Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky
Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúčky, konaného dňa 16.12.2020
v sále 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
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Zloženie sľubu náhradného poslanca
Kontrola plnenia uznesení
Delegovanie zástupcu z poslancov do Rady školy
Doplnenie člena/ predsedu komisie o ochrane pre verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov
Doplnenie uznesenia č. 20/2017 zo dňa 12. mája 2017
Výnimka z VZN č. 3/2016 o jednorázovom príspevku pri narodení dieťaťa
VZN o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov a iných omamných
látok na verejne prístupných miestach na území Obce Lúčky
Návrh - Dodatok č.1 k VZN č.2/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských
zariadení
Návrh - Dodatok č. 2 k VZN č. 02/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z
prostriedkov rozpočtu Obce Lúčky
Návrh - VZN č.4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Lúčky
Návrh - Dodatok č.1 k VZN č.1/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
v Obci Lúčky
Návrh - Dodatok č.4 k vnútornému k vnútornému predpisu o úhradách za poskytované
služby a činnosti zabezpečované Obcou Lúčky
Návrh - Dodatok č.6 k VZN č.4/2015 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Návrh - VZN č.3/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2021
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správa k ďalším
požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2019

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Odkúpenie parcely C KN č. 1212/33
Prejednanie zámeny pozemkov 3 m² (LV č. 2949 / LV č. 1915)
Vyradenie majetku ZŠ s MŠ
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-23
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021.
Návrh rozpočtu Obce Lúčky 2021-2023
Prejednanie prijatia úveru na kúpu špeciálneho automobilu a vybudovania prestrešenia
Markušky
Úprava rozpočtu na rok 2020.
Informácie o činnosti komisií
Aktuálne otázky, rôzne, diskusia
Záver

K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Šieste zasadnutie OZ v roku 2020 otvoril o 16:00 hodine privítaním všetkých prítomných starosta
obce. Zasadnutia sa zúčastnilo na začiatku 7 poslancov. Starosta skonštatoval, že OZ je uznášania
schopné. OZ je neverejné. Upozornil poslancov, že rokovanie bude nahrávané audio- vizálne.

Hlasovanie poslancov:
ZA:7

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.
Ing. Petra Mihoková – žiada doplniť bod č.27 – plán kontrolnej činnosti. Posledné dva body sa
potom posunú.
Starosta vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č.50/2020
Hlasovanie:
Za

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Martin Zachar

Poslanci uznesenie jednohlasne schválili.

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: Radovan Bobček, Michal Pecho.

Hlasovanie poslancov:
ZA:7

PROTI: 0

ZDRŽALI: 0

K bodu 4 programu OZ
Voľba návrhovej komisie
Za členov návrhovej komisie boli starostom obce navrhnutí: Martin Zachar, Anton Holička, Mišík
Peter.

Hlasovanie poslancov:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽALI:

K bodu 5 programu OZ
Zloženie sľubu náhradného poslanca
Podľa zákona o obecnom zriadení § 25 ods.2 písm. j) zanikol mandát poslancovi Štefanovi
Salvovi z dôvodu jeho úmrtia. Ďalším poslancom v poradí podľa výsledkov volieb do obecného
zastupiteľstva je Ing. Ondrej Šimún, ktorý sa listom vzdal mandátu. Poslancom ďalším v poradí je
Tomáš Holička. Pred zložením sľubu nového poslanca boli poslanci vyzvaní k uctení si pamiatky
zosnulému p Štefanovi Salvovi minútou ticha.
Starosta obce vyzval p. Tomáša Holičku k zloženiu sľubu poslanca. Starosta obce prečítal sľub
poslanca OZ. Súhlas s prečítaným sľubom potvrdil p. Holička svojim „sľubujem“. Následne sľub
podpísal a starosta mu odovzdal osvedčenie o zvolení za poslanca OZ.

Bolo prijaté uznesenie č.52/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Martin Zachar

Poslanci uznesenie jednohlasne schválili.

K bodu 6 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. 53/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Martin Zachar

Poslanci jednohlasne schválili informáciu o plnení uznesení.

K bodu 7 programu OZ
Delegovanie zástupcu z poslancov do Rady školy
Starosta obce – v rade školy bol nebohý poslanec Štefan Salva. Z toho dôvodu z radu poslancov
je potrebné delegovať nového člena. Starosta vyzval poslancov, kto má záujem nech sa prihlási.
Záujem prejavila Bc. Petra Moravčíkova, ktorá následne bola hlasovaním zvolená za člena rady
školy.

Michal Pecho – odišiel zo zastupiteľstva o 16:12 hod.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 54/2020
Hlasovanie:
Za

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
2
0

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

Michal Pecho, Martin Zachar

K bodu 8 programu OZ
Doplnenie člena/predsedu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone fukcií
verejných funkcionárov
Starosta obce – uvoľnilo sa miesto predsedu komisie a zároveň aj miesto člena komisie. Tu
musia byť delegovaní členovia z volených strán alebo ktorí sú nezávislí. Zo strany SNS tam už
máme člena tak treba doplniť niekoho z nezávislých. Navrhuje p. Tomáša Holičku ako člena
komisie. Členovia komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov si na svojom zasadnutí určia nového predsedu do najbližšieho zastupiteľstva.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 55/2020
Hlasovanie:
Za

7

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
2
0

Anton Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter Mišík, Ing. Katarína Pechová,
Radovan Bobček, Petra Moravčíková, Tomáš Holička

Michal Pecho, Martin Zachar

K bodu 9 programu OZ
Doplnenie uznesenia č.20/2017 zo dňa 12.mája 2017
Starosta obce – kataster nám prerušil konanie ohľadom zámeny pozemkov, jedná sa o uznesenie
z roku 2017.
Mgr. Marta Bočeková – vypadlo nám nedopatrením z uznesenia, že „zámer zámeny pozemkov
bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Lúčky
dňa 26.04.2017“. Je potrebné to doplniť kvôli katastru.

Na zastupiteľstvo sa dostavil p. Martin Zachar o 16:15 hod.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 56/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 9 programu OZ
Výnimka z VZN č.3/2016 o jednorázovom príspevku pri narodení dieťaťa
Starosta obce – prišla žiadosť na vyplatenie o jednorázovom príspevku pri narodení dieťaťa od p.
Gabriely Krúpovej, bytom Lúčky 522. Žiadateľka nesplnila podľa VZN č.3/2016, že nemá trvalý
pobyt 10 mesiacov pred podaním žiadosti.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 57/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 11 programu OZ
Návrh - VZN o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov a iných
omamných látok na verejne prístupných miestach na území Obce Lúčky
K predloženému návrhu VZN č.2/2020 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov a iných omamných látok na verejne prístupných miestach na území Obce Lúčky nemali
poslanci žiadne pripomienky.
Mgr. Marta Bočeková - mali sme zastaralé, trebalo ho obnoviť podľa novej legislatívy.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 58/2020

Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 12 programu OZ
Návrh - Dodatok č.1 k VZN č.2/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských
zariadení
K predloženému návrhu – Dodatku č.1 k VZN č.2/2019 o určení výšky príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských
zariadení mali poslanci nasledovné pripomienky: Ing. Katarína Pechová – v návrhu VZN
vyskočila suma o 100 % (na 20,-€). Pýtala sa v okolitých obciach koľko rodičia platia za škôlku,
tak je to okolo tých 10,-€. Je to služba od obce (obec to dopláca), tak prečo by mali byť rodičia
ukrátení. Jej stanovisko je 10,-€ max 12,-€.
Starosta obce - Dôvodom navýšenia je fakt, že sa poplatky musia zosúladiť na celý rok jednotne.
Doteraz bolo v priebehu školského roku 10 € a cez prázdniny 20 €. Tu by sa poplatky navýšili na
10 mesiacov o 100 % a ja som tiež zásadne proti tomu. Som max. za 12 €, ale prednostne
navrhujem nechať pôvodnú sumu i na letné mesiace vo výške 10 €.
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za návrh poslankyne Pechovej, za pôvodnú sumu 10,-€.

Hlasovanie poslancov:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽALI:

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 59/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 13 programu OZ
Návrh - Dodatok č.2 k VZN č.2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov rozpočtu Obce Lúčky
Starosta obce – vysvetlil, že je tam zmena kvôli zlej situácii, ktorá tu je, doplnenie vety, „že
v prípade nepriaznivej situácie v dôsledku obmedzenia pohybu obyvateľov obce sa nevyplatí
schválená dotácia v plnej výške“.
K predloženému návrhu – Dodatku č.2 k VZN č.2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov rozpočtu Obce Lúčky nemali poslanci žiadne pripomienky.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 60/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 14 programu OZ
Návrh – VZN č.4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Lúčky
Starosta obce – oproti pôvodnému návrhu sa tam ešte zapracovali nejaké drobné zmeny podľa
platnej legislatívy a podľa požiadaviek zberovej spoločnosti.
K predloženému návrhu – VZN č.4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Lúčky s úpravami nemali poslanci žiadne pripomienky.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 61/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 15 programu OZ
Návrh – Dodatok č.1 k VZN č.1/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
v Obci Lúčky
K predloženému návrhu – Dodatku č.1 k VZN č.1/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska
a domu smútku v Obci Lúčky nemali poslanci žiadne pripomienky.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 62/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 16 programu OZ
Návrh – Dodatok č.4 k vnútornému predpisu o úhradách za poskytované služby
a činnosti zabezpečované Obcou Lúčky
Starosta obce – ceny, ktoré boli vyňaté z VZN, ktoré bolo prejednávané v predošlom bode sa
zapracovali do cenníka a tieto sa doplnili kvôli novej evidencii cintorína, v ktorej sa musí
rozlišovať typ hrobu.
K predloženému návrhu – Dodatku č.4 k vnútornému predpisu o úhradách za poskytované služby
a činnosti zabezpečované Obcou Lúčky nemali poslanci žiadne pripomienky.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 63/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 17 programu OZ
Návrh – Dodatok č.6 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce - poplatok za zmenil na 14,60 €/rok, nakoľko sa musí vypočítať poplatok za
odpady ako osoba x sadzba x počet dní v roku a toto bola jediná suma, ktorá bola najlepšie
zaokrúhlená. A čo najmenej zaťaží peňaženky občanov Viem, že budú niektorí ľudia zhrození, že
sa zase poplatok za odpady zvyšoval, ale keď si pozrieme okolité obce, kde platia aj 25-30 €.
(Priemer obcí dolného Liptova je 23 €.) A ako každý vie a pozerá televíziu, že sa idú zvýšiť
poplatky za BRKO (biologicky rozložiteľný kuchynský odpad), takže v každej jednej obci stúpnu
náklady v určitom obnose a všetky náklady bude znášať obec. U nás to je navýšenie za smeti cca
2000 €. Nie je to z našej hlavy, je to nariadenie štátu. Nie je to vinou ani poslancov, ani obce.
Jednoducho výdaj a príjem za TKO sa musí rovnať.
K predloženému návrhu – Dodatku č. č.6 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nemali poslanci žiadne pripomienky.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 64/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 18 programu OZ
Návrh – VZN č.3/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2021
K predloženému návrhu – VZN č.3/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2021 nemali poslanci žiadne
pripomienky.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 65/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 19 programu OZ
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správa
k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2019
Poslanci správu autítora obdržali elektronickou poštou. Poslanci nemali k správe audítorky žiadne
pripomienky. Správa tvorí prílohu č.2 k tejto zápisnici.

Starosta vyzval poslancov za hlasovanie.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 66/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 20 programu OZ
Odkúpenie parcely C-KN č.1212/33
Jedná sa žiadosť p. Viliama Matulu o odpredaj parcely C-KN 1212/33 o výmere 18 m2 –
pozemok pod garážou, parcelované garáže pri bytovkách.
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k odpredaju daného pozemku a následne hlasovalo za
zverejnenie zámeru predať tento pozemok.
Kúpna cena je stanovená na 25,-€ za 1 m2.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 67/2020
Hlasovanie:

Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 21 programu OZ
Prejednanie zámeny pozemkov – 3m2 (LV č.2949/LV č.1915)
Starosta obce – prišla žiadosť od p. Janky Marankovej, jedná sa o jej 3 m2 (parcela C-KN 64/2
o výmere 2m2, ktorá bola vytvorená z parcely E-KN 521 a parcela C-KN č.1300/38 o výmere
1m2, ktorá bola vytvorená z parcely E-KN 604/2, ktoré chce zameniť s obecnými pozemkami tiež
o výmere 3 m2 parc. C-KN 65/5. Týmto sa zároveň vysporiada pozemok pod obecným chodníkom
a ostatnou plochou.
Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k zámene daných pozemkov a následne hlasovalo za
zverejnenie zámeru zameniť tieto pozemky.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 68/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 22 programu OZ
Vyradenie majetku ZŠ s MŠ
K vyradeniu majetku ZŠ s MŠ podľa predloženého zoznamu (príloha č.3 k zápisnici), ktoré
poslanci obdržali elektronicky, nemali poslanci žiadne pripomienky.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 69/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 23 programu OZ
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2023
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
Ing. Katarína Pechová – prečo majú organizácie odpracovávať akcie? Keď sú obecné akcie,
vždy sú tam tí istí ľudia, či z folklóru, futbalu alebo zo stolného tenisu. Folklór ide vždy

vystupovať zadarmo na obecné akcie ako Deň matiek, Folklórne slávnosti. Na vianočnom
jarmoku zase chlapi zo stolného tenisu. Mgr. Marta Bočeková – toto sa tam už objavuje spätne
niekoľko rokov dozadu, jedine sa to môže zmeniť VZN-kom. Tam sa to myslelo, že sa spraví
brigáda, napr. vyčistenie rigolov alebo vyčistenie materskej škôlky alebo niečo také. Nemôžete
povedať, že niečo spravíte pre obec zadarmo, keď recipročne máte určité veci zase zadarmo. Ing.
Katarína Pechová – keď som organizovala vyčistenie škôlky, zas tam boli tí istí ľudia, ktorí sú
z folklóru, futbalu alebo stolného tenisu. Mgr. Marta Bočeková – nie všetky zložky, ktoré
dostávajú dotácie takto k tomu pristupujú. Starosta obce – všetky podujatia, ktoré sa
usporiadávajú, či už kultúrnymi alebo športovými zložkami. Slúžia pre všetkých občanov a je to
služba, ktorú tieto organizácie vykonávajú v prospech obce, pre občanov. Niekedy som si to
vyčísloval, že koľko kultúra, hasiči, šport urobí pre obec. Videl som na akciách, že sú tam aj
diváci a tým pádom je to aj športové a kultúrne využitie pre občanov. Tá pripomienka bola
myslená tak, že aby sa na to nezabudlo urobiť tú reciprocitu pre obec, áno, žiadajte aj na budúci
rok ale nezabúdajte, že bolo by milé nám to nejako vrátiť, ako sa to robí vo forme akcií, celkovo
obci. Každé jedno euro, ktoré v tejto obci je, je každého jedného občana a pre každého občana.
Poslanci berú na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2022-2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021, ktoré tvorí prílohu č.4 k tejto zápisnici.

Starosta vyzval poslancov za hlasovanie.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 70/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 24 programu OZ
Návrh rozpočtu Obce Lúčky 2021-2023
Návrh rozpočtu bol poslancom poslaný emailom a bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Bližšie
je to vyjadrené v dôvodovej správe k rozpočtu, ktorý prečítala poslancom hlavná účtovníčka obce
Mgr. Mária Ťapková. Dôvodová správa tvorí prílohu č.5 k zápisnici.
Starosta obce vyzval poslancov na otázky k návrhu rozpočtu. Poslanci nemali k návrhu rozpočtu
žiadne pripomienky.
Starosta obce - na ZMOS-e nás strašili, že tohtoročná pandémia sa ukáže až na budúci rok v
rozpočte, uvidíme čo to bude a budeme pružne reagovať na rozpočet.
Starosta obce zároveň objasnil niektoré veci z rozpočtu ako napríklad:
pôžičky Na rok 2021 máme ďalšie plány, ktoré sa nám bude dariť napĺňať podľa podielových
daní a na niečo použijeme i čerpanie pôžičky. Budeme pokračovať v poberaní a následnom
splácaní pôžičky, ktorá nám končí v auguste 2021 a naša snaha bude, aby splátka neprevýšila
doterajšiu splátku. Tento úver by sme využili na dofinancovanie zberného vozu a prestrešenie
Markušky, ak sa nám podaria dotiahnuť jednania. Rezervný fond sa nám darí pekne napĺňať,
postupne budeme z neho čerpať na práce v obci a pre obec. Momentálne je vo výške cca 100 000

€ a mojim zámerom je zachovávať ho vždy vo výške najmenej 25 000 € na chod obce, to som
sľúbil a to sa budem snažiť i dodržať.

Starosta vyzval poslancov za hlasovanie.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 71/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 25 programu OZ
Prejednanie prijatia úveru na kúpu špeciálneho automobilu a vybudovania prestrešenia
Markušky
Starosta obce – my sme začali zisťovať ohľadom pôžičiek v bankách. Rokovali sme
s PRIMA bankou, rokovali sme aj VUB, kde máme účet, tam nám dávajú výhodný úrok.
Poslali sme žiadosť aj ČSOB.
Mgr. Marta Bočeková – ČSOB ponúka, ak má obec primárny zostatok aspoň 20.000 eur tak
by bol poplatok nulový. My to s hlavnou účtovníčkou prepočítame ako to vyjde a na
najbližšom zastupiteľstve sa to predloží. A nie vždy najlacnejšia ponuka nie je vždy najlepšia.
Radovan Bobček – aká je cena toho auta? Starosta obce – jediná firma, ktorá to zastrešuje na
Slovensku, tak by nám auto na 2 dni zapožičala na vyskúšanie. Ak by sme boli spokojný, tak
si ho necháme a zaplatíme zálohu a potom zoberieme na to pôžičku. Cena za automobil, ktorý
majú teraz v ponuke je okolo 75.600 €. Ale môže to byť i iné vozidlo a tam bude i cena iná,
no rozdiel tam bude minimálny. S ojazdenými vozidlami je to tak, teraz ho majú zajtra nie, to
poznáte.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 72/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 26 programu OZ
Úprava rozpočtu na rok 2020
Poslanci obdržali úpravu rozpočtu elektronicky, a táto tvorí prílohu č.6 k zápisnici. Úprava
rozpočtu je podľa skutočnosti.
Poslanci nemali k danému návrhu žiadne pripomienky.
Starosta vyzval poslancov za hlasovanie.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 73/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 27 programu OZ
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
Poslanci nemali k plánu kontrolnej činnosti žiadne pripomienky. Plán kontrolnej činnosti tvorí
prílohu č.7 k tejto zápisnici.
Starosta vyzval poslancov za hlasovanie.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 74/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 28 programu OZ
Informácie o činnosti komisií
Ing. Petra Mihoková – komisia zasadala 2x. 08.10.2020 a 26.11.2020 – na tomto zasadnutí
komisie sme prejednávali dodatok č.6 k VZN 4/2015 o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde sa navyšovali niektoré sadzby za daň za
stavby a byty a zároveň sa zvýšila cena za vývoz komunálnych odpadov na 14,60 €, nakoľko
za poplatok musí vypočítať za osobu a kalendárny deň. Ďalej sme prejednávali návrhy zmien
k návrhu Dodatku č.4 k vnútornému predpisu o úhradách za poskytované služby a činnosti
zabezpečované obcou Lúčky ako sú cintorínske poplatky podľa typu hrobov. A v poslednom
bode sme s účtovníčkou obce prešli návrh rozpočtu na roky 2021-2023 v príjmovej
a výdavkovej časti. Všetky tieto veci odporučila komisia prijať.
Ostatné komisie nezasadali.
Bolo prijaté uznesenie č. 75/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 29 programu OZ
Aktuálne otázky, rôzne, diskusia
Starosta obce:
- Uskutočnilo sa rokovanie s firmou CBA VEREX a.s. – jedná sa o žiadosť, kde žiadajú
aby sa obec spolupodieľala na prerábke, ktorú investovali do novej predajne. Jedná sa
o výšku okolo 20.000 € (naša spoluúčasť). Moje stanovisko k tomu poznáte. Obec sa
nemá prečo podieľať na spoluúčasti a som zásadne proti spolufinancovaniu.
Argument, že nám to zostane pri mne neobstojí nakoľko pri každom ďalšom nájme si
to nájomca, respektíve obec bude musieť prispôsobiť na podmienky, na ktoré chce
využívať dané priestory. Nechápem, firma bude podnikať na našom pozemku a my im
to budeme spolufinancovať min. 5 rokov. No to je vrchol a nemysliteľné. Jediné čo by
nám pri odchode mohlo zostať to sú vchodové dvere, ale ani to nebudem financovať.
Nech nám po ukončení svojej činnosti vrátia priestory v takom stave v akom ich
prevzali a my si upravíme následne, ako budeme chcieť. Ich žiadosť je neskutočný
nonsens.
Starosta vyzval poslancov za hlasovanie k žiadosti CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 76/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

-

-

-

-

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

Michal Pecho

Prišla žiadosť o výmenu pozemku od KÚPELE LÚČKY a.s.. Naďalej zostáva
v platnosti pôvodné uznesenie a do budúcna som za zámenu pozemkov nie za
odpredaj. Nakoľko sme v dobrej finančnej disciplíne a majetok obce budeme
zveľaďovať.
Ďakuje za pomoc pri 2 kolách testovania na ochorenie COVID-19. Mali sme
obsadených ľudí na 90 perc. z našich rodákov, ktorí nám poskytli svoje služby
a pomoc dávno predtým, ako sa vôbec vedelo, ako to bude prebiehať.
Vyhodnotenie ankety je, že 80 % z celkového počtu vrátených anketových lístkov
(celkovo 121) je za výstavbu bytovky. Teraz musíme čakať na vyjadrenie vlády o ich
stanovisko, ktoré sa ide meniť, systém, spolufinancovanie i žiadosti pre výstavbu
nájomných domov. Má to na starosti p. Kollár.
Zmena cestovného poriadku, niektoré pripomienky sa od občanov podarilo zapracovať
do CP.

Bc. Petra Moravčíková –predniesla pripomienky od občanov na ulici Hôzdy a Hliny,
pripomienky boli zaslané všetkým poslancom.
 Včelnica je v hroznom stave – Ing. Petra Mihoková – my máme pozemok len pri
včelíne, doteraz sme sa starali o celú záhradu, tento rok sme to už nespravili, chceli
sme ukázať ako sa o to stará škola. Komunikácia so školou je momentálne zvláštna.
Dohodli sme sa, že si sadneme s p. riaditeľom, aby sme sa dohodli ako budeme
pokračovať v staraní o školskú záhradu. Starosta obce – chcem si na jar spraviť
stretnutie s Radou školy a prejednať určité veci.

 Video nahrávky – my ako obec to nemáme prečo robiť, ak nám to štát prikáže tak to
robiť budeme. Ak občania chcú, tak nech na zastupiteľstvo prídu osobne. Ohľadom
zápisníc – musíme to dodržať aby sme to v stanovenom čase zverejnili tak ako sa má.
-

-

-

Otváranie škôl – na margo toho poviem, chaotické, nepresné a v médiách zavádzajúce.
Jednoducho je to katastrofa.
Pokračujeme na projekte Bôrové, rozparcelovanie parcelí. Ďalším krokom bude
sedenia s majiteľmi, teraz to nie je možné.
V zmysle ochrany prírody – Vodárenský podnik – idú vypilovať stromy, majú
povolenie ale neviem či to zase stihnú, lebo podobné povolenie už mali v minulom
roku a nič nespravili. Posielal som list na ich podnik do Piešťan.
Signál na nižnom konci – listy posielam na Orange a T-com, už 3krát, ( poslancom
som ich ukázal a sú k dispozícii na obecnom úrade).
Environmentálny fond – nová žiadosť na kompostéry, (tretí x) na rekonštrukciu
odtokovej siete (druhý x), a traktor na kompostovisko a zber BRKO
Meranie radónu, môžu sa občania zapojiť do projektu.
Aplikácia v obraze je dostupná pre každého občana a je to veľký prínos
k informovanosti. Je dostupná na našej WWW. Stránke a jej aplikácia je veľmi
jednoduchá.
Virtuálny cintorín je takisto značným prínosom.

Ing. Katarína Pechová:
- Bude môcť chodiť bursa, bude sa to dať? Starosta obce – treba sa na to pripraviť, že
by to mohlo byť a budeme sledovať aké opatrenia dovtedy vyjdú.
- Mohla by obec zabezpečiť aspoň jeden máj na vodopáde svojimi pracovníkmi, ak by
nemohli májovníci chodiť po obci? Starosta obce – áno, zabezpečí v spolupráci
s vami p. poslankyne a poslanci.
- Rodina Maťúšová, ktorá kúpila dom na Lúčkach sa angažujú v koseckých súťažiach.
Chce sa opýtať, či by sa nedali zorganizovať kosecké slávnosti aj u nás v obci?
Starosta obce – popri nejakých našich akciách sa môžu takéto aktivity zapracovať.
Netreba sa báť a prísť s konkrétnym návrhom. Keď bude najbližšie zasadnutie
kultúrnej komisie treba to s nimi prejednať.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 77/2020
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

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

Michal Pecho

K bodu 30 programu OZ
Záver
Starosta všetkým prítomným poďakoval za účasť na zasadnutí OZ a za celý uplynulý rok.
Zvládlo sa to na jednotku aj napriek tomu aká ťažká situácia bola v tomto roku. Zároveň
poprial všetko dobré.

Zapísala: Mgr. Zuzana Dludíková

Overovatelia:

p. Michal Pecho

p. Radovan Bobček

Starosta obce: Branislav Hrbček

