
Z  á  p  i  s  n  i  c  a    č. 2/2014 
 
napísaná 30.4.2014  pri príležitosti konania 2. schôdzky v roku 2014 zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v Lúčkach, ktorá sa konala v zasadačke OÚ v Lúčkach , v budove Kultúrneho 
domu. 
 
Prítomní: Miroslav Bobek,  Alfréd Schnierer , Roman  Šarkozi a  Ivan Plechlo  
Ospravedlnení: Jaroslav Segeč ml.                                          
Starosta obce : František Zajak 
 hlavný kontrolór: Ing. Ivan Králik 
občania: Štefan Filčák   
  
 

Program 
 

1/ otvorenie zasadnutia 
2/ určenie overovateľov zápisnice 
3/ kontrola plnenia uznesení 
4/ ohlásenie drobnej stavby –  Richard Roth 
5/ Žiadosť o výmenu strešnej krytiny na kostole sv. Mikuláša v Lúčkach 
6/ Žiadosť o kúpu pozemku – Milan Kubašiak st. 
7/ Žiadosť o kúpu pozemku – Marian Vodislavský 
7b/Ohlásenie drobnej stavby – Igor Michalka č. 38 
7c/prerokovanie :“Program ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja  
     obce Lúčky“. 
8/ vyhradiť miesto na vylepovanie plagátov „Euro parlament“ 
9/ rôzne: a- Deň matiek 
               b- Futbalový turnaj „slobodní-ženatí“ 
               c- Deň detí 1. jún 

     10/ diskusia 
     11/ prijatie uznesení 
     12/ 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.Za overovateľov zápisnice na rokovaní boli navrhnutí Alfréd Schnierer a Roman 
Šarkozi. K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a overovatelia 
zápisnice boli jednomyseľne schválení. 
 

3. Kontrola plnenia uznesení  
Starosta obce informoval o prijatých uzneseniach z predchádzajúcej schôdzky a to 

č.1/2014, ktorým sa schválilo vykanie zameranie pozemkov MK – horný koniec obce za 
účelom majetkového usporiadania pozemkov v dĺžke 1100 bm od domu č.s.61 po dom č.s. 45. 
Zameranie sa z časti vykonalo a vyhotovený výsledok merania bol odovzdaný na OÚ – 
katastrálny odbor v Žiari n.Hr.  



Uznesením č.2/2014 bol p.Benča schválený za preventivára  požiarnych opatrení a uznesením 
č. 3/2014 bol M.Bobek schválený za vedúceho kontrólnej skupiny.  
 

4. Ohlásenie drobnej stavby – Richard Rot 
Správca vodného toku požaduje vybudovanie ochranného múru proti zvýšenej hladiny vody  
v Lúčanskom potoku v súvislosti s plánovanou výstavbou domu Richarda Rota. Prítomní 
nemali námietky proti vykonaniu protipovodňových opatrení. 

 
5. Výmena strešnej krytiny na kostole Sv. Martina v Lúčkach. 

Rímskokatolícka cirkev Kremnica požiadala o súhlas výmeny doterajšej krytiny z dreveného 
šindla na šablóny z medeného plechu na kostole Sv.Michala , KN 18 v Lúčkach. Záväzné 
stanovisko vydal Krajský pamiatkový úrad v Ban. Bystrici 6.10.2010 pod č.j. BB-101718-
26542MAR. Odstránený drevený šindel ako odpad bude použitý na vykurovanie .  

 
6/ Žiadosť o kúpu pozemku – Milan Kubašiak st 

Milan Kubašiak predložil žiadosť o kúpu pozemku podľa priloženého geometrického plánu. 
Vzhľadom k tomu, že požadované pozemky nie sú vo vlastníctve obce, v terajšom období  
OZ sa žiadosťou nemôže zaoberať. 

 
 7/ Žiadosť o kúpu pozemku – Marian Vodislavský 

Podobne predložil žiadosť aj Marian Vodislavský, ktorý požadoval od Obce Lúčky odkúpiť 
pozemky znázornené v geometrickom pláne , ale tieto nie sú zatiaľ vo vlastníctve Obce 
Lúčky. Prítomní mali námietky, že predajom niektorých častí pozemkov by došlo 
k zamedzeniu vstupu na pozemky nachádzajúcich sa nad požadovaným záujmovým územím. 
V súčasnom období Obec Lúčky nemôže predať predmetné pozemky, lebo nie sú vo 
vlastníctve obce. 

 
7b/Ohlásenie drobnej stavby – Igor Michalka č. 38 

Igor Michalka požiadal o súhlas s realizovaním drobných stavieb: prístrešok na drevo 
o výmere 6x1,7m, prístrešok na náradie 4,70x1,5m a oplotenie pozemku o dĺžke 25 m  
a vyhotovenie brány o veľkosti 2m na parcele KN 247. Prítomní nemali námietky proti 
vydaniu súhlasu na požadované drobné stavby. 
 Ďalej boli prerokované žiadosti MUDr. E. Čopíkovej vo veci povolenia vyvŕtania 
studne na úžitkovú vodu, Ing. Antona Matisa na výmenu okien a dvier, ako i stavebných 
úprav na dome  č.s. 35 a žiadosť Jaroslava Segeča st. vo veci vybudovaniu oplotenia záhrady  
proti vstupu raticovej zveri na pozemok.  

 
7c/Program ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce Lúčky. 

Ing.Ivan Králik informoval o vypracovanom dokumente „Program ekonomického, sociálneho 
a kultúrneho rozvoja obce Lúčky na roky 2014 – 2019“. Uviedol, že Obec Lúčky má veľmi 
obmedzené vlastné finančné zdroje na realizovanie zámerov potrebného rozvoja obce. Bude 
potrebné využiť možnosti získania investičných prostriedkov rôznych grantov určených pre 
rozvoj vidieka, príspevkov z vyšších samosprávnych a štátnych orgánov a fondov EU. Obec 
môže vykonať prípravné práce na zabezpečenie vlastníctva pozemkov a projektovej 
dokumentácie. Uviedol príklady realizácie opravy budovy kultúrneho domu, miestnej 
kaplnky, autobusových čakárni a miestneho rozhlasu. Prítomní odsúhlasili predmetný 
dokument.   

 
8/ Vyhradenie miesta na vylepovanie plagátov pre voľby do Euro parlamentu 



Starosta obce navrhol, aby sa odsúhlasil doterajší spôsob umiestňovania plagátov v skrinke 
OÚ pred obchodom Jednoty, čo bolo odsúhlasené. M.Bobek upozornil na vykonávanie 
dohľadu, aby sa plagáty neumiestňovali na neschválené plochy – hlavne na obvodový plášť 
autobusových čakární a zistené nedostatky operatívne riešili. 
 

9/ Rôzne 
Deň matiek -  starosta obce predložil vzor farebnej upomienkovej pohľadnice pre túto 
príležitosť a navrhol k tomu odsúhlasiť zakúpiť kvety a drobný darček.    
 Futbalový turnaj „slobodní-ženatí  vykonať za každého počasia. Poskytnúť zálohu na 
zaobstaranie občerstvenia a ďalších nákladov. 
Deň detí – 1. Jún, doporučené zopakovať spôsob z predchádzajúceho roku, ktorý sa ukázal 
ako najvhodnejší. Požiadať o pomoc pri jeho zabezpečení aj občanov obce prostredníctvom 
poslancov OZ. 

 
10 Diskusia 

Pán Št.Filčák upozornil na neregulovanú stavebnú činnosť pri úprave hrobov. Žiada Obecný 
úrad, aby vo vývesnej skrinke pri cintoríne uviedol povinnosť ohlásenia vykonávania  údržby 
a opravy hrobových miest, vydania povolení na vstup do cintorína a zabezpečenie poriadku 
po skončení prác cintoríne.   

 
11/ Prijatie uznesení 
 

Uznesenie č. 4/ 2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  
 

A. Schvaľuje vyhotovenie drobnej stavby –„ Oporný múr “ na pozemku Richarda Rota 
v Lúčkach  

Hlasovanie:  za 4        proti: 0           zdržal sa hlasovania:  0 
Zodpovedný za plnenie: starosta obce   termín: 30.5.2014 
 

Uznesenie č. 5/ 2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  
 

A. Schvaľuje vyhotovenie drobnej stavby –„ Výmena strešnej krytiny na kostole 
Sv.Martina v Lúčkach “ na pozemku KN 18 v Lúčkach pre Rímskokatolícku cirkev v 
Kremnici  

Hlasovanie:  za 4        proti: 0           zdržal sa hlasovania:  0 
Zodpovedný za plnenie: starosta obce   termín: 30.5.2014 
 

 Uznesenie č. 6/ 2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  
 

A. Schvaľuje vyhotovenie drobnej stavby –„Výstavba prístrešku na drevo, náradie 
a oplotenie pozemku“ na parcele  KN 247 v kat.úz Lúčkach pre Igora Michalku bytom 
Lúčky č.38  

Hlasovanie:  za 4        proti: 0           zdržal sa hlasovania:  0 
Zodpovedný za plnenie: starosta obce   termín: 30.5.2014 
 

 Uznesenie č. 7/ 2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  



 
A. Schvaľuje vyhotovenie drobnej stavby –„Výstavba vŕtanej studne“ na parcele CKN 

360/3 pre MUDr. Elena Čopíková Kremnica  Horvátha 904/38 
Hlasovanie:  za 4        proti: 0           zdržal sa hlasovania:  0 
Zodpovedný za plnenie: starosta obce   termín: 30.5.2014 
 

 Uznesenie č. 8/ 2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  
 

A. Schvaľuje vyhotovenie súboru drobných stavieb a stavebných úprav –„Výmena okien 
a dverí, oprava spevnených plôch, fasády domu, oplotenia a prístreškov“ na dome č. 
35 v Lúčkach pre vlastníka Ing. Anton Matis. 

Hlasovanie:  za 4        proti: 0           zdržal sa hlasovania:  0 
Zodpovedný za plnenie: starosta obce   termín: 30.5.2014 
 

Uznesenie č. 9/ 2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  
 

A. Schvaľuje vyhotovenie oplotenia pozemku o dĺžke 82 m záhrady KN 124 a ostatných 
plôch KN 134/1 patriacich k domu č.s. 67 pre Jaroslava Segeča st.    

Hlasovanie:  za 4        proti: 0           zdržal sa hlasovania:  0 
Zodpovedný za plnenie: starosta obce   termín: 30.5.2014 
 

Uznesenie č. 10/ 2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  
 

A. Schvaľuje Program ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce Lúčky na 
roky 2014 – 2019.   

Hlasovanie:  za 3        proti: 0           zdržal sa hlasovania:  0 
Zodpovedný za plnenie: starosta obce   termín: 30.5.2014 
 
 
  Nakoľko neboli vznesené už ďalšie návrhy na rokovanie ,  starosta obce poďakoval 
poslancom za účasť a rokovanie ukončil.            
 
Overovatelia zápisnice:    
Alfréd Schnierer           .......................... 
                   František Zajak 
Roman Šarkozi             ..........................      starosta obce 
          


