Zápisnica číslo 6/2015
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčke,
ktoré sa konalo dňa 30. septembra 2015
v kancelárií Obecného úradu v Lúčke
Prítomní poslanci:

Andrej Havrila, Pavel Hermanovský, Peter Marcin,
František Mihelič, RNDr. Marcel Tkáč

Neprítomní poslanci:

Anna Sopková, Ing. Dominik Tkáč

Ostatní prítomní:

(viď prezenčná listina)

Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lúčke otvoril a celé viedol starosta obce
Mikuláš Mašlej. V úvode privítal všetkých prítomných a predniesol návrh programu
rokovania:
otvorenie
2. Voľba pracovných komisií
3. Návrh na schválenie zvýšenia splátkového kalendára úveru obce v PRIMA Banke
Slovensko
4. Rôzne – diskusia
a) Informácia o zahájení školského roka 2015/2016 a o počtoch detí v MŠ, ZŠ a ŠKD
b) Príprava
– zámeru výstavby nájomných bytov
- Zámeru realizácie príprav napojenia kanalizácie na ČOV
záver
Poslanci predložený návrh jednohlasne a bez zmien schválili.
K bodu 2/
Starosta obce určil zapisovateľku, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie.
Zapisovateľ:

Imrich Stach, Mgr.

Overovatelia:

Marcel Tkáč, RNDr.
Pavel Hermanovský

Návrhová komisia:

Pavel Hermanovský
Andrej Havrila
Marcel Tkáč, RNDr.

K bodu 3/
Obec Lúčka v roku 2007 uzatvorila s DEXIA bankou Slovenska Zmluvu o úvere č.37/036/07
zo dňa 26.10.2007, DEXIA Komunál univerzálny úver vo výške 66 387,84EUR, ktorý bol
následne navyšovaný na čiastku 85 767,43EUR. Úver bol použitý na financovanie
investičných potrieb obce a refinancovanie záväzkov z investičnej činnosti (Výstavba Domu
nádeje). Starosta navrhol aby existujúci Dexia komunál univerzálny úver bol zmenený na
terminovaný úver s nastavením splátkového kalendára zo strany Prima banky Slovensko,
a.s. a zmluvne dojednané podmienky v príslušnej zmluve. Starosta dal o predmetnom
návrhu hlasovať. Poslanci návrh schválili.
Hlasovanie:
5
5
0
0
Návrh na uznesenie č. 24/6/2015 je súčasťou zápisnice.

K bodu 4/
a) Starosta informoval prítomných o situácií v školstve v obci. Do MŠ bolo prihlásených
21 detí. Pravidelne dochádza cca 15 detí na celodennú prevádzku. V MŠ vyučuje
riaditeľka Mária Ondeková a to v dňoch utorok, streda, štvrtok a učiteľka Anna
Mašlejová v dňoch pondelok a piatok, ktorá zároveň vyučuje v ŠKD pri ZŠ Lúčka.
V dňoch, keď je v MŠ v ŠKD ju zastupuje Mgr. Jozef Mašlej (riaditeľ ZŠ). ZŠ
navštevuje 8 detí, ktoré zároveň navštevujú aj Školský klub detí pri ZŠ. V ZŠ
vyučuje riaditeľ Mgr. Jozef Mašlej, v Školskom klubu je vychovávateľka Anna
Mašlejová. Extérne vyučujú Mgr. Jozef Motýľ – anglický jazyk a ThLic. Martin Telepun
– náboženská výchova (kňaz). Upratovačka pre MŠ a ZŠ je p. Magdaléna
Hermanovská. Kuchárkou v ŠJ pri MŠ je p. Viera Širotová, ktorá je na dlhodobej PN
a zastupuje ju p. Katarína Vojtková a vedúcou v ŠJ je p. Helena Varayová. Tento
školský rok aj napriek nízkemu počtu žiakov ZŠ funguje, no ak by sa počty detí
nezmenili, prípadne ešte znížili povedie to k likvidácií ZŠ a situáciu to sťaží aj MŠ.
Situácia v škole sa bude priebežne monitorovať a v prípade potreby sa budú hľadať
najprijateľnejšie riešenia. Starosta bude o stave v školstve informovať poslancov na
ďalších zasadnutiach.
b) Starosta opätovne otvoril tému výstavby nájomných bytov v obci. Ešte v roku 2013
sa v obci robil prieskum formou dotazníka, ktorého cieľom bolo zistiť záujem mladých
rodín o tieto byty. Nakoľko záujem vtedy bol nedostatočný, táto téma ostala
otvorená. Poslanci súhlasili, aby sa opätovne zistil záujem o byty v obci a v prípade
dostatočného záujmu by sa toto problematikou zaoberali na ďalších zasadnutiach OZ.
c) Starosta informoval poslancov o potrebe riešenia ČOV v obci. Či už rekonštrukciou
a navýšením kapacity ČOV v Kračúnovciach (samozrejme po rokovaniach a súhlase
poslancov OZ Kračúnovce), prípadne výstavbou vlastnej ČOV. Dôvodom na otvorenie
tejto témy je aj to, že do roku 2020 by mali byť odkanalizované všetky obce do 2000
obyvateľov a to prostredníctvom Eurofondov z OP ŽP. Ponuku na výstavbu ČOV
zaslala firma EKOSERVIS Slovensko, s.r.o., Veľký Slávkov, ktorá sa zaoberá
technológiou čistenia odpadových vôd ako aj pitných vôd a úžitkovej
vody. Z dlhodobých skúseností by skôr doporučili výstavbu novej ČOV ako napojenie
sa na ČOV v Kračúnovciach. Starosta túto problematiku predniesol, aby poslanci
pouvažovali nad jej riešením a mohli sa tak ňou zaoberať na ďalších zasadnutiach
OZ.
K bodu 5/
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta sa poďakoval všetkým prítomným za
účasť na zasadnutí a rokovanie ukončil.

........................................................
Mikuláš Mašlej – starosta
I. overovateľ:

II. overovateľ:

Pavel Hermanovský. ........................................................

Marcel Tkáč, RNDr. ........................................................
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