Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky
Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúčky, konaného dňa 17.03.2021
v sále obecného úradu
__________________________________________________________________________
Prítomní:
- 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lúčky (ďalej len: „OZ“) podľa prezenčnej
listiny
- starosta Obce Lúčky Branislav Hrbček
- zapisovateľka Mgr. Zuzana Dludíková
- ostatní prítomní

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Určenie členov volebnej komisie k voľbe hlavného kontrolóra obce
Voľba hlavného kontrolóra obce
Informácie o činnosti komisií
Aktuálne otázky, rôzne, diskusia
Záver

K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Druhé zasadnutie OZ v roku 2021 otvoril o 16:30 hodine privítaním všetkých prítomných starosta
obce. Zasadnutia sa zúčastnilo 8 poslancov. Starosta skonštatoval, že OZ je uznášania schopné.
OZ je neverejné.

Hlasovanie poslancov:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽALI: 0

Starosta upozornil poslancov a prítomných hostí, že zastupiteľstvo bude nahrávané.
K bodu 2 programu OZ
Schválenie programu zasadnutia
Poslanci obdržali program zasadnutia prostredníctvom mailu.

Starosta vyzval poslancov za hlasovanie schválenia programu dnešného rokovania OZ:
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č.15/2021
Hlasovanie:
Za

8

Anton Holička, Peter Mišík, Martin Zachar, Michal Pecho, Tomáš Holička, Ing.
Petra Mihoková, Bc. Petra Moravčíková, Radovan Bobček

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Ing. Katarína Pechová

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia.

K bodu 3 programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice bola určená zamestnankyňa obce Mgr. Zuzana Dludíková.
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce navrhnutí: Bc. Petra Moravčíková, Anton Holička

Hlasovanie poslancov:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽALI: 0

K bodu 4 programu OZ
Voľba návrhovej komisie
Za členov návrhovej komisie boli starostom obce navrhnutí: Martin Zachar, Radovan Bobček,
Ing. Petra Mihoková

Hlasovanie poslancov:
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽALI: 0

K bodu 5 programu OZ
Kontrola plnenia uznesení
Poslanci plnenie prijatých uznesení obdržali prostredníctvom e-mailovej pošty. Starosta obce
vyzval poslancov k otázkam k plneniu prijatých uznesení. Poslanci k plneniu prijatých uznesení
nemali žiadne pripomienky. Kontrola plnenia prijatých uznesení je prílohou č. 1 tejto zápisnice.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 16/2021
Hlasovanie:
Za

8

Anton Holička, Peter Mišík, Martin Zachar, Michal Pecho, Tomáš Holička, Ing.
Petra Mihoková, Bc. Petra Moravčíková, Radovan Bobček

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Ing. Katarína Pechová

Poslanci jednohlasne schválili informáciu o plnení uznesení.

K bodu 6 programu OZ
Určenie členov volebnej komisie k voľbe hlavného kontrolóra obce
Starosta obce – je potrebné určiť volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce
Lúčky. Boli navrhnutí:
Za členov volebnej komisie: Bc. Petra Moravčíková, Peter Mišík, Tomáš Holička
Za predsedu komisie: Peter Mišík
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 17/2021
Hlasovanie:
Za

8

Anton Holička, Peter Mišík, Martin Zachar, Michal Pecho, Tomáš Holička, Ing.
Petra Mihoková, Bc. Petra Moravčíková, Radovan Bobček

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Ing. Katarína Pechová

K bodu 7 programu OZ
Voľba hlavného kontrolóra obce
Starosta obce – prečítal zoznam kandidátov na pozíciu hlavného kontrolóra, ktorí splnili
podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra (príloha č.1 – Zápisnica z otvárania obálok).
1. Ing. Michaela Juríková
2. Mgr. Marta Bočeková
Prítomní kandidáti prezentovali pred poslancami OZ svoje rozhodnutie prihlásenia sa do voľby na
pozíciu HK v poradí: Ing. Michaela Juríková, Mgr. Marta Bočeková.
O 17:10 prebehlo:
I.kolo tajnej voľby hlavného kontrolóra obce Lúčky
Predseda volebnej komisie oznámil výsledky prvého kola voľby HK nasledovne:
Počet prítomných poslancov: 8
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 8
Počet platných hlasovacích lístkov: 8
Výsledky:
Mgr. Bočeková Marta – počet hlasov: 2
Ing. Michaela Juríková – počet hlasov: 6
 Za hlavnú kontrolórku bola zvolená: Ing. Michaela Juríková

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 18/2021
Hlasovanie:
Za

8

Anton Holička, Peter Mišík, Martin Zachar, Michal Pecho, Tomáš Holička, Ing.
Petra Mihoková, Bc. Petra Moravčíková, Radovan Bobček

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Ing. Katarína Pechová

K bodu 8 programu OZ
Informácie o činnosti komisií
Sociálna komisia – p. Anton Holička povedal, že komisia zasadala 01.03.2021. Preberala
anonymný list, ohľadom zanedbania starostlivosti o jednu občanku. Bola prizvaná aj blízka
osoba, ktorá všetky tieto veci vysvetlila a komisia skonštatovala, že uvedené skutočnosti sa
nepotvrdili, nakoľko boli tieto tvrdenia vierohodne vyvrátené blízkou osobou.
V diskusii bolo oznámené, že za finančné prostriedky, ktoré zvýšia z testovania v našej obci
po odrátaní nákladov budú použité na nákup respirátorov a výživových doplnkov pre osoby
nad 65 rokov. Prvá takáto pomoc bola poskytnutá vo februári a nasledujúca je naplánovaná
pred Veľkou nocou.
Je potrebné doplniť členov z radu poslancov – Petra Moravčíková, Peter Mišík.
Bolo prijaté uznesenie č. 19/2021
Hlasovanie:
Za

8

Anton Holička, Peter Mišík, Martin Zachar, Michal Pecho, Tomáš Holička, Ing.
Petra Mihoková, Bc. Petra Moravčíková, Radovan Bobček

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Ing. Katarína Pechová

Ďalšia komisia už nezasadala.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 20/2021
Hlasovanie:
Za

8

Anton Holička, Peter Mišík, Martin Zachar, Michal Pecho, Tomáš Holička, Ing.
Petra Mihoková, Bc. Petra Moravčíková, Radovan Bobček

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Ing. Katarína Pechová

Poslanci jednohlasne schválili informáciu o činnosti komisií.

K bodu 9 programu OZ
Aktuálne otázky, rôzne, diskusia
Starosta obce – poslancom poslal dva podklady. Zastupiteľstvo malo byť pôvodne len
ohľadom voľby HK, ale poslanci aby mali k nahliadnutiu a mohli riešiť oddychová zónu.
Prišla žiadosť od Ing. Marcela Mihoka. Je možnosť získať nejaké dotácie na umiestnenie
oddychovej zóny bez prestrešenia. Je to pri zelenom domčeku na obecnom pozemku. Vyzval
poslancov za nejaký návrh alebo podmienku. Vždy keď sa nejaká takáto vec v obci umiestni,
tak to obec len skrášli.
Ing. Petra Mihoková – pre doplnenie, je to napísané mojim manželom pretože syn nemá ešte
18 rokov. Dostal takú možnosť, získať na to finančný dar. Je to také miesto, kde sa už ako deti
stretávali na múriku, miesto sa im páčilo tak si vymysleli urobiť tam posedenie ako bolo
uvedené v podkladoch. Syn sa tam prihlásil a vybrali ho medzi 20timi v rámci celého

Slovenska. Pod vedením dospelej osoby, t.j. môj manžel mu s tým pomôže aj ako stolár. Bude
to pre všetkých občanov, nielen pre nich.
Starosta obce – tak ako som o tom hovoril aj s poslankyňou Petrou Moravčíkovou, tak ako
vždy upozorňujem dopredu, ako to bolo ako vždy, obec má nejaké zámery v obci plánovať
takéto plochy, keď príde tá drobná pozemková úprava, tak sceliť celý obecný pozemok na
nejakú väčšiu parcelu, kde by bola možná takáto väčšia výstavba. Je to na dlhodobé riešenie
našich obecných pozemkov. Mám v úmysle na budúci rok zvolať nejakých dvoch architektov,
ktorí by nám celú obec zcelili a našli nejaké tie odstavné plochy alebo parkovacie miesta
a potom sa môže stať, že tento projekt bude musieť byť niekde presunutý. Ale bavíme sa
o niekoľkých rokoch, takže teraz je to voľný priestor, môže byť na toto využitý, len vždy
upozorňujem, aby z toho náhodou nevzišlo, že som to sľúbil a potom o napr. dva roky to
chcem zmeniť.
Michal Pecho – len doplňujúca otázka, boli o tom oboznámení susedia, aby vedela o čo sa
jedná, aby potom nevznikali konflikty, že sa tam stretávajú ľudia a je tam ruch? Nič v zlom.
Ing. Petra Mihoková – zatiaľ sa to neriešilo, nakoľko to nebolo ešte na zastupiteľstve
odprezentované.
Starosta obce – dobrá pripomienka. Ale pýtať si od susedov súhlas je scestné, navrhujem ich
oboznámiť aspoň s týmto zámerom.
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie zámeru s pripomienkami, ktoré boli prezentované:
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽALI: 0

Starosta obce – prišla žiadosť o odkúpenie pozemku od Mgr. Evy Smolkovej. Už dávnejšie
mala hlavná kontrolórka návrh, aby sme takéto pozemky neodpredávali, ale dávať takéto
plochy k užívaniu. Od štátu je prisľúbená drobná pozemková úprava, kde sa budú hľadať
takéto rozdrobené pozemky po obci a potom zistíme, že z takýchto rozdrobených pozemkov
môžeme vytvoriť pozemok niekde v obci, ktorý nám oni pridelia. Ale také pozemky, ktoré
potrebujú na vysporiadanie, zasahujú do ich pozemku a sú napr. za oplotením, tie pozemky im
predajme, to je jasné. Ale ak je to pred ich domom a potrebujú si to len kosiť, tak áno ale len
do užívania bezodplatne. Teraz sa nejde o tom hlasovať, to bude na budúcom zastupiteľstve.
Takže aj podľa môjho názoru navrhujem dať takéto pozemky len do užívania nie na
odpredanie.
 Rokovanie na katastri – cesta pri horárni, tak mi bolo odporúčané na základe projektanta,
všetky pozemky pod cestami pod správou štátu, v intraviláne, spísať a žiadať o zmenu
užívateľa.
- Bol odoslaný list na p. podpredsedníčku vlády pre investície a informatizáciu, ako žiadosť
pre usmernenie, ohľadne spájania sa obcí a miest k avizovanej podmienke podpisu
memoranda na čerpanie eurofondov (16.2.2021).
- Stretnutie ohľadne MAS a čerpanie dotácií z PPA a IROB. Projekty sú v štádiu
schvaľovania. Niektoré sú schválené, niektoré čerpané, no nik ešte nedostal financie na
účet. Náš projekt ohľadne osvetlenia vodopádu je v štádiu vyhodnocovania (už dva roky).
- Niektorí starostovia sme zaslali list na vládu SR ohľadne situácie v našich obciach
a stanovisko k plošnému testovaniu.
- Vláda zmenila systém financovania školského úradu, v krátkom čase, po prepočítaní, sa
budeme musieť spolupodieľať na financovaní jeho chodu, doteraz to financoval štát a ŠÚ
Likavka.

- Vláda predložila návrh zákona - školský zákon (vyhláška) na 15 dňové pripomienkovanie,
kde sa mení podstatná časť všetkých paragrafov v priemere 1,65x. Tieto pripomienky
neboli predmetom diskusie, ani pripomienok odborníkov. ZMOS k tejto aktivite upozornil
a žiada prehodnotiť 38 pripomienok, z ktorých je 37 zásadných. V podstate ak obec chce
a súhlasí so zachovaním málotriedok, čiže pod 13 detí, doteraz to hradil štát ako prenesený
výkon štátnej správy, po novom ak niečo také obec podpíše, mala by si to financovať sama
a minimálny počet detí vychádza na 25 detí. Jednoducho pre obce vysoká, ba až neúnosná
finančná záťaž, respektíve likvidácia škôl, alebo ich zlučovanie.
- Nastala zmena fungovania pošty. Menili sa otváracie hodiny, je i zmena personálu. Tu,
podľa môjho názoru, mala vláda vstúpiť do rokovania s poštami a podržať ich fungovanie
na rovnakej úrovni. Ale to je môj názor.
- Na žiadosť ENVIRONMENTÁLNEHO fondu sme doplnili všetky žiadosti podané minulý
rok. A to:
A; projekt na odstránenie balastných vôd
B; projekt na traktor
C; projekt na kompostéry do každej domácnosti.
- Projekt na knižnicu nám bol zamietnutý, podali sme odvolanie, nakoľko pripomienku na
zamietnutie projektu považujeme za neopodstatnenú.
- Začali sme pracovať na príprave podkladov na stavebné povolenie prestrešenia areálu
Markuška. Nakoľko všetky stavby a plochy v celom areály nie sú zlegalizované a toto je
prvé čo musíme spraviť, bude proces niekoľkonásobne zložitejší a časovo náročnejší, s čím
sme nerátali a zisťujeme fakty v priebehu procesu prípravy. Zložitosť legalizácie je
i v tom, že plochy na ktorých areál stojí je na vodných plochách, TTP a sú to pozemky
Urbáriátu, s ktorým máme nájom, no sú i na parcelách kúpeľov a tu je problém. Stúpa nám
prvotná cenová ponuka, nakoľko cena železa sa každý mesiac dvíha.
- V obci sú rozmiestene tri nové kontajnery na BRKO. Tu môžu občania vhadzovať
kuchynský odpad, čo nám ukladá za povinnosť novelizácia zákona 79/2017 o odpadoch.
Postupne zbierame od občanov podpisy, že uvedený odpad likvidujú vo vlastných
kompostéroch a využívajú ho pre potrebu krmu pri chovu domácich zvierat.
- Na ČOV máme umiestnené nové hrablice na efektívnejšie prečisťovanie stokových vôd,
čím odľahčíme šekový prepravník pri vstupe k dúchadlám. Po skreslení a zameraní ich
treba osadiť a spojazdniť.
- Testovanie v našej obci bude pokračovať, kým nájdeme zdravotníkov a MOM - ku ktorá
bude ochotná nás zastrešiť. Zatiaľ máme dohodu s obcou Kalameny o striedaní sa po
týždni.
- Začala prebiehať realizácia prác na rekonštrukcii cesty nad p. Ferletjakovou.
- Bol som na obhliadke mosta do Krivého kúta s firmou, ktorá realizuje práce na príslušný
charakter škôd. Firma mi má zaslať cenovú ponuku na opravu a nový koberec. Dúfam, že
na najbližšom OZ ju budem mať a budem Vás o nej informovať.
- Projekt ohľadne novej IBV Bôrové, musí byť pozastavený vzhľadom k situácií zákazu
stretávania.
- Na najbližšom zastupiteľstve Vás prosím o vyjadrenie k nájomným bytom. Od ankety už
ubehne rok a je vážne najvyšší čas začať sa zaoberať touto témou. Prosím Vás
o jednoznačné vyjadrenie a stanovisko.
- Riešime podnet od rodičov ohľadne fungovania a riadenia v MŠ.
- Po obci distribuujeme balíčky pre seniorov nad 65 rokov. Balíčky budú distribuované
v dvoch fázach. V prvej vitamín D3 a dve rúška FFP2 a v druhej, pred Veľkou nocou,
vitamín C a dve rúška FFP2.
- V spodnej časti bol vykonaný výrub náletových stromov a krovín Povodím váhu za
pomoci našich zamestnancov.

- Vzhľadom k bezpečnosti automobilovej premávky a bezpečnosti chodcov, sme osadili
nový úložný priestor na kontajnery v spodnej časti obce.
- Firma CBA Verex rieši ich podnet prostredníctvom advokáta. Na túto ich aktivitu som
reagoval splnomocnením advokátky zo strany obce JUDr. Janku Kantíkovú, aby obec
zastupovala v tomto spore.
Michal Pecho – ako je to s tou žiadosťou na výrub drevín? Starosta obce - zatiaľ neprišla
žiadna odpoveď.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 21/2021
Hlasovanie:
Za

8

Anton Holička, Peter Mišík, Martin Zachar, Michal Pecho, Tomáš Holička, Ing.
Petra Mihoková, Bc. Petra Moravčíková, Radovan Bobček

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Ing. Katarína Pechová

K bodu 10 programu OZ
Záver
Starosta poďakoval bývalej kontrolórke Marte Bočekovej, za pomoc v začiatkoch preberania
úradu a za jej prínos pri práci na utváraní úradu v akom funguje teraz. Vracať sa k minulosti
sa nechcem. Všetko čo sa urobilo nebolo iba mojou zásluhou, ale treba tu hľadať i prácu p.
Bočekovej, končiacej hlavnej kontrolórky. Novej kontrolórke Ing. Michaele Juríkovej poprial,
aby sa jej darilo. Zároveň všetkým prítomným poďakoval za účasť na druhom zasadnutí OZ.
Zapísala: Mgr. Zuzana Dludíková

Overovatelia:
Bc. Petra Moravčíková

p. Anton Holička

Starosta obce: Branislav Hrbček

