Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky
Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúčky, konaného dňa 16.09.2021
v zasadačke obecného úradu
__________________________________________________________________________
Prítomní:
- 9 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lúčky (ďalej len: „OZ“) podľa prezenčnej listiny
- starosta Obce Lúčky Branislav Hrbček
- zapisovateľka Mgr. Zuzana Dludíková
- ostatní prítomní

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za obdobie 17.6.2021 – 8.9.2021.
Určenie členov komisie na vybavovanie sťažností.
Žiadosť pána Štefana Mrvu o uplatnenie nároku na prevod vlastníctva pozemku
evidovanom v KN-E 1766/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 30 m2, ktorý je vo
vlastníctve Obce Lúčky.
8. Zmluva o výkone inžinierskych činností a súvisiaceho poradenstva pri výstavbe
Nájomného bytového domu vrátane technickej vybavenosti v obci Lúčky na parc. č.
1106/1, kat. ú. Lúčky, LV č. 811.
9. Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov CBA VEREX.
10. Návrh VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lúčky.
11. Informácie o činnosti komisií.
12. Aktuálne otázky, rôzne, diskusia.
13. Záver.

K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Štvrté zasadnutie OZ v roku 2021 otvoril o 16:30 hodine privítaním všetkých prítomných starosta
obce. Zasadnutia sa zúčastnilo 9 poslancov. Starosta skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. OZ
je verejné.

Hlasovanie poslancov:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽALI: 0

Starosta upozornil poslancov a prítomných hostí, že zastupiteľstvo bude nahrávané.

K bodu 2 programu OZ
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
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.38/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
0
0

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

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia.

K bodu 3 programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Za zapisovateľku zápisnice bola určená zamestnankyňa obce Mgr. Zuzana Dludíková.
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce navrhnutí: Anton Holička, Ing. Petra Moravčíková.
Za členov návrhovej komisie boli starostom obce navrhnutí: Martin Zachar, Ing. Katarína Pechová,
Radovan Bobček.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č.39/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
0
0

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

K bodu 4 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. 40/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
0
0

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

Poslanci jednohlasne schválili informáciu o kontrole plnenia uznesení.

K bodu 5 programu OZ
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za obdobie 17.6.2021 – 8.9.2021
Ing. Michaela Juríková – prečítala správu HK o výsledkoch kontroly za obdobie 17.06.202108.09.2021. Poslanci berú na vedomie správu HK. Starosta vyzval poslancov k hlasovaniu.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 41/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
0
0

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

K bodu 6 programu OZ
Určenie členov komisie na vybavovanie sťažností
Starosta obce - je potrebné zriadiť komisiu na vybavovanie sťažností. Je to síce nevďačná
úloha ale táto komisia sa zriadiť musí. Doteraz som sa Vás snažil odbremeniť, robil som to
sám. Väčšina to bola dohoda o zmiere.
Do tejto komisia sa dobrovoľne nik neprihlásil, tak sa uskutočnilo žrebovanie 3 členov.
Vyžrebovaní boli: Anton Holička, Peter Mišík, Radovan Bobček.
Starosta obce – do budúceho zastupiteľstva je potrebné v tejto komiisi zvoliť predsedu.
Starosta vyzval poslancov za hlasovanie.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 42/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
0
0

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

K bodu 7 programu OZ
Žiadosť pána Štefana Mrvu o uplatnenie nároku na prevod vlastníctva pozemku
evidovanom v KN-E 1766/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 30 m2, ktorý je vo
vlastníctve Obce Lúčky.
Starosta obce – predaj pozemku KN-E 1766/3, o výmere 30 m2 bol v roku 2000 schválený
OZ Lúčky. Je to doteraz nevysporiadané. Pán Mrva si v žiadosti uplatňuje nárok na prevod
vlastníctva pozemku, kúpna cena za pozemok bola už v minulom období vyplatená.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 43/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
0
0

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

K bodu 8 programu OZ
Zmluva o výkone inžinierskych činností a súvisiaceho poradenstva pri výstavbe
Nájomného bytového domu vrátane technickej vybavenosti v obci Lúčky na parc. č.
1106/1, kat. ú. Lúčky, LV č. 811
Starosta obce – oboznamuje poslancov, že už prišla zmluva o výkone inžinierskych činností
a súvisiaceho poradenstva pri výstavbe nájomného bytového domu. Do zmluvy, ktorá prišla,
nám právnička doplnila určité body, a tieto sa zakomponovali do zmluvy.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 44/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
0
0

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

K bodu 9 programu OZ
Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov CBA VEREX
Starosta obce – prišla do CBA VEREX výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov ku
dňu 30.11.2021. Konzultoval som to s právničkou, tá mi navrhla, že žiadosť len treba prijať,
netreba na to odpovedať. O každom ďalšom kroku Vás vždy budem informovať.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 45/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
0
0

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

K bodu 10 programu OZ
Návrh VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lúčky.
Poslanci k predloženému návrhu VZN č.2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním
v školách a školských zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je obec Lúčky nemali žiadne
pripomienky.
Ing. Katarína Pechová – musím pochváliť, že poplatky za škôlku sa budú môcť platiť
bezhotovostne.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 46/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
0
0

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

K bodu 11 programu OZ
Informácie o činnosti komisií
Žiadna z komisií nezasadala.
Starosta obce – je dôležité pracovať na koncepcií a programe. Nakoľko keď skončí pondémia
COVID -19 a rozbehnú sa akcie, aby sme mali podchytený termín i účinkujúcich. Nesmieme to
viac odkladať. Je to najvyšší čas.

Ing. Katarína Pechová – je potrebné začať pracovať na budúcoročných folklórnych
slávnostiach.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 47/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
0
0

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

Poslanci jednohlasne schválili informáciu o činnosti komisie.

K bodu 12 programu OZ
Aktuálne otázky, rôzne, diskusia
Starosta obce:
- Schválená dotácia na vodopád vo výške 30 000 € čakáme na podpis zmluvy
a odsúhlasenie VO, akonáhle to príde tak vám dám vedieť.
- Poslal poslancom ohľadom výrubu drevín na vodopáde, odpoveď od okresného úradu
a z toho nerozumieme, či to teda nemáme alebo máme vyrúbať. Budem to ďalej riešiť.
- Čierna skládka – podnet od občanov, vozidlo v lokalite Pod Holicou. Je to uzavretá
a vyriešená vec.
- Máme nesúlad, čo sme žiadali 3 žiadosti z Environmentálneho fondu.
- My sme zamietli odpredať časť pozemku p. Smolkovi, a zisťovali sme teda, či nám
takéto parcely pomôžu pri komasácií a záver je, že pravdepodobne nie. Zistil som, že sú
to malé parcely. Bolo by dobré, znova sa zaoberať týmito žiadosťami. Ja som toho
názoru, aby sme tieto parcely časti pozemkov v blízkosti ciest, ak nie sú súčasťou
žľabou, odvodnení, ak tam nie je priestor na vybudovanie chodníka a je to prístup
k súkromným pozemkom, odpredali. Treba si však detailne zvážiť každý daný
pozemok veľmi dôkladne. Prospech celku musí ísť nad prospech jednotlivca.
- Posypový materiál ekologický už je dole na sklade, v dvojnásobnom množstve a
uvidíme ako nám to vydrží, minulý rok ani do pol zimy.
- Ak ste registrovali, pokračujú práce na bránach na cintoríne, vyrábajú sa kovové brány,
chcel som zachovať tie písma zo starých brán, alebo nájdeme inú alternatívu.
- Už sú prenajaté prvé urnové miesta
- Je problém s firmami - stĺpy mali stáť už dávno, most a iné práce. Čakanie na
objednaný materiál a práce je cez dva až tri mesiace.
- Prebehla rekonštrukcia kuchyne v materskej škole, a chodba v základnej škole
- Ja by som chcel poprosiť, od budúceho roku aby sa na pietných aktoch zúčastňovali aj
niektorí poslanci alebo napr. folklórny súbor, je potrebné vrátiť tomu nejakú dôstojnosť
- Dostali sme dotáciu z programu obnovy dediny okolo 4.750,-€

Ing. Katarína Pechová – ohľadom kosenia v materskej škôlke ako sme rozprávali na Rade
škole. Starosta obce – musíme osloviť p. Valáška ohľadom kosenia areálu MŠ. Naši chlapi už
nestíhajú.
Starosta obce – prišla žiadosť od Peťky Mihokovej na osadenie 3 náučných panelov. Ing.
Petra Mihoková – jedná sa o náučné panely, 1.panel o čmeliakoch, 2.panel medonosné
rastliny, 3.panel dôležitosť hmyzích domčekov. Starosta obce – tie staršie panely sa budú
musieť trochu posunúť lebo po výstavbe bytovky táto cesta bude slúžiť ako prístupová.
Starosta obce – žiadosť o prístupový chodník od p. Torokovej ku novostavbe rodinného
domu.
Ing. Katarína Pechová – boli sme na zasadnutí rady školy, kde sme preberali, že sa budú
musieť zvoliť noví členovia rady školy a v januári 2022 bude voľba riaditeľa ZŠ s MŠ.
Starosta obce - do rady školy navrhuje zachovať pôvodných členov rady školy z radu
poslancov: Ing. Petra Mihoková, Ing. Katarína Pechová a Ing. Petra Moravčíková a z radu
zamestnancov: Mgr. Zuzana Dludíková.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 48/2021
Hlasovanie:
Za

9

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
0
0

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

Ing. Katarína Pechová – musím vyzdvihnúť aplikáciu edupage, ktorú používa ZŠ s MŠ. Je to
prínos pre rodičov. Napr. teraz, keď sa objednávali testy pre deti, tak rodičia mohli rýchlo
reagovať a tieto testy sa objednali.
- Chcem sa opýtať v akom štádiu je čistenie pod mostami od nánosov? Starosta obce –
mal som stretnutie s riaditeľom, boli sme to pozrieť, minerály sú len v dedine. Je
naplánované nové stretnutie kde padne konečné rozhodnutie. Do budúceho
zastupiteľstva budem vedieť konkrétny dátum na nápravu. S p. Ochabovou toto riešime
už od roku 2017.
Mgr. Zuzana Dludíková – nedá sa niečo robiť so stromami, ktoré rastú v potoku pri hornej
Jednote? Starosta obce – pôjde sa na to pozrieť a dá tom chlapom vyčistiť.
Starosta obce – dala sa výpoveď z nájmu nebytových priestorov p. Alene Oškovej z dôvodu
rozšírenia priestorov pre spoločenskú miestnosť zubnej ambulancie, obvodnej lekárky a detskej
lekárky. Bude to miestnosť na prezliekanie a šatne.

K bodu 13 programu OZ
Záver
Starosta všetkým prítomným poďakoval za účasť na štvrtom zasadnutí OZ.
Zapísala: Mgr. Zuzana Dludíková

Overovatelia:
Anton Holička

Mgr. Petra Moravčíková

Starosta obce: Branislav Hrbček

