
                     Na vedomosť sa dáva: 

                                                Občasník Obecného úradu Lúčky 
                                                              č. 1/2008 
Vážení spoluobčania, 
   čas sviatkov pokoja Vianoc už pominul a otvorili sme dvere do nového roku 2008. 
Poniektorí s nostalgiou, iní s nádejou na lepší zajtrajšok očakávame čo nám prinesie.    
   Pre mňa bol rok 2007 novým začiatkom práce v inej sfére ako som doposiaľ pracoval. 
Najviac ma ťažila myšlienka na veľkú dlžobu obce v čiastke 543 368,- Sk,  ktorú som zdedil 
prevzatím funkcie starostu. S radosťou som si vydýchol až teraz na konci roku 2007, keď sa 
nám podarilo  vyrovnať dlh predajom   rodinných domov č. 34 a č. 35, a dlžnú čiastku 
vyplatiť LESOSTAVU Zvolen. Tým sme zbavili obec finančnej ťarchy. 
   Ďalej sa nám podarilo s pomocou sponzorských príspevkov Krempos 50 000,- Sk, VÚC 
Banská Bystrica v čiastke 17 000,- Sk a Technických služieb mesta s výdatnou pomocou 
poslanca p. Segeča Jaroslava v hodnote 62 000,- Sk,opraviť miestnu komunikáciu „ horný 
koniec“ v celkovej hodnote 129 000,- Sk. Obec oprava miestnej komunikácie nestála ani 
jednu korunu. Opravili sme a povymieňali žiarovky na miestnom verejnom osvetlení a tiež 
miestny rozhlas, podľa skromných finančných možností. Spolu s pracovníkmi 
verejnoprospešných prác sme sa snažili upratovať obec a jej okolie, aby sa nám tu žilo 
pohodlnejšie a v čistom prostredí. 
   Mládeži sme sľúbili klubovňu, to sa nám aj podarilo zabezpečiť. Závisí teraz od nich, ako sa 
budú starať o svoje priestory. 
   Vypracovali sme projektovú dokumentáciu na  SAŽP, so zámerom vysporiadať pozemky 
v obci, a vybudovať ihrisko  a jeho okolie. 
   Vážení spoluobčania, ja spolu s poslancami Vám prajem do roku 2008 hlavne pevné 
zdravie, úspechy vo všetkých Vašich činnostiach, veľa optimizmu, nech je pre Vás rok 2008 
prínosom a nádejou v lepšiu budúcnosť. 
 
                                                                                                    Z a j a k František 
                                                                                                       starosta obce 
Informácie obecného úradu: 
   Z dôvodu organizačných zmien obecného úradu sa dňom 1.2.2008 mení režim úradných dní 
nasledovne: 
   Starosta obce:                                pondelok až piatok    od 7,00 hod. – 13,00 hod. 
   Administratívna pracovníčka        pondelok   od   8,00  hod.  – 13,00 hod. 
                                                         utorok        od 12,00  hod.  – 17,00 hod. 
                                                         streda         od   8,00  hod.  – 13,00 hod. 
                                                         štvrtok       od   8,00  hod.  – 13,00 hod. 
                                                         piatok         voľno   
   V prípade neprítomnosti obidvoch funkcionárov, v nutných prípadoch volajte na číslo telef:  
starosta  6743969, mobil: 0915221427 
zástupca starostu: 6743644, mobil: 0915765042 
 
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva: 
8.1.2008, 11.3.2008, 13.5.2008,  8.7.2008,  9.9.2008, 11.11.2008,  9.12.2008 
   Každé zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné, na ktoré ste všetci srdečne vítaní.  



   Obecné zastupiteľstvo pripravuje na mesiac marec hovor  s občanmi, na ktorom Vás 
chceme informovať podrobnejšie o zámeroch a aktivitách obce v roku 2008. 
 
Termíny odvozu komunálneho odpadu – odvoz smetí v roku  2008 
14.1. 28.1  11.2.  25.2.  10.3.  24.3.  7.4.  21.4.  5.5.  19.5.  2.6.  16.6.  30.6.  14.7.  28.7.  11.8.  
25.8.  8.9.  22.9.  6.10.  20.10.  3.11.  17.11.  1.12.  15.12.  29.12. 
   Z dôvodu, že narastá suma, ktorú fakturujú TS Žiar nad Hronom za odvoz a uloženie 
odpadu obecnému úradu, sa na Vás obraciame so žiadosťou o Vašu spoluprácu v tom zmysle, 
aby ste v daný deň zvozu odpadu, odpadové nádoby (kukačky) vykladali na prístupné miesto 
iba vtedy, keď sú naplnené viac než do polovice. Ušetríte tým spoločné finančné prostriedky 
obce.  
 
Zbor pre občianske záležitosti informuje: 
   Z príležitosti významných životných jubileí, členovia zboru pre občianske záležitosti 
navštevujú jubilantov : 70 rokov,  75 rokov 80 rokov. Od 80 rokov navštevujú jubilantov 
každý rok. 
Autobusové spojenie zo zastávky Lúčky - horný koniec: 
Smer Kremnica - autobusová stanica 
05,53 a   06,40x  7,23a  07,24c  08,38x  13,09x  13,53a  15,30x  16,40a  17,25x   21,23x  
Smer Kremnica – horná nemocnica 
04,.54 xm    14,08 c 
Smer Kopernica – autobusová obrátka: 
06,22 x  07,02c  07,02a  08,09x  12,09x  12,52a  13,53c  14,57x  15,07a  16,53x  19,06   
22,32x  
Vysvetlivky: x  - spoj premáva v pracovné dni 
                      a  - spoj premáva v sobotu a v nedeľu 24.12., 25.12., 26.12., 1.1., 21.3.    
                      c  - spoj premáva len v dňoch školského vyučovania 
                      m  - možnosť prestupu na vlakové spojenie 
Štatistické údaje obyvateľstva 
Počet obyvateľov k 31.12.2007         242      Z toho:    mužov  130    žien      112 
z toho deti do 15 rokov                       34       občania nad 15 rokov               208  
narodených      0   zomrelých               4        prisťahovaných                            4 
odsťahovaní    8   prechodný pobyt   15 
                         
Informácia farského spoločenstva: 
   Milí naši spoluobčania, ako iste viete a mali ste možnosť vidieť v roku 2007 sme vďaka 
Vašej veľkodušnosti a finančných darov mohli začať s opravou kaplnky, ktorá bola vyhlásená 
za pamätihodnosť obce a spolu s dvoma kostolmi v obci, je jej raritou a dominantou. Podarilo 
sa nám opraviť krov a strechu pokryť medeným plechom, čo dúfame že vydrží dlhé roky. 
Finančné náklady na opravu boli 46 149,- Sk. 
   V tomto roku plánujeme opraviť fasádu a dať vyrobiť nové dvere a zárubňu. Preto naďalej 
pokračujeme v zbierke. K dnešnému dňu máme už vyzbierané 10 754,50 Sk, čo je pre nás 
veľká radosť a nádej, že sa nám jej oprava podarí dokončiť. Nedúfali sme ani vo sne, že sa 
stretneme s takou ochotou a podporou z Vašej strany. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí 
či už s odbornou radou, finančnými príspevkami, alebo prácou, prispeli na jej opravu.   
Veríme, že spoločnými silami doopravujeme tak krásny objekt, ako je naša kaplnka 
a zachránime ju pre budúce generácie. 
   Za farské spoločenstvo: Anna Zajaková   
Redakčne pripravili: Filčák Štefan, Zajaková Anna, Zajak František,           Počet výtlačkov: 65 ks 



                     Na vedomosť sa dáva: 
                                              

Občasník Obecného úradu Lúčky 
č. 2/2010 

 
Vážení spoluobčania, 
 
   prihovárame sa Vám touto cestou z príležitosti jubilea 580. výročia prvej písomnej zmienky 
o našej obci Lúčky.  
   Pre tých ktorí sa nemohli dostať k informáciám o histórii obce v krátkosti uvádzame 
nasledovné údaje:  
   V roku 2009 obec oslávila 580 výročie prvej písomnej zmienky o obci / r.1429/. Obec sa 
nazývala Hannushaw a patrila pod Tekovskú župu. Mesto Kremnica kúpila obec do komory. 
Od r. 1808 sa obec nazývala Lúčka, v  r. 1920 dostala pôvodný názov Lúčky, po maďarsky  
nazývali obec Jánosrét. Do r. 1960 patrila pod Kremnicu, kraj Banskobystrický, od r. 1960 
okres Žiar nad Hronom. 
   V r. 1828 mala obec 796 obyvateľov, obyvatelia sa živili baníctvom, roľníctvom. V r.1940 
mala až 1311 obyvateľov. Po r. 1945 na základe opatrenia vlády, občanov nemeckej 
národnosti vysťahovali a v obci zostalo len 7 pôvodných rodín. Všetky neobývané domy dala 
vláda príkaz zlikvidovať.  
 
   Začína sa  rok 2010 a my sa dívame spätne čo sme stihli urobiť v obci a ako napĺňame 
volebné sľuby, ktoré sme si predsavzali pri zvolení do funkcie. Prihovárame sa Vám aj z toho 
dôvodu, že sa nám dostávajú do uší mnohé nepravdivé informácie, polopravdy a lži o našej 
činnosti, čo nás veľmi znepokojuje a aj znechucuje. Chceme Vás poinformovať o činnosti 
obecného úradu aj o prijatých opatreniach, ktoré sa týkajú  celosvetovej hospodárskej krízy. 
   Ako ste už boli informovaní volebné obdobie sme začali v mínuse 543 368,- Sk. Určite sa 
rozpomeniete na Občasník č.1, ktorý sme vydali v r. 2008, v ktorom sme Vás poinformovali 
o jeho vyrovnaní predaním dvoch rodinných domov č. 34 a 35. 
    Od r. 2008 sme na obecnom úrade museli v zmysle zákona zaviesť podvojné účtovníctvo. 
V zmysle smerníc európskej únie bolo potrebné naplniť počítačovú databázu jednotlivými 
údajmi v programoch evidencia obyvateľstva, majetok obce, komunálny odpad, dane 
z nehnuteľností, vypracovať interné smernice obce, musela sa previesť archivácia všetkých 
dokladov a písomností na základe pokynov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 
Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pobočky v Kremnici, ktorá nebola vedená v obci od r. 
1991. Museli sme zaarchivovať písomnosti od r. 1991 – 1998. Pripravil sa projekt na 
Agentúru životného prostredia do Banskej Bystrici, finančná dotácia nám nebola poskytnutá 
v dôsledku malého rozpočtu BB samosprávneho kraja. Ďalej bol podaný projekt na BB 
samosprávny kraj na verejné osvetlenie v obci, projekt bol schválený a bola obci poskytnutá 
čiastka 30 000 Sk. Z týchto financií sme zakúpili 31 ks úsporných svietidiel. Výmenu sme 
previedli svojpomocne, čo obec nestálo ani jednu korunu. V dôsledku voľného vzdušného 
vedenia dochádzalo k skratovaniu a poruchám nových svietidiel. Zabezpečili sme 
u Energetických rozvodných závodov rozperkovanie vodičov. Na základe upozornenia 
Štátneho energetického dozoru, že v obci nebola vykonaná revízia elektrických zariadení na  
4 odberných miestach, zabezpečilo sa vykonanie revízie týchto odberných miest a závady sa 
svojpomocne odstránili. Pomohli sme pri záchrane pamätihodnosti obce /prícestná kaplnka/ 



výmenou hranolov krovu a následne prekrytie medeným plechom – obec túto opravu 
nefinancovala.. 
   Finančný rok obecného úradu na základe úsporných  opatrení, ktoré sú výsledkom šetrenia 
mzdových fondov sa ukončil prebytkom v čiastke  440 767,- Sk, z toho 180 000 sa ušetrilo na 
mzdách starostu, ekonómky a kontrolóra, čo potvrdila nezávislá auditorka pri vykonaní 
ročného auditu, ktorý sa prevádza každý rok.  
    V roku 2009 sme začali s vysporiadaním pozemkov v obci-ROEP, čo nás zamestnávalo 
úzkou spoluprácou s Pozemkovým úradom, Geodéziou Žilina a Katastrálnym úradom Žiar 
nad Hronom. Poštovné a iné s tým súvisiace poplatky stáli obec 300 €. Vďaka prebytku  v r. 
2008 sme mohli naplniť vôľu občanov a začať s prípravou projektu Oprava kultúrneho domu 
v Lúčkach,  podanie žiadostí o finančnú dotáciu z EURO fondov. Vypracovanie stavebného 
projektu a verejné obstarávanie obec stálo  12 115,78 €, čo je    365 000,- Sk.. V prípade 
úspešne schváleného projektu, bude obci poskytnuté 110 000 €, čo je 3 313 860,- Sk. 
   Pripravil sa aj projekt rekonštrukcie autobusových čakární Lúčky, ktorý sa predložil VÚC 
BB. Projekt bol úspešne posúdený, a bola nám schválená finančná čiastka 1 500,- €. Posledný 
mesiac roku 2009 nám súkromný podnikateľ Ing. Kľučka na základe zmluvy  obidve čakárne 
zrekonštruoval. Niektoré práce previedol sponzorsky, aby sa čakárne mohli dokončiť.     
   Z dôvodu získania  priestorov na uskladnenie materiálu sa výhodne zakúpila unimobunka 
v hodnote 265,- € a 71,20 € nás stála doprava, ktorú nám vykonal p.Kočner. Aktívnou 
činnosťou sme pomohli dokončiť opravu pamätihodnosti obce-prícestnú kaplnku.  
   Po dlhej urgencii Povodia Hrona, podarilo sa nám vyčistenie protipožiarnej nádrže 
a následne aj miestneho potoka.  
   Svojpomocne sme  previedli opravu komína a fasády požiarnej zbrojnici.  
   Zabezpečili sme prevedenie výmeny verejného telefónneho automatu. 
   Previedla sa oprava miestneho rozhlasu, prekládka siete v dĺžke 250 m a výmena 3 
reproduktorov.  
   V dôsledku podmáčania miestnej komunikácie pred cintorínom, sa previedlo 
oddrenážovanie výmoku. 
  ´Ďalej Vás chceme poinformovať o problematike odpadového hospodárstva. V dôsledku 
zvýšenia cien za likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu, ku ktorému došlo v roku 
2009, obec je nútená pristúpiť k nepopulárnemu opatreniu, zvýšeniu poplatku od občana za 
komunálny odpad v čiastke 13,- €/osoba. V roku 2009 obec vybrala na poplatkoch od 
občanov 2 065,- €, skutočné náklady boli 4 031,23 €, čo nie je v súlade zo zákonom 
o odpadovom hospodárstve. 
   Po periodickej revízii sociálnej poisťovne sa musel uhradiť nedoplatok z roku 2005 plus 
pokuta - v celkovej čiastke  733,70 €.  
    V roku 2009 z dôvodu finančnej krízy boli príjmy do obce znížené o 35,7 %.    
    Spolu s pracovníkmi verejnoprospešných prác sme sa snažili upratovať obec a jej okolie, 
aby sa nám tu žilo pohodlnejšie a v čistom prostredí. V zimnom období sa zabezpečuje 
pluhovanie a posyp miestnej komunikácie, Vyčistenie chodníkov pred predajňou Jednota 
a autobusovými čakárňami. Prevádza sa zber separovaného odpadu /plasty, sklo/, likvidujú sa 
divoké skládky. Čistí sa obec aj hlavná komunikácia, ktorú znečisťujú vodiči kamiónov 
prechádzajúci cez našu obec. Prevádzame čistenie jarkov, priepustov a potoka. Udržujeme 
verejnú zeleň obce aj na miestnom cintoríne. Venujeme pozornosť aj kultúrno-športovým 
podujatiam /deň matiek, MDD, Mikuláš/. Pomáhame aj zdravotne postihnutým občanom. 
Nezabúdame ani na našich jubilantov r.70, r.75, r.80 a viac. 
  Za financie získané  od štátu sme zakúpili motorovú bubnovú kosačku v hodnote 1 000,- €, 
motorovú pílu v hodnote 500,- €, elektrické vŕtacie kladivo v hodnote 265,- €. Pre 
pracovníkov VPP sme zakúpili montérky, baganče, gumofilcáky, rukavice.    
 



Niekoľko dôležitých informácii pre Vašu potrebu:   
 
Štatistické údaje obyvateľstva 
Počet obyvateľov k 31.12.2009         243      Z toho:    mužov  134    žien      109 
z toho deti do 15 rokov                        34       občania nad 15 rokov                209  
narodení          3        zomreli                 4        prisťahovaní                                 5 
odsťahovaní    5   prechodný pobyt     15 
 
Otváracie hodiny predajne Jednota 
Pondelok – zatvorené 
Utorok     6,30 hod.-12,30 hod.     13,00 hod.-16,00 hod. 
Streda     6,30 hod.-12,30 hod .    14,30 hod.-17,15 hod. 
Štvrtok    6,30 hod.-12,30 hod.     13,00 hod.-16,00 hod. 
Piatok    6,30 hod.-12,30 hod.     14,15 hod.-17,15 hod. 
Sobota    6,30 hod.-10,30 hod.  
Nedeľa  zatvorené  
 
Termíny odvozu komunálneho odpadu – odvoz smetí v roku  2010 
Každý pondelok v nepárnom týždni. 
   Z dôvodu, že narastá suma, ktorú fakturujú TS Žiar nad Hronom za odvoz a uloženie 
odpadu obecnému úradu, sa na Vás obraciame so žiadosťou o Vašu spoluprácu v tom zmysle, 
aby ste v daný deň zvozu odpadu, odpadové nádoby (kukanádoby) vykladali na prístupné 
miesto iba vtedy, keď sú naplnené viac než do polovice. Ušetríte tým spoločné finančné 
prostriedky obce.  
 
Autobusové spojenie zo zastávky Lúčky - horný koniec: 
Smer Kremnica - autobusová stanica 
05,53 a   06,40x  7,23a  07,24c  08,38x  13,09x  13,53a  15,30x  16,40a  17,25x   21,23x  
Smer Kremnica – horná nemocnica 
04,.54 x    14,08 c 
Smer Kopernica – autobusová obrátka: 
06,22 x  07,02c  07,02a  08,09x  12,09x  12,52a  13,53c  14,57x  15,07a  16,53x  19,06   
22,32x  
Vysvetlivky: x  - spoj premáva v pracovné dni 
                      a  - spoj premáva v sobotu a v nedeľu  6.1., 2.a5.4., 5.7., 1.a15.9..    
                      c  - spoj premáva len v dňoch školského vyučovania 
Informácia: od 1.2.2010 bude otvorená internetová stránka www.luckyprikremnici.sk  
 
   Vážení spoluobčania, ako ste mali možnosť preštudovať rozpočet vyvesený vo vývesnej 
tabuly na rok 2010, rozpočet ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo je vyrovnaný. Našou 
snahou bude v prípade zlepšenia finančných príjmov obce  zveľaďovať aj naďalej našu obec   
/rekonštrukcie kultúrneho  domu, zábradlie mostov, vstup do miestneho cintorína, obnova 
náteru miestnej požiarnej zbrojnici/. Zároveň Vás vyzývame na bližšiu spoluprácu, 
komunikáciu  s poslancami a obecným úradom.   
    Vážení spoluobčania, spolu s poslancami Vám prajem v novom roku  2010 hlavne pevné 
zdravie, úspechy vo všetkých Vašich činnostiach, veľa optimizmu a pohody. Nech je pre Vás 
rok 2010 prínosom a nádejou v lepšiu budúcnosť. 
 
 
Redakčne pripravili: Filčák Štefan, Zajaková Anna, Zajak František,           Počet výtlačkov: 65 ks 


