Zápisnica číslo 3/2015
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke, ktoré
sa konalo dňa 29. apríla 2015
v kancelárií Obecného úradu v Lúčke

Prítomní: viď prezenčná listina
Starosta obce Lúčka Mikuláš Mašlej privítal všetkých prítomných na III. zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Lúčke. Pozvánky na zasadnutie boli doručené všetkým poslancom
OZ, hlavnému kontrolórovi obce a pozvánka bola zverejnená aj na úradnej tabuli a webovej
stránke obce. Zároveň konštatuje, že OZ je uznášania schopné.
Starosta obce dal hlasovať za uvedený program tretieho zasadnutia OZ. Poslanec Peter
Marcin navrhol doplniť program o bod č.7 a to prerokovanie platu starostu. Poslanci OZ
uvedený program schválili s doplnením bodu 7 a následným prečíslovaním ostatných bodov
programu.
otvorenie
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Voľba pracovných komisií
Správa o hospodárení obce – schválenie záverečného účtu za rok 2014
Schválenie prevodu prebytku hospodárenia za rok 2014 do rezervného fondu
Schválenie začiatku spracovania zámeru PHSR obce na roky 2014 – 2020
Schválenie príspevku – dotácie cirkvám na rok 2015
Prerokovanie platu starostu
Rôzne – diskusia

záver
Hlasovanie:
5
5
0
0
Poslanci predložený návrh programu s jeho doplnením jednohlasne schválili.

K bodu 2/
Starosta obce určil zapisovateľku, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie.
Zapisovateľka:

Daniela Pšenáková

Overovatelia:

Peter Marcin
Pavel Hermanovský

Návrhová komisia:

Peter Marcin
Anna Sopková
Ing. Dominik Tkáč

Hlasovanie:
5
5
0
0
K bodu 3/
Starosta predniesol návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2014, ktorý
pozostáva z Výročnej správy, Hodnotiacej správy a Záverečného účtu.
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Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014, ktorý
bol schválený uz. č. 52/16/2013 zo dňa 12.12.2013 a upravený rozpočtovými opatreniami
č.1 -4 a úpravou rozpočtu zo dňa 15.12.2014 uznesením č. 10/2/2014.
Výsledok hospodárenia:
1. PRÍJMY

– rozpočtované (po úprave)....…170 000,00EUR
- skutočnosť ……………………........ 171 838,70EUR

2. VÝDAJE

– rozpočtované (po úprave)….….170 000,00EUR
- skutočnosť ………...……………..…..166 827,12EUR

CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA………….............…..5 011,58 EUR.
Nakoľko obec prijala kapitálový transfér, ktorý bude použitý v roku 2015 z prebytku
hospodárenia ho vylučujeme.
Celkom výsledkom
bežného a kapitálového hospodárenia po vykonaných úpravách
vykazuje prebytok 11,58 EUR.
Hlasovanie:
5
5
0
0
Predložený materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 13/3/2015 je súčasťou zápisnice.
K bodu 4/
Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia §15 a §16 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Starosta predniesol návrh na schválenie prevodu prebytku hospodárenia za rok 2014 vo
výške 11,58 EUR do rezervného fondu obce.
Hlasovanie:
5
5
0
0
Návrh na uznesenie č. 14/3/2015 je súčasťou zápisnice.
K bodu 5/
Starosta informoval poslancov OZ, že v roku 2015 sa začnú zverejňovať výzvy na
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z nového Programovacieho obdobia
2014 – 2020. Uznesenie o schválení jeho aktualizovanej verzie bude súčasťou povinných
príloh žiadosti o NFP. Z týchto dôvodov je potrebné spracovanie aktualizácie PHSR obce pre
nové programovacie obdobie 2014 – 2014. Preto navrhuje, aby OZ schválilo zámer
spracovania PHSR – PR obce Lúčka na roky 2014 – 2020 s výhľadom na 10 rokov v zmysle
novely zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja.
Po diskusií k predmetnému bodu dal starosta o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 15/3/2015 je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie:
5
5
0
0
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K bodu 6/
a) Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Kuková požiadal obec o
poskytnutie príspevku, resp. dotácie na renováciu chodníkov v okolí evanjelickej
modlitebne v Kračúnovciach. Nakoľko modlitebňu užívajú aj veriaci evanjelici z našej
obce, starosta navrhol schváliť predmetnú žiadosť a Cirkevnému zboru ECAV Kuková
poskytnúť zo schváleného rozpočtu obce príspevok vo výške 200,00 EUR.
b) O finančný príspevok na údržbu Rímsko - katolíckeho kostola Nanebovzatej P. Márie
v Lúčke požiadali zástupcovia Rímskokatolíckej cirkvi v Lúčke. Starosta navrhol, aby
z rozpočtu obce bol Rímsko-katolíckej cirkvi v Lúčke schválený príspevok vo výške
300,00 EUR.
Po diskusií k predmetnému bodu poslanci predložený návrh schválili.
Návrh na uznesenie č. 16/3/2015 je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie:
5
5
0
0

K bodu 7/
Poslanec Peter Marcin navrhol doplniť program rokovania o tento bod „prerokovanie platu
starostu“ a to z dôvodu nezrovnalosti uvedenej v zápisnici OZ. V zápisnici č.1/2014 zo dňa
7.12.2014 sa uvádza, že starosta mal doposiaľ základný plat navýšený o 40% a OZ mu toto
navýšenie schválilo aj naďalej. No keď percentá preráta na číslo, výsledná čiastka je vyššia.
Preto chcel podať vysvetlenie a uviesť veci na pravú mieru.
Zapisovateľka: Plat starostu (vrátane navýšenia) bol schválený uznesením č.5/1/2014 zo
dňa 7.12.2014. Uznesenie č.5/1/2014 v bode B/ znie „ zvyšuje mesačný plat Mikuláša
Mašleja, starostu obce Lúčka v súlade s §4 ods.2 zákona NR SR č.253/1994 Z.z. o 45%“.
Z uvedeného vyplýva, že v zápisnici OZ sa stal preklep, ktorý bude uvedený na pravú mieru
a do budúcna by bolo vhodné, aby overovatelia zápisnice dôslednejšie kontrolovali zápisnicu
pred jej podpísaním.
K bodu 8/
a/ Starosta – informoval poslancov, že na polročnej pedagogickej rade ZŠ Kračúnovce boli
vyhodnotení ako najlepší žiaci tried žiaci z našej obce a to Sofia Vanda Pavúková (2.A)
a Branislav Leško (7.B)
Poslanci navrhli, aby sa takéto hodnotenie zaviedlo aj na tunajšej ZŠ.
Podnety a dotazy poslancov:
Marcin Peter – informoval sa o počtoch detí v MŠ a ZŠ, o spôsobe ich financovania,
o hospodárení i o dôvodoch prijímania detí z iných obcí (či je to pre našu obec výhodné).
Starosta vysvetlil financovanie MŠ aj ZŠ. Uviedol, že v MŠ je dostatočný počet detí, no ZŠ je
pre nízky počet žiakov v ohrození.
Sopková Anna – uviedla, že zo strany školy nevidí žiadnu iniciatívu, ktorá by spela
k udržaniu ZŠ v obci. Navrhla, aby sa stretli starosta, vedenie školy, Rada školy pri ZŠ
Lúčka a Komisia školstva, kultúry, telovýchovy a mládeže a spoločne hľadali riešenia zo
zložitej situácie v ktorej sa škola v obci nachádza. V opačnom prípade jej v blízkej
budúcnosti hrozí zrušenie.
Ing. Dominik Tkáč – informoval sa, či by na WEB stránke obce nemohli byť zverejnené aj
staršie materiály zo zasadnutí OZ v minulom období. Starosta ho oboznámil s tým, všetky
materiály sú mu v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám k dispozícií na
Obecnom úrade v Lúčke.
Marcin Peter - informoval sa, či by zasadnutia OZ nemohli byť online, tak ako je to
v mestách. Starosta reagoval na jeho dotaz, že obec nemá finančné prostriedky na takéto
vysielanie, ktoré je dosť nákladné. Poslanec Marcin sa tak informoval, či by mohol
zasadnutia kamerovať. Starosta – nemá s tým problém. Ak chce môže zasadnutia natáčať
a zverejniť.
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Marcin Peter – reagoval na informáciu starostu o oprave cesty I./73 s možnosťou získania
asfaltovej drte na opravu výtlkov v obci a nesúhlasil s tým, aby bola použitá k plátaniu
„strednej cesty“. Tlmočil nespokojnosť občanov tejto časti obce s tým, že cesta je
v dezolátnom stave a nič sa s ňou nerobí. Starosta mu na to odpovedal, že všetko je
o financiách a tie momentálne obce nemá. Sľúbil, že pri prvej možnosti získania financií na
opravu – výstavbu tejto cesty sa bude prednostne touto problematikou zaoberať. Poslanec
Peter Marcin opakovane upozornil aj na problém neodtekania vody v dažďovej kanalizácií.
Pšenáková Daniela – upozornila na neporiadok a znečistené prostredie v okolí obydlia p.
Vlasty Fečovej (súp.č.64). Občania žijúci v jej susedstve a okoli sa sťažujú na šíriaci sa
zápach zo znečistenej priekopy aj na premnoženie hlodavcov (potkanov).
Marcin Peter – požadoval vysvetlenie starostu na to, že pri kontrole zverejnených faktúr na
stránke obce narazil na FA 20120613 zo dňa 6.7.2012 dodávateľa Javolko Ján, Lipníky –
„doprava požiarnického suda“ na čiastku 130,90 EUR. V tom istom čase osobne previezol
vlastným autom požiarnicky súd on sám bezodplatne.
Starosta mu odpovedal, že aby mu na to vedel odpovedať musí si predmetnú faktúru vyňať
z účtovných dokladov a pozrieť, čo presne bolo uvedené v popise faktúry, nakoľko na WEB
stránke obce sa uvádza len skrátene „predmet fakturácie“. O výsledku bude informovať na
najbližšom zasadnutí OZ, kde si pripraví ku kontrole aj predmetnú faktúru aj s prílohami.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta sa poďakoval všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.

........................................................
Mikuláš Mašlej – starosta

I. overovateľ:
Peter Marcin

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

II. overovateľ:
Pavel Hermanovský ........................................................
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