
Z  á  p  i  s  n  i  c  a    č. 1/2014 
 
napísaná 28.1.2014  pri príležitosti konania 1. schôdzky v roku 2014 zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v Lúčkach 
 
Prítomní: Miroslav Bobek,  Jaroslav Segeč ml. a Ivan Plechlo 
Ospravedlnení: Alfréd Schnierer  a Roman Šarkozi = obidvaja nemocní                                          
Starosta obce : František Zajak 
 hlavný kontrolór: Ing. Ivan Králik 
občania: Štefan Filčák  a Cyril Weis 
  
 

Program 
 
               

      1/ Otvorenie zasadnutia 
      2/ Sľub nového poslanca Ivana Plechla 

3/ Určenie overovateľov zápisnice 
4/ Kontrola plnenia uznesení 
5/ Majetkové záležitosti  
6/R ô z n e 

     7/ Diskusia 
     8/ Prijatie uznesení 
     9/ Záver rokovania 
 
 

1.Rokovanie otvoril, viedol  a prítomných privítal starosta obce František Zajak.  Navrhol, 
aby sa schôdzka riadila navrhnutým programom,  ktorý bol jednomyseľne prijatý. 

 
2.Starosta obce uviedol, že Michal Páchnik sa odsťahoval z obce Lúčky a tým zanikol jeho 
poslanecký mandát. Nasledujúcim kandidátom za poslanca bol  náhradník Jaroslav Segeč st. , 
ktorému  bola písomne doručená ponuka. Menovaný zvážil túto ponuku a uviedol, že nemôže 
z pracovného zaťaženia vykonávať túto funkciu a písomne potvrdil ,že  funkciu poslanca 
nemôže prijať. Ďalším náhradníkom v poradí bol Ivan Plechlo, ktorý návrh prijal a do rúk 
starostu obce dnes zložil sľub za poslanca obecného zastupiteľstva v Lúčkach a prevzal 
písomné poverenie.    
 
3.Za overovateľov zápisnice na rokovaní boli navrhnutí   Miroslav Bobek a Ivan Plechlo. 
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a overovatelia zápisnice boli 
jednomyseľne schválení. 
 
 
4. Kontrola plnenia uznesení  
Starosta obce informoval o prijatých uzneseniach z predchádzajúcej schôdzky a to č. 36/2013 
vo veci vyhotovovania rozpočtu obce bez programovej štruktúry. Uznesením 37/2013 bol 
schválený vyrovnaný rozpočet  pre obec Lúčky. Uznesením 39/2013 bol odsúhlasený vstup 
obce do „Verejno - súkromného partnerstva Žiarskej kotliny“. Uznesením 40/2013 bol daný 
súhlas na zakúpenie vchodových dverí do kultúrneho domu. 
 



5. Majetkové žiadosti 
Starosta obce informoval že, na OÚ v Lúčkach bola doručená žiadosť  ..................  na 
odkúpenie pozemkov susediacich s jeho pozemkami. Starosta obce informoval, že 
v súčasnosti pozemky ešte sú vo vlastníctve SR, ktoré spravuje Okresný úrad v Banskej 
Bystrici. Až keď budú pozemky prevedené na Obec Lúčky, potom bude možné rozhodnúť 
o prípadnom predaji.    
 
6. R ô z n e    a   d i s k u s i a  
          
 Starosta obce informoval, že navrhuje vykonať zameranie miestnej komunikácie na Horný 
koniec obce a v prípade zistenia, že do telesa cesty zasahujú cudzie pozemky, vykonať ich 
majetkové usporiadanie. Bolo vykonané predbežné rokovanie s Ing. Milanom Kyselicom, 
ktorý predloží informatívnu ponuku.    

 Starosta obce ďalej informoval poslancov, že OÚ Lúčky eviduje nedoplatky  za 
odpady vo výške 1.146 €, daň z nehnuteľností vo výške 4.067€ ( z toho spoločnosť 
KREMPOS 2.965€) a daň za psa 85. Prítomní navrhli doručiť dlžníkom písomnú výzvu 
s upozornením, že v prípade neuhradenia dlžnej čiastky, bude vec daná na vymáhanie 
exekútorovi. 
        Štefan Filčák navrhol, aby sa v letnom období vykonal náter stien  autobusovej 
čakárni.  
 Cyril Weis navrhol, aby sa dôsledne posudzovali žiadosti na odpredaj pozemkov 
v prípadoch, kde by bolo možné v budúcnosti obmedziť prístup na cudzie pozemky.  
         
 
8. Prijatie uznesení 

Uznesenie 1/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  

A. Schvaľuje  vykonať zameranie pozemkov miestnej komunikácie na Horný koniec 
obce za účelom majetkového usporiadania pozemkov v dĺžke 1100 bm od domu č.s.61 
po dom č.s. 45. 

Hlasovanie:   za 3          proti: 0              zdržal sa hlasovania: 0 
Zodpovedný za plnenie: starosta obce a poslanci OZ                   termín: 30.3.2014 
 
 

Uznesenie 2/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  

A. Schvaľuje  ustanovenie Milana Benču za preventivára požiarnej ochrany obce Lúčky. 
B.  Shvaľuje  ustanovenie Miroslava Bobeka za vedúceho kontrolnej skupiny a členov 

Jarosalva Segeča a Františka Zajaka  
Hlasovanie:   za 3          proti: 0              zdržal sa hlasovania: 0 
Zodpovedný za plnenie: starosta obce a poslanci OZ                   termín: stály 

 
Uznesenie 3/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  
A. Schvaľuje  VZN 3/2014, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok obce Lúčky. 

 
 Hlasovanie:   za 3          proti: 0              zdržal sa hlasovania: 0 
 

Zodpovedný za plnenie: starosta obce a poslanci OZ                   termín: stály 
 



 
                                                      
  Nakoľko neboli vznesené už ďalšie návrhy na rokovanie ,  starosta obce poďakoval 
poslancom za účasť a rokovanie ukončil.            
 
Overovatelia zápisnice:    
Miroslav Bobek           ..........................             František Zajak 
Ivan Plechlo                 ..........................    starosta obce 
                                                     
 
             
   . 


