
Zápisnica číslo 14/2022 
zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 3. marca 2022 
v sále KD v Lúčke 

 
 

 
Prítomní:  Andrej Havrila, PaedDr. Ondrej Fečo, PhD., Anna Sopková,  

RNDr. Marcel Tkáč, Marek Mašlej, Matúš Tkáč 

Neprítomní:  Pavel Hermanovský (ospravedlnený) 
 
Program:  

     o t v o r e n i e 

1. Voľba pracovných komisií 
2. Zloženie sľubu náhradníka na poslanca OZ v Lúčke 
3. Prerokovanie žiadosti Občianskeho združenia Topľanská Lúčka, n.o.  na prenájom pozemku 

KN-C 526 a schválenie nájomnej zmluvy  
4. Prerokovanie žiadosti firmy KB REAL s.r.o. Giraltovce o odkúpenie parcely KN-C 1191 

(kompostovisko) 
5. Rôzne – diskusia 

z á v e r 

Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

5 5 0 0 

 
K bodu 1) 
 
Zapisovateľ:  Daniela Pšenáková 
 
Overovatelia:  PaedDr. Ondrej Fečo, PhD. 
   Anna Sopková 
 
Návrhová komisia: Anna Sopková 
   Marek Mašlej 
   Matúš Tkáč 
 
K bodu 2) 
 
     Tragicky zosnulému poslancovi Obecného zastupiteľstva v Lúčke Františkovi Miheličovi 
zanikol dňa 11.12.2021 mandát poslanca obecného zastupiteľstva. Podľa § 25 ods. 2 písm. j) 
zákona č. 369/1990Z Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov smrťou poslanca 
dochádza k zániku mandátu poslanca. 
     Podľa § 192 ods. 1 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zanikol mandát 
poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet 
platných hlasov. 
    Z výsledkov komunálnych volieb konaných dňa 10. novembra 2018 uvedených v zápisnici 
Miestnej volebnej komisie vyplýva, že najväčší počet platných hlasov v ďalšom poradí získal 
náhradník: Matúš Tkáč, bytom Lúčka 170, ktorého ako kandidáta navrhlo 
Kresťanskodemokratické hnutie, s počtom platných hlasov 38. 
     Pán Matúš Tkáč vyhlásil, že prijíma mandát poslanca obecného zastupiteľstva. Na XIV. 
zasadnutí OZ zložil zákonom predpísaný sľub. Zároveň sa stal členom člen komisie ochrany 
verejného poriadku a vybavovanie sťažnosti. Na starosti ma obvod č. 3 (súpisné čísla  119 - 
170).  
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 



Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 57/14/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
 
K bodu 3) 
 
     Dňa 25.2.2022 bola obci doručená žiadosť Občianskeho združenia Topľanská Lúčka 
o bezplatný prenájom pozemku KN C 526 o výmere 759m2 vo vlastníctve Obce Lúčka, LV 1026 
– ostatná plocha. Pozemok chce OZ využiť na realizáciu projektu „Zveľaďujeme Lučanský chotár“ 
na ktorý žiada o dotáciu – konkrétne na vybudovanie relaxačnej oddychovej zóny aj 
s vybudovaním prekrytia prameňa. 
Starosta informoval poslancov, že jednalo by sa o bezplatný prenájom na dobu 5 rokov, t.j. do 
doby trvania projektu po jeho ukončení a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva 
v tom, že projekt je riešený v partnerstve Obce Lúčka. Poslanci jednohlasne s návrhom súhlasili. 
Zároveň súhlasili s podpísaním Nájomnej zmluvy na bezplatný prenájom predmetného pozemku.  
 
Za predložený návrh dal starosta hlasovať.  
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 58/14/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 4) 
      
     Dňa 28.1.2022 bola obci od spoločnosti K.B.REAL, s.r.o. Giraltovce doručená Žiadosť 
o odkúpenie parcely  KN C 1191 o výmere 5203m2 vo vlastníctve Obce Lúčka vedenej na LV 
1026 – druh pozemku ostatná plocha. Spoločnosť je zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej 
školy v Giraltovciach a parcelu by chcela využiť pre ďalší rozvoj stredného školstva v oblasti 
poľnohospodárstva. 
Nakoľko obec na tejto parcele v budúcnosti ráta s vybudovaním kompostoviska pre celú obec 
Lúčka, poslanci s odpredajom parcely nesúhlasili. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 59/14/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 5) 
 

a) Starosta oboznámil prítomných s ďakovným listom riaditeľky Centra pre deti a rodinu 
sv. Nikolaja v Medzilaborciach v súvislosti so zbierkou hračiek pre deti 

b) Starosta informoval poslancov o aktuálnych projektoch: 
- Nabíjacia stanica – pripravená plocha na osadenie 
- Tepelné čerpadlo MŠ, ZŠ – schválená žiadosť (v štádiu VO na dodávateľa stavby) 
- Rekonštrukcie ciest – schválená žiadosť, Zmluva s fondom MIRRI a pripravuje sa VO 

na dodávateľa stavby) 
  

 
   Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval prítomným za účasť na XIV. 
zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.  
 

 

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

            Mikuláš Mašlej – starosta 

 



 

 

OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 

 

 

 

PaedDr. Ondrej Fečo, PhD.    ........................................................ 
  

 

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


