Zápisnica číslo 13/2021
z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 29. novembra 2021
v sále KD v Lúčke

Prítomní:

Andrej Havrila, Pavel Hermanovský, PaedDr. Ondrej Fečo, PhD.,
František Mihelič, Anna Sopková, RNDr. Marcel Tkáč, Marek Mašlej

Neprítomní:
Program
Otvorenie
1.
2.
3.
4.

Voľba pracovných komisií
Kontrola plnenia uznesení
Úprava rozpočtu za rok 2021
Návrh na schválenie VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení so sídlom na území Obce Lúčka
5. Schválenie príspevku na spolufinancovanie denných stacionárov pre seniorov na rok 2022
6. Návrh na schválenie rozpočtu príjmov a výdajov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023
– 2024
7. Návrh na schválenie odmien poslancov Oz a jeho aktívu za rok 2021
8. Rôzne - diskusia
Záver
Hlasovanie:
Prítomní
7

Za návrh
7

Proti
0

Zdržal sa
0

K bodu 1)
Zapisovateľ:

Daniela Pšenáková

Overovatelia:

PaedDr. Ondrej Fečo, PhD.
Anna Sopková

Návrhová komisia:

Anna Sopková
Marek Mašlej
Andrej Havrila

K bodu 2)
Starosta konštatoval, že úlohy uložené na predchádzajúcich zasadnutiach OZ boli splnené okrem
niektorých úloh, ktoré sú momentálne v stave riešenia a to:
- ČOV – príprava na predprojektovej dokumentácií
- Zriadenie Komisie na ochranu verejného poriadku (komisia zriadená za účelom riešenia
množiacich sa sťažnosti na nepokosené pozemky, či neporiadok v obci) – časť pozemkov,
na ktoré boli sťažnosti už boli pokosené. Ostatné zanedbané pozemky a priekopy doposiaľ
riešené neboli.
- Rozšírenie VO – pripravuje sa kúpna zmluva na odkúpenie pozemkov a dohodnuté je aj
odkúpenie stĺpov
K bodu 3)
V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
zákona NR SR č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov predložil starosta návrh na úpravu rozpočtu obce Lúčka za rok 2021. Rozpočet obce
na rok 2021 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka dňa 16.12.2020 uznesením č.

41/10/2020 Opatrením č. 1/2021 sa rozpočet za rok 2021 upravuje podľa skutkového stavu a
nevyhnutných potrieb obce v príjmovej časti na 317 057,00 EUR a výdavkovej časti na 317
057,00 EUR. Z toho kapitálové príjmy na čiastku 55 000,00 EUR a kapitálové výdaje na čiastku
55 000,00 EUR. Kapitálové príjmy a zároveň aj výdaje sa upravujú z dôvodu, že obec pri
zostavovaní rozpočtu na rok 2021 rátala s finančným príspevkom na ČOV, Kanalizáciu a požiarnu
zbrojnicu. Plánované finančné prostriedky na uvedené projekty obec v roku 2021 nezískala.
Za predložený návrh dal starosta hlasovať a poslanci ho jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Prítomní
7

Za návrh
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 50/13/2021 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. 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 2022“.
Starosta predložil Návrh VZN a poslanci ho jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Prítomní
7

Za návrh
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 51/13/2021 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 10,00 EUR/mesiac na jedného klienta.
Hlasovanie:
Prítomní
7

Za návrh
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Návrh na uznesenie č. 52/13/2021 je súčasťou zápisnice.

K bodu 6)
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 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 2022 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 2022 sa vychádza zo zákona o štátnom rozpočte na rok 2022.
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. Kapitálové príjmy
v roku 2022 sa predpokladajú vo výške 890 000 EUR a to na výstavbu MK vetva E (cesta ku RD
súp.č.51), Rekonštrukcia MK – vetva F, A (t.j. cesta ku RD súp.č.78 a RD súp.č.71) s výstavbou
chodníka od kostola po most cez vodný tok Topoľa, na výstavbu ČOV, Vodovodu, Kanalizácie,
Rekonštrukciu, modernizáciu a rozšírenie kapacít MŠ, Vybudovanie nabíjacej stanice, Tepelné
čerpadlo ZŠ a MŠ. 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 2022 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 2023 a 2024 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.
Sopková Anna – upozornila na to, že v porovnaní s inými kapitolami obec veľmi málo rozpočtuje
na kultúru v obci. Aj na rok 2022 je v rozpočte na kultúru 2 000,00EUR, pričom na šport (futbal)
je rozpočtovaných 5 500,00EUR, na Požiarnu ochranu 5 700,00EUR. Ako uviedla veľmi ťažko sa
niečo v obci organizuje, keď nemáte finančnú istotu ani v rozpočte. Doposiaľ to fungovalo
poväčšine zo sponzorských darov, ale ani malí živnostníci nemôžu donekonečna dotovať kultúrne
vyžitie v obci. Je potrebné to riešiť, aby sa obec mohla rozvíjať a nebol futbal jedinou
spoločenskou udalosťou obce.
Starosta – Požiarna ochrana je čiastkou 3 000,00EUR/ ročne dotovaná zo štátu a dotácia je
účelovo viazaná. Taktiež sú z rozpočtovaných prostriedkov hradené energie požiarnej zbrojnice
a šatní TJ. Na kultúru v prípade potreby vieme presunúť financie z inej kapitoly.
Hlasovanie:
Prítomní
7

Za návrh
6

Proti
0

Zdržal sa
1

Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 53/13/2021 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 2 100,00 EUR.

Hlasovanie:
Prítomní
7

Za návrh
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 54/13/2021 je súčasťou zápisnice.
K bodu 8)
a) Správu výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2020/2021 v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z.z. vypracovala riaditeľka
ZŠ Lúčka Mgr. Magdaléna Zavillová. Poslancom ju predložil na schválenie starosta obce
Mikuláš Mašlej. Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky a Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021
schválili.
Hlasovanie:
Prítomní
7

Za návrh
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 55/13/2021 je súčasťou zápisnice.
b) Príprava Mikuláša – starosta informoval poslancov o príprave akcie Mikuláša, ktorá je
naplánované na 5.12.2021 formou, ako to bolo minulý rok. Mikuláš bude prechádzať
postupne celou obcou a deti ho budú čakať pri svojich príbytkoch. Mikuláš ich pozdraví
a rozdá sladké balíčky. Z dôvodu zlej pandemickej situácie uvažuje, či je vhodné, aby to
prebiehalo takouto formou. Na jednej strane chápe, že deti sa na Mikuláša veľmi tešia,
no na strane druhej nechce, aby došlo k porušeniu nariadení. Názory poslancov na túto
akciu boli rôzne. Po diskusii dospeli k záveru, že balíčky poroznáša Mikuláš v noci, tak
ako to bolo voľakedy tradíciou a v nedeľu prejde obcou a deti mu môžu z dvorov zakývať.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť
na rokovaní po celý rok 2021, poprial veľa úspechov do nového roka XIII. zasadnutie OZ ukončil.
........................................................
Mikuláš Mašlej – starosta

OVEROVATELIA ZÁPISNICE:

PaedDr. Ondrej Fečo, PhD.

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

Anna Sopková

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

