
Zápisnica číslo 18/2022 
z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 25. októbra 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.  
 
Program:  

1. o t v o r e n i e 
2. Voľba pracovných komisií 
3. Schválenie zmeny banky pre prijatie preklenovacieho úveru 
4. Schválenie odmien OZ 
5. Zhodnotenie funkčného obdobia a odovzdanie ocenenia 
6. Rôzne - diskusia 

z á v e r 

 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 
K bodu 1) 
 
     Osemnáste – záverečné zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období otvoril 
ako aj celé viedol starosta Mikuláš Mašlej. V úvode privítal všetkých prítomných a predniesol 
program rokovania. Poslanci predložený návrh schválili.  
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 6 0 0 

 
 
 
K bodu 2) 
 
Zapisovateľ:  Daniela Pšenáková 
 
Overovatelia:  RNDr. Marcel Tkáč 
   Anna Sopková 
 
Návrhová komisia: RNDr. Marcel Tkáč 
   Anna Sopková 
   Marek Mašlej 
 
K bodu 3) 
 
     Dňa 29.06.2022 bolo uznesením č. 65/16/2022 OZ v Lúčke schválené prijatie krátkodobého 
preklenovacieho úveru vo výške 94 047,89€ na účely zabezpečenia financovania investičného 
projektu: „Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ – inkluzívne vzdelávanie v obci Lúčka“ a to 
prostredníctvom Slovenskej sporiteľne, a.s. so sídlom Tomášikova 48, Bratislava. Nakoľko 
momentálne sú výhodnejšie úrokové sadzby preklenovacieho úveru v PRIMA banke Slovensko, 
a.s. so sídlom Hodžova 11, Žilina s ktorou obec už dlhodobo spolupracuje a aj v minulosti čerpala 
preklenovacie úvery na množstvo iných projektov a z tohto dôvodu je omnoho jednoduchšie 
dokladovanie, starosta podal návrh, aby OZ zrušilo prijatie predošlého uznesenia č. 65/16/2022 
zo dňa 29.06.2022 a novým uznesením schválila prijatie krátkodobého preklenovacieho úveru 
v nezmenenej výške (94 047,89€) z PRIMA banky Slovensko , a.s. so sídlom Hodžova 11, Žilina. 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 
 
 



Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

6 6 0 0 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 75/18/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 4) 
 
Zásady odmeňovania poslancov OZ a jeho aktívu boli schválené na ustanovujúcom zasadnutí 
OZ dňa 13.12.2018 uznesením č. 8/2/2018. V súlade so schválenými zásadami starosta predložil 
návrh na vyplatenie odmien v celkovej čiastke 3 300,00 EUR.  

Sopková Anna – v mene Občianského združenia Topľanská Lúčka navrhla, aby sa poslanci vzdali 
odmien v prospech OZ. 
Starosta – odmeny navrhol vyplatiť v zmysle schváleného poriadku odmeňovania  následne nech 
sa každý poslanec individuálne rozhodne či a koľko prispeje. 
O náverho na vyplatenie odmein dal hlasovať. 
 

 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
6 5 0 1 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 76/18/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
 
K bodu 5) 
 
     Starosta zhodnotil končiace sa funkčné obdobie 2018 – 2022. Ocenil prácu a aktivitu 
poslancov počas celého funkčného obdobia. Poďakoval sa všetkým za prácu. Tým, čo kandidujú 
v nasledujúcich voľbách poprial veľa úspechov. Každého v závere ocenil plaketou s poďakovaním 
a malou pozornosťou. 
 
 
K bodu 7) 
 
Sopková Anna – v mene Občianského združenia Topľanská Lúčka poprosila poslancov, aby každý 
podľa vlastného uvaženia prispel z vyplatených odmien na transparentný účet občianského 
združenia. Uviedla, že OZ robí aktivity pre všetkých občanov obce a momentálne potrebuje 
dofinancovať audiotechniku v Letnom kine PARK na ktorú bola poskytnutá dotácia z PSK. 
Starosta – do rozpočtu na rok 2023 môže byť zakomponovaný príspevok na podporu OZ, 
podobne ako príspevky pre cirkvy a iné organizácie. 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta sa poďakoval prítomným prítomným za účasť 
na rokovaní a posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2018 – 2022 
ukončil. 
 

 

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

            Mikuláš Mašlej – starosta 

 

OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 

 

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

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


