
Zápisnica číslo 17/2022 
zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 31. augusta 2022 
v kancelárií OcÚ v Lúčke 

 
 

 
Prítomní:  Andrej Havrila, Pavel Hermanovský, Anna Sopková, RNDr. Marcel Tkáč, 

Marek Mašlej, Matúš Tkáč 

Neprítomní: PaedDr. Ondrej Fečo, PhD. (ospravedlnený) 
 
Program:  

      o t v o r e n i e 

1. Voľba pracovných komisií 
2. Návrh na schválenie VZN č.1/2022 o organizácií miestneho referenda 
3. Návrh na schválenie VZN č.2/2022 o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene 

na území obce Lúčka 
4. Návrh na schválenie VZN č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Lúčka 
5. Návrh na schválenie VZN č. 4/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené 

na určitý čas alebo na určitom mieste 
6. Oznámenie o ustanovení preventivára požiarnej ochrany obce 
7. Rôzne - diskusia 

z á v e r 

 
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: RNDr. Marcel Tkáč 
   Anna Sopková 
   Marek Mašlej 
 
K bodu 2) 
 
Dňa 01. júna 2022 bolo obci Lúčka doručené upozornenie prokurátora Pd 27/22/7712-3, v 
ktorom Okresná prokuratúra vo Svidníku konštatuje, že obec nemá prijaté všeobecne záväzné 
nariadenie o organizácii miestneho referenda v zmysle § 4 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a navrhuje predmetné nariadenie vydať. Návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia obce Lúčka č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda vychádza najmä 
z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v primeranej miere však aplikuje na 
podmienky prípadného miestneho referenda konaného v obci Lúčka i ustanovenia zákona č. 
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a ďalších právnych noriem. Zoradenie 
jednotlivých ustanovení navrhovaného nariadenia má za cieľ pôsobiť ako návod na organizáciu 
miestneho referenda od jeho vyhlásenia cez organizačné zabezpečenie, samotné hlasovanie, 
vyhodnotenie hlasovania až po vyhlásenie výsledku a splnenie nárokov osôb, ktoré sa na jeho 
organizácii podieľali.  
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 70/17/2022  je súčasťou zápisnice. 



 
K bodu 3) 
 
Dňa 01. júna 2022 bolo obci Lúčka doručené upozornenie prokurátora Pd 25/22/7712-3, v 
ktorom Okresná prokuratúra vo Svidníku konštatuje, že obec nemá prijaté všeobecne záväzné 
nariadenie o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene v zmysle § 4 ods. 3 
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a navrhuje predmetné nariadenie vydať. 
Podľa ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) bod 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov obec vo veciach územnej samosprávy ustanoví nariadením pravidlá na 
udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene.  
Toto VZN upravuje podrobnosti o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Lúčka 
a upravuje povinnosti niektorých osôb a právnických osôb vo vzťahu k verejnej zeleni. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 71/17/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
 
K bodu 4) 
 
Dňa 01. júna 2022 bolo obci Lúčka doručené upozornenie prokurátora Pd 26/22/7712-3, v 
ktorom Okresná prokuratúra vo Svidníku konštatuje, že obec nemá prijaté všeobecne záväzné 
nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce. 
Vo VZN sú okrem iného definované základné povinnosti podnikateľa pri určovaní času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb na území obce. Ďalej je pre celé územie obce Lúčka jednotne 
stanovená všeobecná prevádzková doba. Definované sú aj osobitné prípady neobmedzenej 
prevádzkovej doby.  
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 72/17/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
 
K bodu 5) 
 
Dňa 01. júna 2022 bolo obci Lúčka doručené upozornenie prokurátora Pd 28/22/7712-3, v 
ktorom Okresná prokuratúra vo Svidníku konštatuje, že obec nemá prijaté všeobecne záväzné 
nariadenie ktorým by boli ustanovené činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo 
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste. 
Toto VZN ustanovuje činnosti, zákazy, obmedzenia, miesta a čas ich obmedzenia alebo zákazu 
záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov, fyzické a právnicke osoby podnikajúce alebo 
pôsobiace na území obce a ostatných osôb prechádzajúcich cez obec alebo zdržujúcich sa na 
území obce. 
Na území obce je každý povinný zdržať sa činnosti, ktoré narúšajú verejnú čistotu, verejný 
poriadok, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými pravidlami 
občianskeho spolužitia. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 73/17/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
 
 
 



 
K bodu 6) 
 
Povinnosťou obce je plniť svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach 
bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri 
zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol. Pri zabezpečovaní úloh na 
úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarom. 
Podľa § 9 ods. 6 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie niektorých 
povinností (organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci, 
školenie kontrolných skupín, vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, 
vykonávanie preventívno – výchovnej činnosti v obci).  
Starosta predložil návrh, aby za preventivára požiarnej ochrany obce bol ustanovený Ing. Marián 
Hudák, ktorý má na uvedenú funkciu platnú odbornu spôsobilosť. 
Poslanci s návrhom starostu súhlasili. 
 

 Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

6 6 0 0 

 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 74/17/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 7) 
 
Starosta – informoval poslancov aktuálnej situácií v školstve v súvislosti  s vyradením ZŠ Lúčka 
zo siete škôl a následne s jej zrušením. Proces je v štádiu riešenia po formálnej stránke. 
Prakticky už ZŠ ku 1.9.2022 nefunguje. Pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ bol určený školský obvod 
ZŠ Kračúnovce. Čo sa týka zamestnancov školy, učiteľka (riaditeľka) nastupila na materskú 
dovolenku, vychovávateľka v ŠKD od 1.9.2022 prechádza do MŠ (ako učiteľka). Pracovný pomer 
obec ukončila iba so zamestnancami, ktorí boli prijatí na dobu určitu a na uväzok a to s učiteľom 
Aj a NV (farárom).Rušenie ZŠ sa nijako nedotklo prevádzkových pracovníkov. O ďalšom postupe 
po ukončení činnosti ZŠ bude starosta informovať poslancov na ďalšom zasadnutí. 
Sopková Anna – informovala sa kedy by bolo vhodné naplánovať „Stretnutie so seniormi“ pri 
priležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším. Navrhla, aby to bolo 16.10.2022 a aby 
s posedením bola spojená aj výstava retro fotografií, ktorá sa minulého roku kôli pandémii 
nekonala. Navrhla, aby pre seniorov bol pripravený kratší kultúrny program (spevácke 
vystúpenie). 
Starosta – obec zabezpečí pohostenie pre seniorov a aj pre každého darček (pozornosť). Súhlasí 
aj s navrhovaným dátumom, nakoľko v neskorších termínoch už budú vrcholiť prípravy na voľby. 
Sopková Anna – tlmočila dotazy rodičov, či obec neuvažuje zvýšiť školné v MŠ, ktoré je 
v súčasnosti 3,00€ a už roky sa nemenilo. Rodičom by viacej vyhovovalo zaplatiť mesačne vyššie 
školné a používať finančné prostriedky, na čo budú potrebné, ako to, že neustále sa na niečo 
finančné prostriedky vyberajú. 
Starosta – o zvýšení školného sa môže uvažovať od II. polroka školského roka 2022/2023 a OZ 
sa tým môže zaoberať na ďalších zasadnutiach. 
 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta sa poďakoval prítomným poslancom za účasť 
na rokovaní a XVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.. 
 

 

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

            Mikuláš Mašlej – starosta 

 

 

 

 



OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 

 

 

 

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

 

 

 

 

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


