
Z  á  p  i  s  n  i  c  a    č. 2/2011 
 
napísaná 27.1.2011  pri príležitosti konania 2. 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 
 prizvaný: p.Št.Filčák 
 
                

Program 
 

               1. Otvorenie rokovania 
               2. Určenie overovateľov zápisnice 
               3. Prerokovanie a schválenir 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  T.Vodislavský a A.Schnierer . 
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a overovatelia zápisnice 
boli jednomyseľne schválení.  

 
 

3. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na r. 2011 
Tento bod programu bol prerokovaný na predchádzajúcom zasadnutí 19.jan.2011, ale 
nebolo prijaté uznesenie, nakoľko p.Homola vzniesol námietky, že neuplynulo ešte 14 
dní od jeho zverejnenia v skrinke obecného úradu. Starosta uviedol, že na OÚ neboli 
doručené žiadne podnety k predloženému návrhu a ani dnes od poslancov OZ. Dal 
hlasovať o návrhu, ktorý poslanci jednomyseľne odsúhlasili. 
 

4. R ô z n e 
-starosta uviedol, že všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch 
platilo len do konca roku, navrhol jeho odsúhlasenie v tom istom znení i na rok 2011. 
S návrhom poslanci súhlasili a bol jednomyseľne schválený. 
 
-Pani Segečová doručila 25.1.2011 list napísaný 20.1.2011 Obecnému úradu 
v Lúčkach ako i poslancom OZ stanovisko k vyjadreniu hlavného kontrolóra obce, 



v ktorom uviedla, že vybavenie jej žiadosti o odkúpenie pozemku trvá už tri mesiace. 
Starosta obce žiadal poslancov o vyjadrenie k tejto veci a nakoľko nebol predložený 
žiadny návrh, uviedol nasledovné: OZ 20.9.2010 prijalo uznesenie 22/2010 – v bode  
B „OZ súhlasí s odpredajom časti parcele a vykoná ponukové riadenie. OÚ v Lúčkach 
umiestni ponukový list vo vývesnej skrinke na odpredaj tejto nehnuteľnosti a objedná 
vypracovanie GP na rozdelenie parciel“. Žiadosť bola prerokovaná v stanovenom 
termíne , bolo prijaté uznesenie 22/2010 a podaná informácia záujemcom o kúpu tejto 
nehnuteľnosti, z dôvodu, že žiadateľ Jaroslav Segeč bol poslancom OZ a musel byť 
odstránený konflikt záujmov. V decembri sa konalo slávnostné zasadnutie OZ nových 
poslancov a neprerokovávali sa majetkové záležitosti. Toto sa uskutočnilo až na 
prvom zasadnutí v r.2011. Toto vysvetlenie ako i obsah listu p.Segečovej poslanci 
zobrali na vedomie a doporučili OÚ písomne informovať p. Segečovú o vybavovaní 
žiadosti. 
 
Ďalej starosta obce informoval poslancov o vypracovanom novom návrhu rokovacieho 
poriadku. Prítomní doporučili aby návrh bol doručený poslancom a prerokovaný na 
budúcom zastupiteľstve. 
 
Podaná bola informácia, že p.I.Sedláček má záujem získanie o pozemku asi 909 m2 
pri jeho terajších pozemkoch a navrhuje vykonať opravu priepustu pri jeho pozemku. 
Nakoľko bol predložený len situačný nákres, poslanci sa k tomuto návrhu nemohli 
seriózne vyjadriť. 
Nakoľko neboli vznesené už žiadne ďalšie podnety na rokovanie boli prijaté 
nasledovné uznesenia:     
  

5. P r i j a t i e     u z n e s e n í 
 
                                                            Uznesenie 8/2011 

 
      Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach 

A. S ú h l s í 
s návrhom rozpočtu obce Lúčky na rok 2011 a to v bežnom rozpočte  vo výške 
44.428€  v príjmovej i výdavkovej časti a kapitálovom rozpočte vo výške 56.000€ tiež 
v príjmovej a kapitálovej časti. 
 
Uznesenie 9/2011 

     Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach 
A.         Schvaľuje  VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady      

a drobné stavebné odpady na rok 2011. 
B.         U k l a d á  Obecnému úradu v Lúčkach zabezpečiť realizáciu príjmu do rozpočtu 

obce.      Z: starosta obce,  T.: trvalý  
 
Za každé uznesenie sa hlasovalo samostatne a boli jednomyseľne schválené počtom 
hlasov:   5  za prijatie,  0 proti,  0 zdržal sa hlasovania.   

                        
  

 
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  26.1.2011. Po tomto poďakoval prítomným za účasť na rokovaní 
a zasadnutie ukončil.           
 
Zapisovatelia zápisnice: 
 
          Tomáš Vlodislavský         .....................   František Zajak 
                      starosta obce 
          Alféd Schnierer                 ..................... 
 
             
 

    


