väčších obciach a mestách podelené po jednotlivých oddeleniach u nás to robí jedna 
pracovníčka. A na druhej strane, niektoré veci sú už neaktuálne, ale musia sa istý čas archivovať. 
Starosta – informoval poslancov o narastajúcich sťažnostiach občanov predovšetkým na 
nepokosené pozemky, ale aj neporiadok okolo niektorých obydlí, ktorý vyústil až do premnoženia 
sa hlodavcov. Z tohto dôvodu navrhol, aby sa zriadila Komisia pre ochranu verejného poriadku, 
ktorá by bola zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva a postupne by prešla celou obcou 
a skontrolovala nepokosené pozemky i neporiadok v obci. Následne by k tomu zaujala 
stanovisko, ktoré by doručila dotknutým občanom. Poslanci s týmto návrhom súhlasili a zriadili 
Komisiu na ochranu verejného poriadku. 
 
Návrh na uznesenie č. 49/12/2021  je súčasťou zápisnice. 
 
Poslanci – informovali sa na opakovanú neprítomnosť poslanca PaedDr. Ondreja Feča, PhD. na 
zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Od starostu požadujú, aby zistil dôvod jeho neúčasti.  
 

   Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť 
na rokovaní a XII. zasadnutie OZ ukončil. 
 

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

            Mikuláš Mašlej – starosta 

 

 

 

OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 

 

 

 

RNDr. Marcel Tkáč     ........................................................ 
  

 

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


