Z á p i s n i c a č. 1/2011
napísaná 19.1.2011 pri príležitosti konania 1. schôdzky v roku 2011 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Lúčkach
Prítomní: Miroslav Bobek, Michal Páchnik, Alfréd Schnierer, Jaroslav Segeč ml. a Tomáš
Vodislavský
Ospravedlnený: 0
Starosta obce : František Zajak
hlavný kontrolór: Ing. Ivan Králik
občania obce : p.Št.Filčák, p. M.Homola a p.Segečová

Program
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Plnenie rozpočtu za r.2010 a prerokovanie návrhu rozpočtu na r.2011
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Prijatie uznesení
8. Záver

1. Rokovanie otvoril, viedol a prítomných privítal starosta obce František Zajak.
Navrhol, aby sa schôdzka riadila navrhnutým programom. Neboli vznesené žiadne
návrhy a program rokovania bol jednomyseľne schválený.
2. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Páchnik Michal a Segeč Jaroslav ml..
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a overovatelia zápisnice
boli jednomyseľne schválení.
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval o splnených uzneseniach z predchádzajúcej schôdzky.
Uviedol, že prvé OZ bolo slávnostné, vykonaný bol sľub poslancov a neboli prijaté
uznesenia s novými úlohami.
4. Plnenie rozpočtu za rok 2010 a návrh rozpočtu na r. 2011.
Informáciu podal hl. kontrolór a podrobne vyhodnotil plnenie za r. 2010. V bežnom
rozpočte boli dosiahnuté príjmy 43.166 €. Kriticky poukázal na nízky prídel podielových
daní pre obec od SR. Skutočnosť bola 24.432€ (plán 27.500€). Nakoľko sa jedná o
celoslovenský problém, obce s malým počtom obyvateľov to postihlo v najväčšom
rozsahu. Obecný úrad mohol ovplyvniť len ostatnú časť príjmov, ktorá bola splnená vo
všetkých položkách s výnimkou dvoch prípadov. Daň za stavby bola uhradená v objeme
1.930€ (plán 2.910€) a poplatok za odvoz komunálneho odpadu bol uhradený vo výške
2.552€ (plán 3.300€, t.j. 13€/obyvateľa).

Výdavky v bežnom rozpočte boli 37.257€ a nedošlo k prekročeniu výšky príjmovej
časti rozpočtu. Došlo k ušetreniu nákladov na mzdy starostu obce, nakoľko bol dlhé
obdobie práceneschopný. Tým bolo umožnené uhradiť nepredvídané náklady ako napr.
pokuty a penále z minulých období, prípadne vykonať opravu miestnej komunikácii po
povodni v auguste 2010.
Príjmy v kapitálovom rozpočte predstavovali plnenie 256€ za predaj pozemkov a na
stavbu „Rekonštrukcia kultúrneho domu v Lúčkach“ boli z eurofondov prostredníctvom
Poľnohospodárskej platobnej agentúry Bratislava rozhodnutím č.ZV00975 zo dňa
6.5.2010 schválený max. nenávratný finančný príspevok 99.853€. (čo je viac, ako
rozpočty obce za dva roky).
Výdavky kapitálového rozpočtu vo výške 55.974,49€ predstavujú dve faktúry
vystavené za realizované stavebné práce na rekonštrukcii KD. Odstránená bola pôvodná
strecha, vykonané domurovanie obvodových múrov, vyhotovenie stropu a montáž strechy
vrátane okien a krytiny. Stavba je uzavretá a „zazimovaná“. Pokračovanie stavebných
prác bude v jarnom období.
Práce a dodávky boli uhradené z priznaného preklenovacieho úveru bankou DEXIA , po
dobu, kedy bude vykonaná úhrada z PPA.

Návrh rozpočtu na rok 2011 bol vypracovaný v súlade s programovým rozpočtom
obce na 3 roky a aktualizovaný na rok 2011 v súvislosti s pridelenými prostriedkami z
eurofondov a požiadavkami nového OZ.
Poslanci nového obecného zastupiteľstva boli podrobne informovaní o tvorbe rozpočtu
v príjmovej i výdavkovej časti.
Návrh rozpočtu bol zostavený vyrovnaný, t.j. príjmová i výdavková časť BR je 44.428€.
Kapitálový rozpočet (KR) predstavuje 56.000€ na dokončenie stavby „Rek. kult.domu“.
T. Vodislavský - poukázal na využitie objektu býv. PZ a navrhol jeho prenájom za
účelom získania finančných prostriedkov. Informoval sa, či je možné v rozpočte zahrnúť
náklady na opravu ihriska, zaobstaranie futb. brán a podobne.
M.Bobek – uviedol, že v iných obciach je väčší poplatok za psov, prípadne aj za odpady.
T. Vodislavský – navrhol z plánovaného objemu pre miestne komunikácie opraviť
poškodené miesta, ako i zamedziť vtekaniu vody na miestnu komunikáciu. Informoval
o oprave cesty na hornom konci, ktorú na vlastné náklady opravil p.Zábrady. Hlavný
kontrolór kladne hodnotil túto činnosť a doporučil poslancom, aby prerokovali
s p.Zábradym vykonanú opravu a posúdili možnosť uhradenia nákladov na túto opravu.
Michal Páchnik navrhol zapojiť i ďalších občanov v obci o pomoc pri oprave cesty pred
ich domom.
M.Bobek poukázal na nedostatky pri vykonaných rozkopávkach MK a uvedení do
pôvodného stavu stavebníkmi. Doporučil obecnému úradu vyzvať konkrétnych občanov
o odstránenie závad. Podobne pri zanesených cestných rigoloch od nánosu.
Št.Filčák sa opýtal na opravu poškodeného zábradlia na moste pri káplnke a navrhol ho
opraviť. Ďalej upozornil na veľké závady komínov, ktoré zistil kominár pri prehliadke
v 12 domoch. Navrhol venovať sa preventívnej činnosti v oblasti požiarnej ochrany –
vykonávať kontrolu komínov a upozorniť občanov na nedostatky. Poukázal na zistenia pri
odstraňovaní strechy na kultúrnom dome ako i na komíne v požiarnej zbrojnici.
p.Segečová nedoporučovala zvyšovanie poplatkov za odpady, nakoľko to môže mať
vplyv na narastanie počtu neplatičov. Navrhla kontrolovať, kto nemá nádobu na odpady
a odpad ukladá do susedových nádob ako napr. p.Holic.
Na dotazy a návrhy odpovedal starosta obce a doporučil ich realizovať. Poukázal aj na
možnosti zahrnutia ďalších návrhov a obecné zastupiteľstvo to môže odsúhlasiť

prostredníctvom zmeny v rozpočte. Dal hlasovať o prednesenom návrhu rozpočtu, proti
ktorému sa ohradil občan Homola. Uviedol že je to protizákonné, že ešte neuplynula doba
14 dní čo je návrh vyvesený v skrinke pred obchodom a nesúhlasil s textom uvedeným
v zápisnici z predchádzajúcej schôdzky. Hrubo napadol starostu obce, že neplnil žiadne
úlohy pri odstraňovaní škôd po povodni v 08/2010 a prisvojoval si úspechy. Pani
Segečová žiadala vysvetlenie, prečo jej žiadosť o odkúpenie obecného pozemku (bývalej
verejnej cesty) sa neprerokovala na predchádzajúcom zastupiteľstve a nesúhlasila
s vysvetlením starostu obce, že prvé zasadnutie nového obecného zastupiteľstva bolo
slávnostné, ju toto nezaujíma.
Starosta obce navrhol, aby sa uskutočnila schôdza obecného zastupiteľstva na druhý
týždeň, t.j.vo štvrtok 27.1.2011 s týmto bodom programu „ Odsúhlasenie rozpočtu obce
Lúčky na rok 2011“. S návrhom prítomní poslanci súhlasili.
Rôzne
- Starosta obce predniesol plán zasadnutí OZ v r. 2011 a neboli k nemu vznesené
pripomienky.
- Ďalej bola prerokovaná žiadosť o odpustenie daní za cintorín a kat. a ev. kostol.
Prítomní poslanci so žiadosťou súhlasili, ale podmienili odpustenie daní vykonaním
opatrení na zamedzenie prístupu osôb do neprevádzkovaného ev. kostola.
- Jozef Reichel si podal žiadosť o povolenie na vykopanie studne a doložil rozbor kvality
vody. Proti žiadosti neboli vznesené námietky.
- Anton a Zuzana Matysová si podali žiadosť o odkúpenie pozemku, parciel 201/1 =
99m2,201/3 = 17m2 a 201/5 = 20 m2. Dom bol predaný s tým, že pozemky budú
odpredané po vykonanom zameraní vytýčených hraníc pozemku. Prítomní s návrhom
súhlasili.
- J.Segeč s manž. požiadali o odkúpenie časti parcele KNE 4254 o výmere asi 20 m2 z
obecného pozemku pre prístup ku garáži č.p.91 a domu č.p.65. Obecné zastupiteľstvo na
6. schôdzke OZ prijalo uznesenie 22/2010 ktorým súhlasilo s odpredajom tohto pozemku
po vykonanom ponukovom riadení, nakoľko žiadateľ Jaroslav Segeč bol poslanec
obecného zastupiteľstva v Lúčkach.
- Concept Minerals s.r.o. Kopernica 225 požiadala o súhlas s vykonávaním
vyhľadávacieho prieskumu za účelom geologického mapovania vyhradeného nerastu.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vykonávaním prieskumu a ani v budúcom období
s ťažbou bentonitu.
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy na prerokovanie pristúpilo sa
k odsúhlaseniu nasledovných uznesení:
5. P r i j a t i e

uznesení
Uznesenie 1/2011

Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach
A. S ú h l a s í
s plánom práce obecného zastupiteľstva v Lúčkach na rok 2011

Uznesenie 2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach
A. S ú h l a s í s odpustením daní za pozemok cintorína a kat. a ev. kostol v obci Lúčky na
rok 2011.
B. Ž i a d a RKC zabezpečiť opatrenia na zamedzenie voľného prístupu osôb do
poškodeného ev-. kostola, aby sa vylúčilo riziko úrazu, ináč je súhlas neplatný.
Uznesenie 3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach
A. Berie na vedomie správu o plnení rozpočtu obce za rok 2010
Uznesenie 4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach
A. Berie na vedomie ohlásenie Jozefa Reichla na vykopania studne
B. S ú h l a s í s tým, aby Obecný úrad v Lúčkach vydal povolenie na drobnú
stavbu – studňa na vodu pre Jozefa Reichla.
Uznesenie 5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach
A. S ú h l a s í s predajom pozemku 201/1 o výmere 99m2, 201/3 o výmere 17 m2
a 201/5 o výmere 20 m2 pre Antona Matysa a Zuzanu Matysovú v cene 0,66
euro/m2
B. D o p o r u č u j e žiadateľovi zabezpečiť si na vlastné náklady vyhotovenie
geometrického plánu na vytýčené plochy .
Uznesenie 6/2011
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach
A.Berie na vedomie uskutočnené ponukové konanie na predaj pozemku 20 m2
z parcele KNE 4254 v k.ú. Lúčky pre prístupovú cestu ku garáži č.p.91 a domu
č.65
B.S ú h l a s í s odpredajom 20 m2 z parcely KNE 4254 k.ú. Lúčky v prospech
Jaroslava Segeča s manželkou A. Segečovou
C.D o p o r u č u j e žiadateľovi zabezpečiť si na vlastné náklady vyhotovenie
geometrického plánu na vytýčenú plochu.
Uznesenie 7/2011
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach
A. Berie na vedomie žiadosť spoločnosti Concepts Minerals s.r.o. Kopernica 225
vo veci vyhľadávacieho prieskumu v kat. úz. Lúčky
B. Nesúhlasí s vykonávaním vyhľadávacieho prieskumu pre geologické
mapovanie vyhradeného nerastu bentonit a v budúcnosti ani s plánovanou
ťažbou v kat. úz. Lúčky.
Starosta vykonal hlasovanie o navrhnutých uzneseniach za každé samostatne, ktoré boli
všetky odsúhlasené jednomyseľne.

6. Záver rokovania
Nakoľko neboli vznesené už ďalšie návrhy na rokovanie , starosta obce poďakoval
poslancom za účasť a rokovanie ukončil. Vzhľadom k tomu, že na námietku pána Homolu sa
nekonalo hlasovanie o rozpočte na rok 2011, týmto zvoláva mimoriadne obecné
zastupiteľstvo na deň 27.1.2011. Po tomto poďakoval prítomným za účasť na rokovaní
a zasadnutie ukončil.
Zapisovatelia zápisnice:
Páchnik Michal

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

Segeč Jaroslav ml.

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

František Zajak
starosta obce

