
Zápisnica číslo 2/2022 
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2022 
v sále KD Lúčka 

 
 

 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 
 

     

 o t v o r e n i e 

1. Voľba pracovných komisií 
2. Návrh úpravy – zmena rozpočtu na rok 2022 
3. Návrh na schválenie VZN č.1/2018 – dodatok č. 3 o  miest. daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
4. Návrh na schválenie príspevku spolufinancovania sociálnych služieb – Denné stacionáre  (Angelo, n.o. 

Chmeľov, Stredisko Evajel. Diakonie, Chmeľov, Nový Domov Stropkov) 
5. Schválenie návrhu rozpočtu Obce Lúčka na rok 2023 (s výhľadom na roky 2024 - 2025) 
6. Návrh na schválenie / voľba – doplnenie členov komisie školstva, kultúry a šport 
7. Návrh na schválenie Štatútu a rokovacieho poriadku komisií OZ v Lúčke. 
8. Delegovanie zástupcov obce - poslancov do Rady školy pri MŠ Lúčka 
9. Prerokovanie Žiadosti K.B.REAL s.r.o., Giraltovce o odkúpení parcely C-KN 1191 vo vlastníctve obce  
10. Rôzne – diskusia:  

a) rozdelenie poslaneckých obvodov  

       b) Vyhlásenia výberového konania na hlavného kontrolóra 

z á v e r 

Otvorenie 
 
Druhé zasadnutie OZ v Lúčke otvoril aj celé viedol starosta obce Mikuláš Mašlej. V úvode privítal 
všetkých prítomných a predniesol program rokovania.  

Sopková Anna – navrhla, aby sa do programu rokovania doplnil bol kontrola plnenia 
uznesení. 
Starosta – od ďalšieho zasadnutia bude tento bod pravidelne zaradený do programu. 
Starosta dal o pôvodnom návrhu programu hlasovať. Program bol jednohlasne schválený. 
 

Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

7 7 0 0 
 

K bodu 1) 
 
a) Zapisovateľka:   Daniela Pšenáková 
      Overovatelia zápisnice:  RNDr. Marcel Tkáč 
        Anna Sopková 
 
b)   Návrhová komisia:   Anna Sopková 
     Andrej Havrila 
     PhDr. Anna Hermanovská 
 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
7 7 0 0 

 
 
 
 
 



K bodu 2) 
 
Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu reflektuje potrebu zmien v príjmovej časti rozpočtu. 
Vo výdavkovej časti rozpočtu sú navrhované zmeny zohľadňujúce dynamické zvyšovanie cien 
energii. 
V príjmovej časti rozpočtu sa predpokladá zvýšenie bežných prímov obce o 14 976,00 eur. Jedná 
sa o dańové príjmy obce, t.j. výnos dane z príjmov poukazovaný územnej samospráve. 
Výdavková časť rozpočtu predpokladá zmeny bežných aj kapitálových výdavkov. Významne 
navyšovanými položkami sú výdavky na energie, ktorých cena nepredvídateľne stúpa. Prvá 
navrhovaná zmena rozpočtu počíta celkovo s navýšením bežných výdavkov na energie a to: 
- elektrina OcÚ/ ZŠ................................................ navýšenie o  2 200,00 eur 
- elektrina DHZ + TJ................................................ navýšenie o  1 776,00 eur 
- verejné ovetlenie ................................................ navýšenie o  4 000,00 eur 
- elektrina Dom nádeje...........................................navýšenie o  1 000,00 eur 
V časti kapitálových výdavkov sa navrhuje ich zvýšenie o 6 000,00 eur na úhradu spoluúčasti 
obce na tepelnom čerpadle v MŠ ( EFRR – Zníženie nákladov energie).  
Navrhovaná úprava rozpočtu: 

- celkové príjmy vo výške  246 376,00 EUR   
- celkové výdavky vo výške  246 376,00 EUR z toho kapit. výdaje 2 961,00 EUR (rez. 

fond) 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
7 7 0 0 

 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 6/2/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
Zmena rozpočtu bola schválená. 
 
K bodu 3) 
 
V predloženom návrhu Dodatku č. 3 k VZN č.1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 sú zmeny sadzieb za komunálny 
odpad dôsledkom novo prijatých zákonov, kde boli, okrem iného, štátom upravené poplatky za 
skládkovanie odpadu. Náklady na odpadové hospodárstvo vysoko prevyšujú príjmy z poplatkov 
a preto navrhujeme jeho zvýšenie. V predmetnom Dodatku č. 3 je navrhnuté zvýšenie sadzieb 
poplatku za komunálne odpady v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu priblíženia sa príjmu z 
poplatkov k nákladom obce vynaložených na nakladanie s komunálnymi odpadmi.  
Pre FO a PO sa navrhuje úprava sadzby na 0,042 eur za osobu a kalendárny deň (t.j. 15,33 eur 
za osobu/rok). 
Pre množstvový zber sa navrhuje sadzba poplatku 0,042 eur za jeden liter alebo kilogram 
odpadu. Ostatné články VZn ostavajú nemenné.  
Peter Marcin – apeloval na zebezpečenie veľkoplošných kontajnerov aspon na jarne a jesenné 
upratovanie a taktirž navrhol, aby sa zabezpečil kontajner na šatstvo. 
Starosta – kontajner na šatstvo bol plánovaný, bolo už aj vybrané miesto na jeho uloženie. 
Nakoniec firma od toho ustupila. Opätovne môže o tom rokovať.  
Po uvedení návrhov a pripomienok poslanci návrh Dodatku č.3 k VZN č. 1/2018 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválili. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
7 7 0 0 

 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 7/2/2022  je súčasťou zápisnice. 
 

 



K bodu 4) 
 
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 01.01.2022 sú podľa § 75 zákona o sociálnych 
službách, obce povinné poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 
služby neverejnému poskytovateľovi, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk 
a ktorý poskytuje sociálne služby vymedzené § 75 ods. 1, pís. a) až f). 
      Obec je povinná poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému 
poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk 
a poskytuje opatrovateľskú službu. 
     Finančný príspevok sa môže poskytnúť neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb, 
ktorý poskytuje sociálnu službu občanom s trvalým pobytom v meste Lúčka, len na základe 
písomnej žiadosti doručenej obci Lúčka. 
Obci Lúčka boli doručené žiadosti od troch subjektov a to: 
1. ANGELO, n.o. Chmeľov (1 klient) 
2. Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Chmeľov (1 klient) 
3. NOVÝ DOMOV, n.o. Stropkov (2 klienti) 
 
Východiskovými údajmi pre výpočet bola prognóza príjmu na rok 2023 a počet obyvateľov vo 
veku 62+. Starosta predložil návrh na schválenie príspevku vo výške 11,00 eur na 1 občana 
a mesiac (132,00 eur/rok) s výplatou štrťročne. 
Kaňuch Ján – či ma každy senior nárok na prípevok, ktorý bol odsúhlasený. 
Starosta – áno, pokiaľ bude navštevovať sociálne zariadenie a požiada oň. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
7 7 0 0 

 
Návrh na uznesenie č. 8/2/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 5) 
 
     Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č. 1/2018 v znení jeho 
dodatkov. Zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na rok 
2023, pričom rozpočet na roky 2024 a 2025 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom 
rozpočtovom roku.  
     Návrh rozpočtu obce Lúčka na rok 2023 vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje 
na predpokladané príjmy a výdavky, ktoré obsahujú očakávaný nárast energií, inflácie a miezd.      
V čase zostavovania rozpočtu obce na rok 2023 nie je schválený štátny rozpočet SR, v ktorom 
by bol určený objem podielu obce na výnose dane z príjmov fyzických osôb a taktiež, ktorý by 
bol rozpracovaný z jednotlivých ministerstiev na prenesený výkon štátnej správy. Keďže objem 
poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie nie je zatiaľ stanovený, 
bude financovanie prebiehať podľa skutočne poskytnutých zdrojov. Hlavný zámer návrhu 
rozpočtu je zabezpečiť vyrovnaný bežný rozpočet.  
 
Návrh rozpočtu Obce Lúčka  predpokladá celkové: 
 
- v časti príjmov  – bežné príjmy   226 000,00 EUR    
            - kapitálové príjmy  495 000,00 EUR  

- v časti výdajov - – bežné výdaje   226 000,00 EUR 

              (z toho trans. verej. dlhu   20 000,00 EUR) 

    - kapitálové výdaje  495 000,00 EUR 



 
Starosta prechádzal podrobne rozpočet po kapitolách a v prípade potreby poslancom vysvetľoval 
jednotlivé položky. Po drobných korektúrach a oprave numerických chýb dal o návrhu rozpočtu 
na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025 hlasovať.  
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
7 6 0 1 

 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 9/2/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
 
K bodu 6) 
 
Predsedníčka Komisie pre školstvo, kultúru a šport Mgr. Lenka Sokol predložila poslancom návrh 
na doplnenie komisie o týchto členov: 
- Katarína Beláková 
- Mgr. Radka Tkáčová 
- Mgr. Michaela Haleková 
- Ján Hvišč 
Starosta dal hlasovať a poslanci predložený návrh schválili. 
Komisia pre školstvo, kultúru a šport má 7 členov, pričom traja – predseda (Mgr. Lenka Sokol), 
podpredseda (PhDr. Anna Hermanovská) a jeden člen (Mgr. Silvester Zavilla) boli zvolení už na 
prvom zasadnutí OZ. 
 

Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

7 6 0 1 
 
Návrh na uznesenie č. 10/2/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
 
 

K bodu 7) 

Štatút a rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v obci Lúčka predložili Ing. Mária 
Galiková, PhD., RNDr. Marcel Tkáč a Mgr. Lenka Sokol. Tento dokument určuje zloženie 
komisií, okruhy ich pôsobnosti, rozsah úloh a činnosti jednotlivých komisií. Po menších 
korektúrach starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. Poslanci návrh schválili. 

Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

7 7 0 0 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 11/2/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
 
 

K bodu 8) 

V súlade s ustanovením § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sú členmi rady 
školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec, okrem iných aj dvaja delegovaní 
zástupcovia zriaďovateľa. Obecné zastupiteľstvo je príslušné delegovať zástupcov zriaďovateľa z 
radov poslancov do Rady školy pri Materskej škole v Lúčke. Starosta predložil návrh na 
delegovanie týchto poslancov : Mgr. Lenka Sokol a RNDr. Marcel Tkáč s odvodnením, že pracujú 



v školstve a problematika škôl im je blízka. Pozmeňujúci návrh predložila poslankyňa Anna 
Sopková, ktorá namiesto RNDr. Marcela Tkáča navrhla Petra Marcina s odôvodnením, aby v Rade 
školy boli poslanci, ktorí majú deti v MŠ, resp. je predpoklad, že v budúcnosti ich v MŠ budú 
mať. Starosta dal o pozmeňujúcom návrhu hlasovať. Poslanci návrh schválili a do Rady školy pri 
Materskej škole v Lúčke boli delegovaní Mgr. Lenka Sokol a Peter Marcin. 

Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

7 7 0 0 
 
Návrh na uznesenie č. 12/2/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
 
K bodu 9) 

Starosta predložil poslancom žiadosť spoločnosti K.B.REAL s.r.o., Giraltovce o odkúpenie parcely 
C-KN 1191 v k.ú. Lúčka vo vlastníctve obce vedenej na LV 1026. Parcela sa nachádza v lokalite 
pri ceste vedúcej do obce Lužany nad Topľou, t.j. bývale hnojisko. Poslanci s odpredajom 
pozemku nasúhlasili s odôvodnením, že už v minulosti sa touto problematikou zaoberali 
a dospeli k záveru, že v budúcnosti ak by boli nejaké výzvy dal by sa tento pozemok využiť napr. 
na vybudovanie kompostoviska. Starosta dal hlasovať a poslanci odpredaj pozemku neschválili. 
 

Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

7 7 0 0 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 13/2/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 10) 

a) Starosta predložil poslancom návrh na rozdelenie poslaneckých obvodov v obci. Navrhol 3 
poslanecké obvody a následne poprosil poslancov, aby si sami nevrhli, ktorý obvod chcú mať 
na starosti. V dvoch obvodoch sú po dvaja poslanci a jeden obvod, kde je najviac domácnosti 
majú na starosti traja poslanci. Rozdelenie je následovne: 

Obvod č.1: súp.č. 2 – 61, 171 – 174 
Poslanci: Peter Marcin 
  PhDr. Anna Hermanovská   
 
Obvod č.2: súp.č. 63 – 118 
Poslanci: Anna Sopková 
  Andrej Havrila 
  RNDr. Marcel Tkáč 
 
Obvod č.3: súp.č. 119 – 170 
Poslanci: Mgr. Lenka Sokol 
  Ing. Mária Galiková, PhD.   
 
Poslanci rozdenie poslaneckých obvodov zobrali na vedomie. 
 

Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

7 7 0 0 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 14/2/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
 



        

 

b) Na I. zasadnutí OZ v Lúčke hlavný kontrolór Mgr. Imrich Stach oznámil, že sa vzdáva funkcie 
hlavného kontrolóra a svoju činnosť bude vykonávať do dňa zvolenia nového hlavného 
kontrolóra. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpčiť náležitosti potrebné ku voľbe hlavného 
kontrolóra to určiť deň konania voľby, schváliť pracovný úväzok HK, vyhlásiť výberové konanie 
a určiť podrobnosti o spôsobe vykonania voľby ako aj náležitosti prihlášky do výberového 
konania. Zároveň je potrebné schváliť členov komisie na otváranie obálok voľby HK. 
Názory poslancov sa rôznili predovšetkým pri určovaní úväzku hlavného kontrolóra. Nakoniec sa 
poslanci dohodli na kompromise a schválili úväzok 5%. Deň konania voľby hlavného kontrolóra 
vyhlasili na 30.01.2023, pričom samotná voľba sa uskutoční v rámci zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva Obce Lúčka. Starostovi uložili uznesením úlohu a to, aby v termíne podľa §18a 
ods.2 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení zabezpečil vyhlásenie voľby hlavného 
kontrolóra Obce Lúčka na úradnej tabuli obce a WEB stránke obce. Poslanci taktiež schválili 
náležitosti prihlášky (Prihláška – viď príloha zápisnice), ktorú je potrebné podať do 11.1.2023 do 
14:00hod. osobne do podateľne Obecného úradu v Lúčke alebo poštou na adresu: Obec Lúčka, 
Lúčka 59, 087 01  Giraltovce v obálke označenej :“Voľba hlavného kontrolóra Obce Lúčka -    
n e o t v á r a ť.“ O konaní výberového konania budú kandidáti oboznámení písomne. 
Za členov komisie na otváranie obálok boli zvolení: Ing. Mária Galiková, PhD., Anna Sopková 
a RNDr. Marcel Tkáč. 
 

Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

7 7 0 0 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 15/2/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
 
 

 

 

 

DISKUSIA: 

Peter Marcin – dotazoval, či sú k dispozícií projekty z rekonštrukcie Materskej školy a či by bol 
problem uverejniť ich na stránke obce aby boli občanom k dispozícií 

Ján Kaňuch – upozornil, že projekty podliehajú autorským právavam a nemali by byť 
zverejňované 

Starosta – projekty sú komukoľvek k dispozícií v kancelárií obecného úradu 

Ing. Radoslav Pavlík – dotazoval, že na WEB stránke obce doposiaľ nie sú zverejnené kontakty 
na poslancov OZ 

Ing. Mária Galíková, PhD. – nesúhlasí so zverejnením fotografie a súkromného čísla ako aj emailu 
na stránke obce. Ako uviedla prezrela si stránky iných obci a nevidí dôvod prečo by ich mala 
zverejniť. 

Mgr. Lenka Sokol – taktiež nesúhlasí so zverejnením súkromných kontaktov, okrem iného aj 
z dôvodu výkonu svojho povolania. 



Poslankyne sa zhodli v tom, že kontakt na seba nechajú na Obecnom úrade a v prípade potreby 
môže starosta alebo pracovníčka ho individuálne občanovi poskytnúť. A v konečnom dôsledku 
sme malá obec, kde každý každého pozná a nie je problém sa na ne nakontaktovať. 

Ján Mihaľ – dotazoval na čo máme malé obecné služby v obci ak nefungujú. Sťažoval sa na 
zamrznutý a neodhrnutý sneh na autobusových zastávkach. 

Starosta – MOS sa zúčastňujú 5 občania. Z toho 4 ženy a je rád, že sú k dispozícií aspoň na 
ľahšie práce (upratovanie, pranie), nakoľko obec to nestojí žiadne finančné prostriedky. 

Mihaľ Ján – navrhol, aby bola aj na hlavnej ceste informačná tabuľa a to z dôvodu, že ani 
oznamy, ktoré sa bežne hlásia v miestnom rozhlase nie je pre veľku cestnú premávku a hluk 
počuť. 

Peter Marcin – navrhol, aby starosta spolu s poslancami opätovne iniciovali stretnutie so 
starostom a poslancami susednej obce Kračúnovce a to za účelom riešenia ČOV. 

Starosta – informoval sa u starostu obce Kračúnovce, no teraz nebol na to vhodný čas, nakoľko 
rokovania OZ majú na konci kalendárneho roka rozsiahly program. V budúcnosti dá podnet na 
takéto spoločné stretnutie.  

 

Z á v e r 

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

 

 

   

 

 

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

         Mašlej Mikuláš - starosta 

 

 

OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 

 

 

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

 

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


