Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúčky, konaného dňa 10.04.2019
v kancelárii starostu obce v Lúčkach

Prítomní:
- 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lúčky (ďalej len: „OZ“) podľa prezenčnej listiny
- starosta Obce Lúčky Branislav Hrbček
- kontrolórka obce Mgr. Marta Bočeková
- zapisovateľka Mgr. Zuzana Dludíková

Program:
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Schválenie programu zasadnutia
3.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.
Voľba návrhovej komisie
5.
Pripomienky a podnety občanov obce
6.
Kontrola plnenia uznesení
7.
Predaj parcely C KN č. 1311/16 o výmere 8 m²
8.
Prenájom nehnuteľnosti parc. Reg. E č. 1655 o výmere 752 m²
9.
Predaj nehnuteľnosti C-KN 1212/48 o výmere 18 m²
10.
Predaj časti pozemku parc. Reg. E č. 641/2
11.
Dotácia pre JDS
12.
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za
poskytovanie sociálnej služby.
13.
Dodatok č. 2 k Sadzobníku cien za poskytované služby a činnosti zabezpečované Obcou
Lúčky
14.
Návrh vyraďovacej komisie na vyradenie osobného automobilu Dacia
15.
Informácia o zmenách v internej smernici o vykonaní inventarizácií
16.
Žiadosť o povolenie uloženia potrubia na pozemku obce
17.
Informácia o kontrolnej činnosti
18.
Informácie o činnosti komisií
19.
Aktuálne otázky, rôzne, diskusia
20.
Záver

K bodu 1 programu OZ
Otvorenie
Druhé zasadnutie OZ v roku 2019 otvoril o 17:00 privítaním všetkých prítomných starosta obce.
Zasadnutia sa zúčastnilo 8 poslancov. OZ bolo uznášania schopné.
Starosta upozornil poslancov, že OZ bude nahrávané.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽALI: 0

K bodu 2 programu OZ
Schválenie programu zasadnutia
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 20/2019
Hlasovanie:
Za

Anton Holička, Peter Mišík, Petra Moravčíková, Michal Pecho, Ing. Katarína
Pechová, Štefan Salva, Ing. Petra Mihoková

7

Proti
0
Zdržal sa
1
Neprítomní 1
Nehlasovali

Martin Zachar
JUDr. Vladimír Mojš

Poslanec Martin Zachar navrhol zmenu programu, zmeniť bod 11 „dotácia pre JDS“ nahradiť –
„Doplnenie členov Rady školy“.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 21/2019
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1

Anton Holička, Peter Mišík, Petra Moravčíková, Michal Pecho, Ing. Katarína
Pechová, Martin Zachar, Štefan Salva, Ing. Petra Mihoková
JUDr. Vladimír Mojš

K bodu 3 programu OZ
Určenie zapisovateľa OZ a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice bola určená zamestnankyňa obce Mgr. Zuzana Dludíková a za
overovateľov zápisnice Štefan Salva a Ing. Petra Mihoková.
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, Peter Mišík a
Michal Pecho
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8

PROTI: 0

K bodu 5 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov obce
Neboli prítomní žiadni občania obce.

ZDRŽALI: 0

K bodu 6 programu OZ
Kontrola plnenia uznesení
Všetci poslanci plnenie prijatých uznesení obdržali prostredníctvom mailovej pošty. Starosta
obce vyzval poslancov k otázkam k plneniu prijatých uznesení. Poslanci k plneniu prijatých
uznesení nemali žiadne pripomienky. Plnenie 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. 22/2019
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1

Anton Holička, Peter Mišík, Petra Moravčíková, Michal Pecho, Ing. Katarína
Pechová, Martin Zachar, Štefan Salva, Ing. Petra Mihoková
JUDr. Vladimír Mojš

K bodu 7 programu OZ
Predaj parcely C-KN č.1311/16 o výmere 8m2
Žiadosť od p. Gontkovského a manželky o odpredaj parcely C-KN č.1311/16 o výmere 8m2 pri
ich rodinnom dome.
Zámer odpredaja bol už na predchádzajúcom zastupiteľstve odsúhlasený a v zákone stanovenej
lehote visel na úradnej tabuli. Na základe uvedených skutočností je možné teraz pristúpiť k
odpredaju pozemku.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 23/2019
Hlasovanie:
Za

6

Proti
2
Zdržal sa
0
Neprítomní 1
Nehlasovali

Peter Mišík, Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin Zachar, Štefan
Salva, Ing. Petra Mihoková
Anton Holička, Michal Pecho
JUDr. Vladimír Mojš

K bodu 8 programu OZ
Prenájom nehnuteľnosti – parcely č.E-KN 1655 o výmere 752 m2
Žiadosť od Pavla Trnovského o prenájom parcely č. E-KN 1655 o výmere 752 m2.
Zámer prenájmu pozemku bol už na predchádzajúcom zastupiteľstve odsúhlasený a v zákone
stanovenej lehote visel na úradnej tabuli. Na základe uvedených skutočností je možné teraz
pristúpiť k hlasovaniu za prenájom pozemku.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.

Bolo prijaté uznesenie č. 24/2019
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1

Anton Holička, Peter Mišík, Petra Moravčíková, Michal Pecho, Ing. Katarína
Pechová, Martin Zachar, Štefan Salva, Ing. Petra Mihoková
JUDr. Vladimír Mojš

K bodu 9 programu OZ
Odpredaj parcely C-KN č.1212/48 o výmere 18 m2
Žiadosť o odpredaj parcely C-KN 1212/48 o výmere 18 m2 od p. Silvestra Svobodu – pozemok
pod garážou.
Zámer odpredaja bol už na predchádzajúcom zastupiteľstve odsúhlasený a v zákone stanovenej
lehote visel na úradnej tabuli. Na základe uvedených skutočností je možné teraz pristúpiť k
odpredaju pozemku.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 25/2019
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1

Anton Holička, Peter Mišík, Petra Moravčíková, Michal Pecho, Ing. Katarína
Pechová, Martin Zachar, Štefan Salva, Ing. Petra Mihoková
JUDr. Vladimír Mojš

K bodu 10 programu OZ
Žiadosť o predaj časti pozemku E-KN č.641/2
Žiadosť od p. Vladislava Mišíka – predaj časti pozemku E-KN č.641/2 pri rodinnom dome.
Zámer odpredaja bol už na predchádzajúcom zastupiteľstve odsúhlasený a v zákone stanovenej
lehote visel na úradnej tabuli. Na základe uvedených skutočností je možné teraz pristúpiť k
odpredaju pozemku.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 26/2019
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1

Anton Holička, Peter Mišík, Petra Moravčíková, Michal Pecho, Ing. Katarína
Pechová, Martin Zachar, Štefan Salva, Ing. Petra Mihoková
JUDr. Vladimír Mojš

K bodu 11 programu OZ
Doplnenie členov Rady školy
Starosta obce – na základe toho, že boli nové voľby do zastupiteľstva, členovia rady školy,
ktorí boli predtým volení starostom obce – Ing. Miroslava Garajová, Mgr. Iveta Kosturíková
a Ing. Eva Mišíková doručili Rade školy žiadosť o vzdaní sa členstva. Na základe toho je
potrebné zvoliť nových členov. Starosta obce navrhuje nových členov z poslancov OZ –
Štefana Salvu, Ing. Katarínu Pechovú, Ing. Petru Mihokovú.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 27/2019
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1

Anton Holička, Peter Mišík, Petra Moravčíková, Michal Pecho, Ing. Katarína
Pechová, Martin Zachar, Štefan Salva, Ing. Petra Mihoková
JUDr. Vladimír Mojš

K bodu 12 programu OZ
Dodatok č.2 k VZN č.2/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za
poskytovanie sociálnej služby
Poslanci nemali k danému návrhu žiadne pripomienky.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 28/2019
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1

Anton Holička, Peter Mišík, Petra Moravčíková, Michal Pecho, Ing. Katarína
Pechová, Martin Zachar, Štefan Salva, Ing. Petra Mihoková
JUDr. Vladimír Mojš

K bodu 13 programu OZ
Dodatok č.2 k Sadzobníku cien za poskytované služby a činnosti zabezpečované obcou
Lúčky
V návrhu bola zmena sadzby stočného na 1m2, ktorú nám určil URSO. Poslanci nemali k
danému návrhu žiadne pripomienky.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 29/2019
Hlasovanie:

Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1

Anton Holička, Peter Mišík, Petra Moravčíková, Michal Pecho, Ing. Katarína
Pechová, Martin Zachar, Štefan Salva, Ing. Petra Mihoková
JUDr. Vladimír Mojš

K bodu 14 programu OZ
Návrh vyraďovacej komisie na vyradenie osobného automobilu Dacia
Starosta obce - nakoľko došlo k havárii vozidla, prešlo toto škodovou udalosťou, ktorou sa
vyhodnotilo že je to totálna škoda. Z poisťovne sme dostali okolo 5400,-€. Vyraďovacia komisia
toto vozidlo navrhuje vyradiť, aby sme ho mohli následne odpredať za čo najvyššiu možnú cenu.
Následne by sa za tieto peniaze (zo škodovej udalosti a z predaja) kúpilo nové vozidlo na rozvoz
stravy.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 30/2019
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1

Anton Holička, Peter Mišík, Petra Moravčíková, Michal Pecho, Ing. Katarína
Pechová, Martin Zachar, Štefan Salva, Ing. Petra Mihoková
JUDr. Vladimír Mojš

K bodu 15 programu OZ
Informácia o zmenách v internej smernici o vykonaní inventarizácií
Poslanci nemali k informácii o zmenách v internej smernici o vykonaní inventarizácií žiadne
pripomienky.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 31/2019
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1

Anton Holička, Peter Mišík, Petra Moravčíková, Michal Pecho, Ing. Katarína
Pechová, Martin Zachar, Štefan Salva, Ing. Petra Mihoková
JUDr. Vladimír Mojš

K bodu 16 programu OZ
Žiadosť o povolenie uloženia potrubia na pozemku obce
Starosta obce – jedná sa o žiadosť od KÚPELE LÚČKY a.s. o uloženie potrubia vodovodnej
prípojky, na ktorej bude v mieste napojenia osadený uzatvárací ventil, na pozemku obce C-KN
1300/7 (E-KN 745) pre stavbu „Rozšíreie Aqua Vital Parku – Lúčky“.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 32/2019
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1

Anton Holička, Peter Mišík, Petra Moravčíková, Michal Pecho, Ing. Katarína
Pechová, Martin Zachar, Štefan Salva, Ing. Petra Mihoková
JUDr. Vladimír Mojš

K bodu 17 programu OZ
Informácia o kontrolnej činnosti
Mgr. Marta Bočeková prečítala prítomným informáciu o kontrolnej činnosti.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 33/2019
Hlasovanie:
Za

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
1
1

Anton Holička, Peter Mišík, Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin
Zachar, Štefan Salva, Ing. Petra Mihoková
Michal Pecho
JUDr. Vladimír Mojš

K bodu 18 programu OZ
Informácie o činnosti komisií
Finančná komisia:
Ing. Petra Mihoková – komisia za zišla 04.04.2019
prešli sme si žiadosť JDS
prešli sme body zastupiteľstva
Kultúrno-športová komisia:
Ing. Katarína Pechová – 27.03.2019 pred ping pongom
prebehol turnaj, dostali sme pochvalu že bol lepšie zorganizovaný,
plán akcií - lúčanský plntníček spolu s VHS a ukončí sa to detskou diskotékou
12.05. – deň matiek
18.05. predbežne – akciu „upratujme školskú záhradu“
27.07. – stretnutie rodákov obce – Annabál
25.05. – Majáles

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 34/2019
Hlasovanie:

Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1

Anton Holička, Peter Mišík, Petra Moravčíková, Michal Pecho, Ing. Katarína
Pechová, Martin Zachar, Štefan Salva, Ing. Petra Mihoková
JUDr. Vladimír Mojš

K bodu 19 programu OZ
Aktuálne otázky, rôzne, diskusia
Starosta obce:
akcia stretnutie rodákov, rieši sa táto akcia, pri tejto príležitosti vyjde brožúra o
lúčanských priezviskach a prezývkach, ktorú zafinancuje obec, autorom je p. Leopold Moravčík
Vypracovalo sa a poslalo 5 projektov:
program "Podpora športu na rok 2019": 1 projekt na dobudovanie multifunkčného
ihriska pri ZŠ Lúčky
program "Dotácia pre regióny" (VUC ŽSK): 3 nasledovné projekty
1.Verejný priestor: dotácia na elektronickú úradnú tabuľu
2. Kultúra: dotácia na podujatie "Stretnutie rodákov"
3. Aktívny človek = aktívna spoločnosť: dotácia na nákup svetelnej tabule pre
športovcov
program "Rekonštrukcia a modernizácia verejných budov" Ministerstva financií SR: 1
projekt na nákup plošiny pre obecný úrad
Starosta obce: Lúčanský hlásnik – ak niekoho niečo napadne, môže poslať príspevky do
časopisu
Markuška – počul o klebetách, že bývalí poslanci predali Markušku. Starosta súčasným
poslancom na zastupiteľstve vysvetlil, ako to v skutočnosti bolo. Je to klebeta a drzá lož. Práve
obec získala tieto pozemky do dlhodobého nájmu od Urbariátu PS Lúčky, aby mohla na túto
lokalitu v prípade vyhlásenia „Výzvy“ získať financie. Obec bola, nie príliš čistým spôsobom
zo strany majiteľov pozemkov v blízkosti areálu Markuška, vyradená z jednania o odkúpenie.
Tu chcem podotknúť, že iniciatívu o odkúpenie vyvinula obec a zorganizovala stretnutia na
obecnom úrade, kde niektorí z majiteľov ani nevedeli, že sú vlastníkmi daných parciel. Zo
strany obce prebiehali seriózne jednania, kde počiatočný zámer obce bol odkúpiť cca 170 m²,
zastavanej plochy pod pódiom. No majitelia sa dohodli, že ho odpredajú len v celku cca 4900
m². Aj o tomto návrhu pokračovali rokovania a boli dohodnuté následné stretnutia. Medzi tým
nastala zmena v rokovaní, na ktoré nebola obec ani len upozornená a prebehol odpredaj tretej
strane. Toto považujem za nie celkom korektné jednanie, keďže iniciátorom v začiatkoch bola
obec. Tu chcem podotknúť a zopakovať, že areál Markuška má obec v dlhodobom nájme
a v svojej správe. Garantujem Vám, keď sa dozviem kto roznáša tieto dezinformácie a vytvára
napätie v obci, že jeho meno zverejním.
Prebieha súťaž na techniku, malotraktor, kosačka. Na malotraktor bude zakúpená vlečka
a pred zimou pluh a posýpač. Všetko je schválené rozpočtom.
Robíme na projekte, chceme navyšovať múr pri vodopáde pri p. Romanovi Milanovi
Multifunkčné ihrisko – je otvorené pre verejnosť, cez týždeň od 16:00 kvôli potrebám
školy. Cez víkend celý deň.
Mgr. Marta Bočeková – označenie akcie „stretnutie rodákov“ treba pomenovávať „Letné
lúčanské hry“, nakoľko sa budú čerpať z OOCR peniaze a tam sme to udávali pod týmto
názvom.

Ing. Petra Mihoková – ide sa vydávať časopis Lúčanský hlásnik
- ostali obecné kalendáre, poslanci nech informujú ľudí , že si ich môžu vyzdvihnúť v
informačnom centre..
- kompostéry na cintoríne: ideme ich označiť, aby obyvatelia vedeli, kde majú nosiť bioodpad
- OZ Slnkotvor, projekt Medová záhrada: vyrobili sme 15 ks mobilných kvetináčov: 9 ks sme
darovali ZŠ Lúčky, každá trieda má 1 ks o ktorý sa stará (veľmi pekne kvetináče deti
vymaľovali), 3 ks má MŠ Lúčky a 3 ks sú venované obci, pravdepodobne budú umiestnené pred
Pamätným domčekom.
Ing. Katarína Pechová – folklor výročná schôdza – Lúčanček – kroje sa nevrátili od detí
a môže nastať situácia, že sa kroje stratia
Priestory na škôlke pre foklór a JDS je potrebné aby sa lepšie využil
Štefan Salva – opýtal sa ako je to situáciou výstavby domov v obci?
Starosta obce odpovedal –Momentálne sa pracuje na štúdii na výstavbu nájomných bytov.
Hľadáme vhodné pozemky, niečo už máme rozpracované a prebehli i stretnutia s ľuďmi, ktorí
sú odborníci v danej oblasti. Obec Bešeňová pracovala, pred zahájením výstavby prvej bytovky,
sedem rokov na všetkých potrebných podkladoch. Ďalej by som chcel otvoriť a opätovne
zahájiť práce na lokalitu Bôrové, keďže v roku 2017 bola pozastavená činnosť, ktorá bola
zameraná na prípravu drobných pozemkových úprav a to z dôvodu, že financie boli presunuté na
iné činnosti, ktoré v tom období poslanci videli za prioritne vyššie.
Štefan Salva - Ako je to s priestormi na úrade? Prečo sa dole nespravia kancelárie a bolo by to
lepšie pre starších ľudí a nemusel by sa robiť výťah Starosta obce odpovedal – nebude to
výťah, ale pojazdná plošina. Do rekonštrukcie kancelárii už bola preinvestovaná určitá suma
financií a bolo by nehospodárne vynakladať na tú istú činnosť ďalšie. Priestory sú už
rozvrhnuté.
Petra Moravčíková – sťažoval sa Ivan Budvesel, že pri bytovkách je poškodený plot.
Starosta obce – prišla žiadosť od pani Draganovej o prekrytie žľabov do Krivého Kúta, aby
mohli prejsť ku domu p.Draganovej.
Obec súhlasí s prekrytím žľabov odnímateľnými roštami, ale realizovať si to bude p. Draganová
na vlastné náklady.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽALI: 0
Michal Pecho – most do Krivého Kúta je v horšom stave
pripomienka – ako je to s futbalovým ihriskom, nakoľko jeden občan chcel ísť si tam
zabehať a bol p. Plávkom veľmi nepekne vyhodený z ihriska.

K bodu 20 programu OZ
Záver
Starosta všetkým prítomným poďakoval za účasť na druhom zasadnutí OZ v roku 2019.

Zapísala: Mgr. Zuzana Dludíková

Overovatelia:
Štefan Salva
Ing. Petra Mihoková

Starosta obce: Branislav Hrbček

