
Zápisnica číslo 3/2023 
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 17. januára 2023 

v sále KD Lúčka 
 
 

 
 
 
Prítomní:  PhDr. Anna Hermanovská, Peter Marcin, Ing. Mária Galiková, PhD.,  

Anna Sopková, Mgr. Lenka Sokol, RNDr. Marcel Tkáč, Andrej Havrila 

 

Neprítomní:  - 
 

     

o t v o r e n i e  
1. Voľba pracovných komisií  
2. Kontrola plnenia uznesení  
3. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2023 _ zmena č.1 (Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ – 

prerokovanie návrhu vyvolaných zmien a návrhu financovania)  
4. Prerokovanie realizácie projektu rekonštrukcie a modernizácia ciest - zmena termínu a 

financovania projektu – „Lúčka, dedina novej tváre“.  
5. Rôzne – diskusia 

a) Informácia o pripravovanom VZN č. 1/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka 
na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Lúčka a určenie podmienok tejto úhrady 

b) Informácia o príprave na realizáciu Vodovodu a Kanalizáciu – formou dotácie z 
Environmentálneho fondu 

c) Informácia o návrhu na možnú realizáciu „Vybudovania spoločných zariadení a opatrení“ 
– po pozemkových úpravách (PPA – výzva č.: 60/PRV/2022)  

z á v e r 
 

Otvorenie 
 
Tretie zasadnutie OZ v Lúčke otvoril a viedol starosta obce Mikuláš Mašlej. V úvode privítal 
všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní 7 poslanci a OZ je uznášania schopné. 
(Zapisovateľka Daniela Pšenáková sa ospravedlnila, že príd neskôr.) Následne predložil na 
schválenie program rokovania, ktorý poslanci jednohlasne schválili. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
7 7 0 0 

 
K bodu 1) 
 
a) Zapisovateľka:   Mgr. Lenka Sokol 

Daniela Pšenáková 
 

      Overovatelia zápisnice:  RNDr. Marcel Tkáč 
        Anna Sopková 
 
b)   Návrhová komisia:   Mgr. Lenka Sokol 
     Ing. Mária Galiková, PhD. 
     PhDr. Anna Hermanovská 
 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
7 7 0 0 

 



K bodu 2) 
 
Ku 17.1.2023 boo prijatých 15 uznesení. Z toho je 13 splnených. Uznesenia č. 8/2/2022 vo 
veci príspevku na spolufinancovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb 
a č.15/2/2022 vo veci voľby hlavnéhého kontrolóra sú v plnení. Komisia na otváranie obálok 
voľby hlavného kontrolóra v zložení Ing. Mária Galiková, PhD., Anna Sopková a RNDr. Marcel 
Tkáč informovala poslancov, že do výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce 
Lúčka sa prihlásili dvaja uchádzači, ktorí splnili požiadavky a bude im zaslaná pozvánka na voľbu 
hlavného kontrolóra, ktorá bude prebiehať tajným hlasovaním na IV. zasadnutí OZ dňa 30. 
januára 2023.  

Starosta zároveň informoval, že pred budovou obecného úradu je zabezpečené osvetlenie 
v podobe nových svetiel + trubice od Jána Kaňucha (súp. č. 21) – výmena. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
7 7 0 0 

 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 16/3/2023  je súčasťou zápisnice. 
 
 
K bodu 3) 
 
Starosta predniesol návrh na zmenu rozpočtu obce Lúčka v roku 2023 v zmysle §14 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zmenou rozpočtu dôjde 
k zvýšeniu rozpočtu obce v časti príjmov a výdajov o 13 000,00EUR a celkový rozpočet príjmov 
a výdajov obce tak bude predstavovať sumu 239 000,00€. 
V časti príjmov je potrebné upraviť rozpočet na položke „Výnos dane z príjmov pre územnú 
samosprávu“ a to na základe prognoz schváleného štátneho rozpočtu. 
V časti výdajov starosta navrhol úpravu rozpočtu na položkách: 
* Budovanie objektov alebo ich časti – Kamerový a Wifi systém........................ 2 000,00€  
* Budovanie objektov alebo ich časti – Digitalizácia Letné kino ......................... 2 000,00€ 
* Budovanie objektov alebo ich časti – Úprava vykurov. Vedenia rekonštr. MŠ.... 5 000,00€ 
        - Úprava elektrického vedenia rozvodov MŠ 2 000,00€ 
* Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (plynové pece, umývačka...)............. 2 000,00€ 
Návrh úpravy rozpočtu vychádza z doposiaľ dostupných predpokladaných príjmov a vyvolaných 
nových investícií realizovaných a pripravovaných projektov. Uvedené zmeny rozpočtu nemajú 
zásadný vplyv na celkový rozpočet obce, ktorý ostáva vyrovnaný. 
Poslanci navrhli zmenu v predkladanom návrhu a to v časti: 
* Budovanie objektov alebo ich časti – Kamerový a Wifi systém........................ 1 000,00€  

* Budovanie objektov alebo ich časti – Úprava vykurov. Vedenia rekonštr. MŠ.... 6 000,00€ 
         
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
7 7 0 0 

 
 
Návrh na uznesenie č. 17/3/2023  je súčasťou zápisnice. 
 

 

 

 

 

 



K bodu 4) 
 
Starosta informoval poslancov o zmene termínu a finacovania stavby „Rekonštrukcia 
a modernizácia ciest“ z projektu „Lúčka, dedina novej tváre.“ Jedna sa o realizáciu vetvy 
A a vetvy F s rozpočtovými nákladmi: 
 
*vetva A........................ 244 830,00€ (s DPH) 
*vetva F........................   29 182,22€ (s DPH) 
 
Celková náklady............. 273 012,53€ (projektové rozpočtové náklady cenová úroveň 2021) 
Výška poskytovanej dotácie max. 250 000,00€ + spoluúčasť 5%  (t.j. 12 500,00€). verejné 
obstarávanie bolo zabezpečené prostredníctvom EVO. Prihlásil sa jeden uchádzač s cenovou 
ponukou 332 029,20€. V čase predkladania ponúk (september/2022) došla žiadosť NKÚ 
k podaniu vysvetlenia verejného obstarávania, čím sa VO pozastavilo a nakoniec bolo z časovej 
tiesni zmarené. Nebolo možné zabezpečiť nové VO a tým aj samotnú realizáciu projektu podľa 
zmluvy s Ministerstvom regionálneho rozvoja a investícií SR. Žiadalo sa o predlženie termínu 
realizácie. 
Do rozpočtu je potrebné zahrnúť aj náklady na zrealizovanie domových prípojok na Vodovod 
a Kanalizáciu v celkovej čiastke 36 738,00€, nakoľko tie je potrebné vybudovať v dotknutej časti 
projektu aby sa v budúcnosti nerozkopali už zrealizované cesty, choníky, či priekopy. Jedná sa 
o 22 domových prípojok a to súp. č.47, 48, 94 a celý tzv. „Vyšný koniec“ – smerom od Obecné 
úradu ku súp. č. 71, vrátane uličky so súp. č. 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84. 
Aby bola žiadosť úspešná MIRRI navrhuje na realizáciu domových prípojok pre VaK zabezpečiť 
minimálne bankovú záruku vo výške 75% rozpočtovaných nákladov, čo predstavuje 27 553,00€. 
Zároveň je potrebné požiadať riadiaci orgán MIRRI o navýšenie dotácie o 20% a to z dôvodu 
navýšenia tovarov a služieb. 
 
Peter Marcin – navrhol, či by nebolo možné „Vyšný koniec“ zviesť do spoločnej šachty, aby to 
bolo efektívnejšie.  
Starosta – je to nereálne, nakoľko každá domácnosť má naprojektovanú vlastnú domovú 
prípojku.  
 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
7 5 0 2 

 
Návrh na uznesenie č. 18/3/2023  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 5) 
 
 
a) Starosta informoval poslancov o pripravovanom VZN č. 1/2023 o výške príspevku zákonného 

zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Lúčka a určenie podmienok tejto úhrady. Návrh uvedeného VZN bol 
zverejnený na WEB obce 13.1.2023. Predmetom nariadenia je uprava výsšky príspevku 
zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole a príspevku na stravovanie v školskej 
jedálni. Bližšie sa uvedeným VZN bude OZ zaoberať na nasledujúcom zasadnutí. 

b) Medzi priority obce už dlhodobo patrí dobudovanie „Vodovodu a kanalizácie“. Starosta 
informoval poslancov, že dňa 9.1.2023 oslovil starostu susednej obce Kračúnovce o hľadanie 
spoločného riešenia ČOV a možnosti napojenia sa obce Lúčka. Dňa 11.1.2023 sa skontaktoval 
s firmou EKOSERVIS Veľký Slavkov a projektantom Ing. Frankom Wernwrom, ktorý nám úž 
projektoval projekt. Prisľúbil, že pripraví návrh projektu a spoločne sa pozrieme na ČOV 
Kračúnovce, čo by sa dalo v tejto veci robiť. Zároveň sa pozrie aj na potencionálny pozemok 
vhodný na výstavbu ČOV v prípade ak by možnosť napojenia sa na ČOV Kračúnovce bola 
zamietnutá. 

c) Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 na podopatrenie 4.3 Podpora 
na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení 
po pozemkových úpravach. Maximálna výška dotácie je 1 500 000,00€ s výškou podpory 



100% z oprávnených nákladov v súlade s maximálnym limitom určeným tejto výzve. Nakoľko 
sú pozemkové úpravy v našej obci ukončené patríme medzi oprávnených žiadateľov. Ak by 
bol zo strany OZ záujem obec sa môže do predmetnej výzvy zapojiť a pokračovať tak 
v budovaní ďalších ciest a spoločných zariadení. Medzi plánované patrí vybudovanie asfaltovej 
cesty v lokalite Topoľa (pokračovanie), spevnenej cesty do Čakovnice s vybudovaním 
vodnozádržného zariadenia – rybníka, jazierka na obecnom pozemku, ktorý sa v danej lokalite 
nachádza (budovanie vodnozádržných zariadení je jednou z podmienok poskytnutia dotácie), 
ďalej v rámci možnosti prepojenie obce Lúčka s obcami Lužany pri Topli a Kalnište a to 
spevnenou (kamennou) cestou. Bližšie sa bude tomu venovať zastupiteľstvo, keď to bude 
aktuálne. 

 

DISKUSIA: 

Peter Marcin – sa informoval o možnosti prenájmu priestorov teleocvične v MŠ pre potreby 
Občianského združenia Topľanská Lúčka. 

Starosta – v priestoroch materskej školy prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré budú pokračovať 
aj v priestoroch telocvične. Po ich ukončení sa bude možnosťou prenajatia priestorov zaoberať. 

Anna Sopková – občianske združenie pracuje pre občanov obce a nechápe, prečo by mu obec 
nemohla výjsť v ústrety. 

Mgr. Lenka Sokol – ako pedagóg a rodič nesúhlasí s tým, aby priestory, ktoré by mali využívať 
deti na pohybové aktivity boli využívané na skladové priestory. 

Starosta – touto témou sa bude obecné zastupiteľstvo na budúcich zasadnutiach a bude sa 
hľadať vhodné riešenie. 

 

Z á v e r 

Po vyčerpaní bodov programu sa starosta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní 
a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

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

         Mašlej Mikuláš - starosta 

 

 

OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 

 

 

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

 

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


