
Zápisnica číslo 1/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 26. novembra 2022 
v sále KD Lúčka 

 
 

 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 
 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia. 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva. 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

f) Vystúpenie starostu. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Voľba mandátovej a návrhovej volebnej komisie 

4. Správa mandátovej komisie o overení mandátov starostu obce a poslancov OZ  

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 

6. Oznámenie o určení zástupcu starostu obce 

7. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov 

8. Určenie platu starostu obce. 

9. Diskusia. 

10. Záver. 
 
 

K bodu 1) 
 
a) Ustanovujúve zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej „OZ“) v Lúčke začalo hymnou SR. 

Následne starosta Mikuláš Mašlej oficiálne ovtoril rokovanie a oboznámil prítomných 
s celkovým priebehom rokovania a odovzdal vedenie zasadnutia zástupcovi starostu 
Andrejovi Havrilovi.  

 
b) Zapisovateľka:   Anna Sopková 
      Overovatelia zápisnice:  RNDr. Marcel Tkáč 
        Anna Sopková 
 
 
 
c) Predseda miestnej volebnej komisie (ďalej len MVK) Mgr. Imrich Stach predniesol správu 

o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Lúčka, ktoré sa konali dňa 29.10.2022: 
 
- počet voličov zapísaných v zozname voličov :  426 
- počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:  246 
- počet platných hlasov pre voľby starostu obce:  239 
- počet platných hlasov pre voľby poslancov OZ:  245 



- kandidáti zvolení za poslancov OZ : 1. PhDr. Anna Hermanovská (KDH) 150 hlasov 
      2. Peter Marcin (NEKA)   142 hlasov 
      3. Ing. Mária galiková, PhD. (NEKA) 140 hlasov 
      4. Anna Sopková (NEKA)   130 hlasov 
      5. Mgr. Lenka Sokol (NEKA)   105 hlasov 
      6. RNDr. Marcel Tkáč (KDH)              93 hlasov 
      7. Andrej Havrila (KDH)     85 hlasov 
 
- náhradníci (kandidáti, ktorí neboli zvol.) 1. Ján Kaňuch (NEKA)     72 hlasov 
      2. Ján Mašlej (HLAS – SD)     69 hlasov 
      3. Štefan Jadlovský (KDH)     61 hlasov 
      4. PaedDr. Ondrej Fečo, PhD. (KDH)          53 hlasov 
       5. Marek Mašlej (KDH)     41 hlasov 
      6. Matúš Tkáč (KDH)      20 hlasov 
  
- za starostu obce bol zvolený:  1. Mikuláš Mašlej (KDH)            178 hlasov 
 
Celková účasť na voľbách do orgánov samosprávy v obci Lúčka bola 57,75%.  
 
(Zápisnica MVK o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce – viď 
príloha zápisnice) 
 
d) Novozvolený starosta obce Mikuláš Mašlej zložil sľub starostu obce v znení: 

,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky , ústavné zákony , zákony 
a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
Podpísal písomné znenie sľubu a prevzal si od predsedu miestnej volebnej komisie 
osvedčenie o zvolení za starostu obce. Zástupca starostu Andrej Havrila mu odovzdal 
insígnie a novozvolený starosta sa následne sa ujal vedenia rokovania zastupiteľstva. 

 
    (Sľub starostu – viď príloha zápisnice) 
 
e) Všetci novozvolení poslanci zložili sľub poslanca v znení: 

,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce , dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky , ústavné zákony , zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy , a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
Poslanci v abecednom poradí svojím podpisom potvrdili písomné znenie sľubu a prevzali si  
osvedčenia o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. 
Aktom zloženia sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva sa skončilo funkčné obdobie 
doterajšieho obecného zastupiteľstva. 
 
(Sľub poslancov – viď príloha zápisnice) 

 
f) Starosta obce Mikuláš Mašlej sa v svojom príhovore poďakoval za prejavenú dôveru, ktorú 

získal vo voľbách. Zhodnotil predošlé náročné volebné obdobie a naznačil priority na 
nasledujúce obdobie. Ako uviedol spolieha na dobrú spoluprácu s poslancami OZ aby sa čo 
najviac vykonalo pre občanov obce. Verí, že v nasledujúcom období sa podarí dokončiť začaté 
projekty ale aj popracovať na nových výzvach. Poslancom poprial veľa chute do náročnej 
práce v nasledujúcom období.  

 
K bodu 2) 
 
Starosta otvoril pracovnú časť ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 
Skonštatoval, že prítomní sú všetci poslanci takže OZ je schopné právoplatne sa uznášať. 
Poslancom predniesol návrh programu s ktorým boli oboznámení v pozvánke. 
 



HLASOVANIE: 
Prítomní: 7 
Za:  7 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo sa riadilo takto schváleným programom. 
 
 
K bodu 3) 
Starosta predložil návrh na zloženie Návrhovej a mandátovej komisie: 
 
Predseda:  Ing. Mária Galiková, PhD. 
Členovia:  Peter Marcin 
   RNDr. Marcel Tkáč 
        
HLASOVANIE: 
Prítomní: 7 
Za:  7 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4) 
Mandátová komisia v zložení Ing. Mária Galiková, PhD., Peter Marcin a RNDr. Marcel Tkáč 
predložili OZ správu mandátovej komisie. Po overení potrebných náležitosti skonštatovala, že: 
 

1. Starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
2. Poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ 

 
(Správa mandátovej komisie – príloha zápisnice) 
 
K bodu 5) 
Starosta oznámil poslancom OZ, že v zmysle § 13b ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení určuje za zástupcu starostu poslanca Andreja Havrilu, ktorý bol zástupcom aj 
predchádzajúce volebné obdobia. Menovaný túto funkciu prijal. 
 
HLASOVANIE: 
Prítomní: 7 
Za:  6 
Proti:  0 
Zdržal sa: 1 
 
K bodu 6) 
Za poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch, podľa § 12 ods. 2. - 1. veta, 
ods. 3, 5, 6 - 3. veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov navrhol starosta poslanca RNDr. Marcel Tkáč. Poslanec Peter Marcin navrhol p. Annu 
Sopkovu. Starosta dal o návrhu poslanca Petra Marcina hlasovať. Poslankyňa Anna Sopková 
bude v následujúcom volebnom období zvolávať a viesť zasadnutia OZ vo vyšie uvedených 
prípadoch. 
  
HLASOVANIE: 
Prítomní: 7 
Za:  6 
Proti:  0 
Zdržal sa: 1 
 
 
 



K bodu 7) 
 V zmysle § 15 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo môže 
zriadiť komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Starosta 
navrhol, aby boli zriadené štyri komisie. Poslanci navrhli aj ďalšiu komisiu a to finančnú 
a stavebnú. Návrh starostu sa doplnil o návrh poslanca Petra Marcina na zriadenenie finančnej 
komisie a taktiež navrhovaná komisia pre stavebný poriadok bola zlúčená do komisie pre 
ochranu verejného poriadku a ŽP. Starosta dal hlasovať o návrhu na zriadenie: 

a) Komisie pre ochranu verejného záujmu (zriaďuje sa v zmysle ústavného zákona č. 
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov) 

b) Komisie pre vybavovanie sťažností 
c) Komisie finančnej 
d) Komisie pre ochranu verejného poriadku, ŽP a stavebného poriadku 
e) Komisie školstva kultúry a športu 

 
HLASOVANIE: 
Prítomní: 7 
Za:  7 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 
Následne predložil návrh na zloženie týchto komisií: 

a) Komisia pre ochranu verejného záujmu:   
 
Predseda : Anna Sopková  
Podpredseda: Peter Marcin  
Člen:  RNDr. Marcel Tkáč  

 
b) Komisia pre vybavovanie sťažnosti 

 
Predseda : Ing. Mária Galiková, PhD.  
Podpredseda: PhDr. Anna Hermanovská  
Člen:  Mgr. Lenka Sokol 

 
c) Finančná komisia 

 
Predseda: Ing. Mária Galiková, PhD. 
Podpredseda: RNDr. Marcel Tkáč 
Člen:  Anna Sopková 

 
d) Komisia pre ochranu verejného poriadku, ŽP a stavebného poriadku 

 
Predseda: Peter Marcin 
Podpredseda: Ing. Mária Galiková, PhD. 
Členovia: Ing. Pavol Hažer 
  Ján Kaňuch 
  Marek Mašlej 

e) Komisia školstva, kultúry a športu 
 
Predseda: Mgr. Lenka Sokol 
Podpredseda: PhDr. Anna Hermanovská 
Členovia: Mgr. Silvester Zavilla 
   

HLASOVANIE: 
Prítomní: 7 
Za:  7 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 



K bodu 8) 
Platové podmienky starostu upravuje  zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. V zmysle 
§ 3 ods. 1 cit. Zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 
predchádzajúci  kalendárny rok a koeficientu príslušnej platovej skupiny podľa počtu 
obyvateľov v zmysle § 4 ods. 1 o právnom postavení a platových pomeroch starostov. Obecné 
zastupiteľstvo môže v zmysle § 4 ods. 2 cit. zákona plat starostu zvýšiť max. o 70%. Doposiaľ 
mal starosta plat zvýšený o 35%. Návrh starostu bol na zvýšenie o 25%. K návrhu padlo viacero 
pripomienok: 
- Peter Marcin navrhol max 10%- né navýšenie odmeny 
- PhDr. Anna Hermanovská – návrh na 15% 
- PhDr. Mária Galiková, PhD. – návrh 25% a pravidelné prehodnotenie výsledkov po šiestich 
mesiacoch a prípadné úpravy navýšenia 
- Anna Sopková – návrh bez % navýšenia ale navýšovanie základného platu podľa vývoja inflácie 
v SR 
Nakoniec sa poslanci zhodli na navýšení 20% s možnosťou prehodnocovania v pravidelných 
intervaloch  (každých šesť mesiacov). Starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
 
HLASOVANIE: 
Prítomní: 7 
Za:  7 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 
Poslanci schválili plat starostu s navýšením o 20%. 
 
K bodu 9) 
 
Starosta – po vzájomnej dohode s riaditeľstvom MŠ sa termín Stretnutia s Mikulášom 2022 
dohodol na 5.12.2022 o 16:30 hod. v sále KD 

- zodpovedanie na emailové dotazy zaslané na obec od p. Ing. Radoslava Pavlíka 

1. Je možne obcou zriadit pre každeho poslanca mailovu adresu za účelom komunikacie s 
obcanmi obce ? 
- do 15.12.2022 je potrebné na email obce zaslať - fotografiu, emailovú adresu a tel. číslo - 
každý poslanec, aby boli tieto údaje zverejnené na stránke obce a k dispozícii pre občanov 
obce v prípade, že chcú komunikovať s poslancami a prednášať im ich návrhy, pripomienky, 
dotazy 
 
2. Je možné zabezpecit wifi point a kameru pripojenu na monitoring obce pre novo zriadovanu 
oddychovu zonu pri studničke ktoru buduje OZ Topľanska Lučka ? 
- prehodnotenie situácie s administrátorom kamerového systému a administrátorom WIFI v 
obci - zodp. starosta obce 
 
3. Na stranke spoločnosti INEKO ktora posudzuje hospodarenie obci v SR figurujeme ako obec 
Lúčka na 2916 mieste z 2926 obci. V roku 2018 sme mali 36% zadlzenost a v roku 2021 uz 
68%. Ake su dovody takeho zadlzenia ? Ako dopadne rok 2022 ? 
- vysvetlené starostom obce a uvedené dôvody. " Aj napriek vysvetleniu je zadĺženosť vysoká" 
- vyjadrenie p. Pavlíka 
 
4. Ako sa bude do buducna riesit mobilita starostu ? Co je pre obec vyhodnejsie ? Nove auto 
pre obec alebo preplacanie nakladov na sukromne auto pana starostu ?  
- pri tomto bode sa starosta vyjadril, že nechcel pred voľbami riešiť túto otázku, ale teraz je 
ten vhodný čas, ale je potrebné pripraviť potrebné podklady, čo je výhodnejšie pre obec - 



preplácanie PHM na služobné účely, či kúpa nového auta formou leasingu alebo auta použitého 
auta. 
 
5. Kedy bude zverejneny navr rozpoctu obce na rok 2023 a kedy bude k nemu diskusia a 
schvalovanie ? 
- rozpočet bude zverejnený tento týždeň a pripomienky k nemu sa budú prejednávať na 
2.zastupiteľstve 16.12.2022 
 
Ďalšie body v diskusii:  
- oboznámenie sa s rozpracovanými projektami v obci - starosta 
 
- dotaz na konečné vyriešenie najvačšieho problému v obci - kanalizácia a voda, návrhy na 
riešenie - vybudovanie vlastnej čističky 
 
- návrh na "debatu" s obcou Kračúnovce o možnosti pripojenia sa na ich už existujúcu čističku 
s možnosťou spolufinancovania na jej úprave - starosta má dohodnúť možné stretnutie so 
starostom a OZ obce Kračúnovce na ich zastupiteľstve s uvedeným bodom programu. 
 
- položenie funkcie kontrolóra obce p. Mgr. Stacha Imricha - demisia prijatá, poďakovanie za 
doterajšiu činnosť, ale do vymenovania nového ešte musí túto funkciu plniť p. Mgr. Stach 
- vyhlásenie výberového konania na túto pozíciu a zverejnenie na stránke obce - zodp. 
starosta obce, čo najskôr 
- úloha pre poslancov - hľadať vhodného kandidáta, ktorý sa prihlási do výberového konania a 
bude oficiálne vykonávať túto funkciu pre obec 
 
- p. Sopková rozdala v zastúpení OZ Topľanská Lúčka všetkým prítomným poslancom aj 
hosťom pozvánku na slávnostné odovzdanie projektu "Zveľaďujeme Lúčanský chotár". 
 
- p. poslankyňa Mgr. Lenka Sokol - ustanovujúce zastupiteľstvo opustila skôr z rodinných 
dôvodov, takže sa diskusie nezúčastnila. 
 
 
K bodu 14) 
 
 Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval prítomným za účasť na 
zasadnutí a prvé rokovanie OZ v Lúčke vo volebnom období 2022 – 2026 ukončil.  
 

 

 

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

            Mikuláš Mašlej – starosta 

 

OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 

 

 

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

 

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


