
Z  á  p  i  s  n  i  c  a    č. 3/2014 
 
napísaná 08.07.2014  pri príležitosti konania 3. schôdzky v roku 2014 zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v Lúčkach, ktorá sa konala v zasadačke OÚ v Lúčkach , v budove Kultúrneho 
domu. 
 
Prítomní:,  Alfréd Schnierer , Jaroslav Segeč ml.,  Ivan Plechlo  
Ospravedlnení: Miroslav Bobek , Roman  Šarkozi                                         
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 –  Lenka Bobeková, Lúčky č. 20 
5/ ohlásenie drobnej stavby- Ondrej a Roman Šarkozi, Lúčky č. 44 
6/ ohlásenie drobnej stavby – Anna Balkovičová, Nová dolin 735/1 Kremnica 
7/ Žiadosť o kúpu pozemku – Milan Kubašiak č. 32 
8/ Žiadosť o prekopanie miestnej komunikácie pri dome č. 52 Milan Kubašiak 
9/ Schválenie počtu poslancov na funkčné obdobie 2015 – 2018 a schválenie 6 
hod. pracovného úväzku starostu obce 

     10/ diskusia, rôzne 
     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 Jaroslav Segeč ml. a Ivan 
Plechlo. 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 

uznesením 4/2014 bol udelený súhlas na vyhotovenie oporného múru pre R.Rotha. 
Uznesením 5/2014 sa schválila výmena strešnej krytiny na kostole Sv.Martina v Lúčkach. 
Igorovi Michalkovi bol daný súhlas na vybudovanie drobných stavieb – prístrešok na drevo, 
náradie a oplotenie pozemku podľa uznesenia 6/2014.  Uznesením 7/2014 bol udelený súhlas 
na výstavbu vŕtanej studne pre MUDr. E.Čopíkovú.  Uznesením 8/2014 bolo odsúhlasené Ing. 
Matysovi vykonať výmenu okien, dverí, spevnených plôch, fasády, oplotenia a prístreškov.  
Uznesením 9/2014 bol udelený súhlas na oplotenie pozemku J.Segeča. Uznesením 10/2014 
bol schválený program ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce Lúčky. 

 



4. Ohlásenie drobnej stavby – Lenka Bobeková 
Pri dome č.20 v Lúčkach predložila L.Bobeková žiadosť na vybudovanie betónovej 

terasy o rozmere 3,0x8,0m a stavbu bude realizovať Ing.Štefan Svirzovský Žiar n.Hr. ul. 
Jasenského 27. Prítomní nemali námietky proti realizácii drobnej stavby. 

 
5. Ondrej a Roman Šarkozi požiadali o súhlas na vybudovanie dvojgaráže pri ich 

dome  č. 44 v Lúčkach. Stavbu bude dozorovať Ing.Bohdan Kouřil, Žiar n.Hr. Jesenského 8. 
Prítomní nemali proti zámeru žiadne pripomienky. 

 
6. Anna Balkovičová požiadala o súhlas na výmenu vchodových dvier a okien na 

dome č.18 v Lúčkach. Stavebné práce bude vykonávať firma Juraj Hanák MG2 Kopernica. 
 
7. Milan Kubašiak bytom Lúčky 32 požiadal o odpredaj pozemkov o celkovej 

výmere 583 m2 za účelom najetkoprávneho vysporiadania pozemkov okolo domu, ktoré 
užíva, ale vlastník je obec Lúčky. Prítomní súhlasili s odpredajom za cenu 1,00€/m2. 

 
8.Maroš Kubašiak, bytom Lúčky 32 požiadal o prekopanie miestnej komunikácie  pri 

dome č. 52 pre opravu vodovodnej prípojky. Doporučené OÚ  vyžiadať od stavebníka 
technologický postup na úpravu MK po jej prekopaní. 

 
9.Ing.Richard Weis požiadal o súhlas na vybudovanie prefabrikovanej 

železobetónovej žumpy, výstavby oplotenia , stavebných úprav v podkroví domu č.2 
v Lúčkach a vybudovanie káblovej prípojky NN.  

 
10. Starosta obce predložil návrh na zloženie 5 členného obecného zastupiteľstva  

v Lúčkach a 6 hodinový pracovný úväzok pre starostu obce vo funkčnom  období 2014 – 
2018.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. 

 
11/ Rôzne 

Starosta obce  informoval, že by bolo vhodné vybudovať novú vodovodnú prípojku ku 
kostolu, nakoľko terajšia je uložená v nedostatočnej hĺbke. Štefan Filčák doporučil, aby sa 
zároveň riešilo aj odkanalizovanie odpadových vôd.   
  

 
12 Diskusia 
Neboli predložené žiadne návrhy do diskusie. 
 
13/ Prijatie uznesení 
 

Uznesenie č. 11-b/ 2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  
 

A. Schvaľuje vyhotovenie drobnej stavby –„ Betónová terasa “ o roznmere 3,0x8,0 m 
prei dome č.20 v Lúčkach pre Lenku Bobekovú, bytom Lúčky 72. Stavebné práce 
bude realizovať Ing.Štefan Svirzovský Žiar n.Hr. Jesenského 27.  

Hlasovanie:  za 3        proti: 0           zdržal sa hlasovania:  0 
Zodpovedný za plnenie: starosta obce   termín: 31.7.2014 
 

Uznesenie č. 12/ 2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  



 
A. Schvaľuje vyhotovenie drobnej stavby –„Výstavba dvojgaráže pre motorové vozidlá“  

na parcele  KN 226 v kat.úz Lúčkach pre Ondreja Šarkoziho a Romana Šarkoziho  
bytom Lúčky č.44. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Bohdan Kouřil, Žiar n.Hr. 
Jesenského 18.  

 Hlasovanie:  za 3        proti: 0           zdržal sa hlasovania:  0 
 Zodpovedný za plnenie: starosta obce   termín: 31.7.2014 
 

 Uznesenie č. 13/ 2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  
 
A. Schvaľuje výmenu vchodových dvier a okien na dome č.18 pre Annu Balkovičovú bytom 

Kremnica Nová dolina  735/1. Stavebné práce bude vykonávať Juraj Hanák MG2 
Kopernica. 

B.  Hlasovanie:  za 3       proti: 0           zdržal sa hlasovania:  0 
Zodpovedný za plnenie: starosta obce   termín: 31.7.2014 
 

 Uznesenie č. 14/ 2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  
 
A. Súhlasí s odpredajom pozemkov KN-C  198/1 o výmere 17m2, 198/2 o výmere 86 m2, 

198/3 o výmere 312 m2 a 198/4 o výmere 14 m2 o celkovej výmere 583 m2 zapísaných na 
LV 473 za cenu 1€/m2, t.j. 583,00 € pre Milana Kubašiaka Lúčky 32. 

B. Hlasovanie:  za 3        proti: 0           zdržal sa hlasovania:  0 
Zodpovedný za plnenie: starosta obce   termín: 31.7.2014 
 

Uznesenie č. 15/ 2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  
 

A. Súhlasí s prekopaním miestnej komunikácie pri dome č.52 pre vykonanie opravy 
vodovodného potrubia pri dome č.52 pre žiadateľa Maroš Kubašiak Lúčky 32. 

B. Hlasovanie:  za 3        proti: 0           zdržal sa hlasovania:  0 
 Zodpovedný za plnenie: starosta obce   termín: 31.7.2014 
 

Uznesenie č. 16/ 2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  
 

A. Súhlasí s umiestnením prefabrikovanej železobetónovej žumpy o veľkosti 10m3 
(3,0x2,4m)na parcele 61, stavebných úprav v podkroiví domu č.2 v Lúčkach, výstavby 
oplotenia o dĺžke 21 m na parcele 61 avybudovaním káblovej prípojky elektrického 
vedenia NNk domu č. 2 podľa predloženej PD pre Ing. Richarda Weisa.  

 Hlasovanie:  za 3        proti: 0           zdržal sa hlasovania:  0 
 Zodpovedný za plnenie: starosta obce   termín: 31.7.2014 
 

Uznesenie 17/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach 

A. Schvaľuje  pre obecné zastupiteľstvo v Lúčkach 5 poslancov v nasledujúcom 
volebnom období 2014 – 2018. 

B. Hlasovanie: za 3            proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 
Zodpovedný za plnenie : starosta obce termín: po vykonaní volieb do OZ 



 
 

Uznesenie 18/2014 
Obecné zastupeteľstvo v Lúčkach 

A. Schvaľuje pre starostu obce 6 hodinový pracovný úväzok pre volebné obdobie 2014 – 
2018 v obci Lúčky. 

B. Hlasovanie:   za 3  proti:  0 zdržal sa hlasovania: 0 
Zodpovedný za plnenie: starosta obce termín: po vykonaní volieb 

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


