
Z  á  p  i  s  n  i  c  a    č. 4/2011 
 
napísaná 27.4.2011  pri príležitosti konania 4. schôdzky v roku 2011 zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v Lúčkach 
 
Prítomní: Miroslav Bobek, Tomáš Vodislavský a  Jaroslav Segeč ml.  
Ospravedlnený:  Michal Páchnik a Alfréd Schnierer 
Starosta obce : František Zajak 
 hlavný kontrolór: Ing. Ivan Králik 
občania obce : p.Št.Filčák,  
 
 
                

Program 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Návrh záverečného účtu za r. 2010 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k ZÚ za r. 2010 
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za r. 2010 
7.  Programový rozpočet obce Lúčky  - schválenie 
 8.  Rôzne 

-žiadosť o vydanie súhlasu stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia 
-ohlásenie drobnej stavby – zriadenie studne 

 9.  Diskusia 
           10.  Prijatie uznesení 
            11. Záver rokovania 
 
 
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.Vlodislavský a J.Segeč ml.. 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,        
menovite uznesenia 10-15/2011. 

 
4. Návrh záverečného účtu  za rok 2010 

Vzhľadom k tomu že boli prítomní len traja poslanci OZ (p.Páchnik bol v práci 
a p.Schnierer v Martine) doporučili, aby tento bod rokovania sa zaradil do nasledujúcej 
schôdzky OZ.  
 



5. Stanovisko hlavného kontrolóra k ZÚ obce Lúčky za r. 2010 
Hlavný kontrolór predložil v písomnej forme svoje stanovisko k ZÚ r.2010. V skrátenej forme 
informoval o dosiahnutých výsledkoch hospodárenia. Nakoľko predchádzajúci bod rokovania 
bol presunutý na nasledujúcu schôdzku, navrhol aby sa aj tento bod rokovania presunul na 
budúcu schôdzku. 
 
6.Správa o činnosti hlavného kontrolóra za r. 2010 
Hlavný kontrolór predložil písomnú správu o činnosti za rok 2010, celý obsah prečítal 
prítomným a správa tvorí prílohu tejto zápisnice. K prednesenej správe neboli vznesené 
žiadne dotazy a pripomienky. 
 
7.Programový rozpočet obce Lúčky 
Predložený programový rozpočet obce Lúčky na r. 2011 – 2013 aktualizuje programový 
rozpočet 2009-2011 a doplňuje niektoré významné úlohy. Bolo konštatované, že zohľadňuje 
možnosti obce na hospodárení  a tvorby obce. 
 
8.Rôzne 

Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom vypracovaného „Povodňového plánu 
záchranných prác obce“. K problematike sa uskutočnila obšírna diskusia. T.Vodislavský 
navrhol vykonať inventarizáciu mostov a mostíkov v obci, posúdiť riziko zahatania potoka na 
kolíznych miestach. Upozornil na nevhodné zúženie potoka prietoku v mieste, kde Krempos 
si vybudoval odberné zariadenie. Doporučil to oznámiť Správe Povodia stredného Hrona. 
Pán Filčák upozornil na veľmi upchatý a zúžený otvor priepustu pod št. cestou (nad 
obchodom). 

Ďalej prítomní boli oboznámení s návrhom nájomnej zmluvy, ktorú vypracoval a doručil 
na prerokovanie FÚ Rímskokatolíckej cirkvi v Kremnici. Navrhnutý je prenájom pozemku 
cintorína na dobu neurčitú za jednorázový poplatok 1€. Pán Filčák informoval, že súčasťou  
cintorína je aj jeho oplotenie. Prítomní navrhli upraviť živé oplotenie (znížiť výšku stromov) 
a zároveň vykonať doplnenie stromov v medzerách. 

Starosta obce predložil žiadosť Jozefa Szaba z Kremnice na udelenie súhlasu na zriadenie 
malého zdroja znečistenia ovzdušia. K tomuto neboli vznesené zásadné námietky. Proti druhej 
žiadosti vo veci vybudovanie studne na vodu bolo doporučné OÚ v Lúčkach aby vyzval 
žiadateľa o doplnenie dokladov, nakoľko ku žiadosti neboli priložené. Na záver p. Filčák 
uviedol, že sa jedná o opakovanú žiadosť a ani pri prvej žiadosti neboli dodané žiadne 
doklady. Upozornil, že sa jedná o významnú stavbu, ktorá má umožňovať nezávadnosť vody  
a pre zriadenie ochranného pásma, ako i vylúčenie sťažností v budúcom obdomí je potrebné 
aby bolo doložené stanovisko vlastníkov susedných nehnuteľností. 

Tomáš Vodislavský  predložil písomnú informatívnu správu o vykonanej kontrole 
dodržiavania podmienok na ochranu stromov rastúcich mimo les. Uviedol, že dochádza 
k nepovolenému výrubu stromov , ponechania konárov na poľnohospodárskej pôde, čo 
zároveň sťažuje riadne obrábanie pôdy. Navrhol, aby bol vypracovaný oznam o spôsobe 
vydávania povolení a tento vyhlásený v obecnom rozhlase a vyvesený v skrinke. 

Futbalový zápas medzi ženatými a slobodnými sa uskutoční 30.4.2011. T.Vodislavský 
navrhol, že zabezpečí prevádzku bufetu ako jednorázovej činnosti. 

Deň matiek – bolo navrhnuté zabezpečiť kvety  s písomným poďakovaním pre matky. 
Bolo doporučené, aby kvety odovzdali poslanci  - T.Vlodislavský a J.Segeč ml. Starosta 
zabezpečí zoznam a kvety.  

 
 
 



9.Diskusia 
 
 Hlavný kontrolór informoval prítomných o priebehu práca na Rekonštrukcii 
kultúrneho domu. Požiadal poslancov, aby tiež sa osobne zoznamovali s priebehom prác. 
Poslanci navrhli, aby sa prehliadka vykonala spoločne pol hodinu pred budúcim rokovaním 
OZ.  Starosta obce uviedol, že s dodávateľom prác preskúmal možnosť vybudovanie 
miestností pre rozvodu vody a kanalizácie do soc. zariadení a kuchynského kútika na 
poschodí, lebo pre nedostatok zdrojov to nebolo zahrnuté do projektu. Pán Bobek navrhol, že 
vykoná obhliadku staveniska a posúdi návrh na túto realizáciu, ktoré sa odhaduje asi na 
1.300€. 
 
 
10. P r i j a t i e     u z n e s e n í 
 
                                                            Uznesenie 16/2011 

 
      Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach 

A. Berie na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010.  
Hlasovanie: za 3,  proti: 0,  zdržal sa hlasovania: 0                       

  
 
                                                       Uznesenie 17/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  

A.  S ch v a ľ u j e  „ Programový rozpočet obce Lúčky na roky 2011 – 2013“ 
Zodpovední za plnenie: starosta a poslanci         termín: trvale 

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

Uznesenie 18/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach 
A. S ch v a ľ u j e   „Povodňový plán záchranných prác obce Lúčky“ vypracovaný 

27.4.2011 pod č. 16/2011 
Zodpovední za plneie: poslanci a občania    termín: úloha trvalá 

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

Uznesenie 19/2011 
 

      Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach 
 

A. S ch v a ľ u j e   návrh nájomnej zmluvy vypracovanej Rímskokatolíckou cirkvou 
farnosť v Kremnica na prenájom pozemku parcele č. CKN 17 o výmere 3.140 m2, 
kultúra ostatné plochy- cintorín v katastrálnom území Lúčky, ktorej vlastníkom je 
Rímskokatolícka cirkev farnosť Kremnica, Štefanikovo nám. 3/5 Kremnica, za účelom 
prevádzkovania cintorína. 

B. Ž i a d a starostu obce, aby vykonal podpísanie zmluvy a doručil ju vlastníkovi 
pozemku. 
Zodpovedný za plnenie: starosta obce              termín: 5.5.2011 

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



 
 
 

               Uznesenie 20/2011 
        

 
      Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  
 

A.S ú h l s í    so zriadením malého zdroja znečistenia (krbová vložka na drevo s výko-                      
 nom 12 kW) pre rekreačnú chatu v Lúčkach na parcele CKN 304/1,  o ktorú požiadal 
Jozef Szabo J.Horvátha 954/92 G  Kremnica. 
Zodpovedný za plnenie: starosta obce,    termín plnenia: po dodaní PD 
Hlasovanie:  za: 3,   proti: 0,  zdržal sa hlasovania:   0 
 

Uznesenie 21/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach 
 
A.Schvaľuje návrh na vybudovanie rozvodu vody a kanalizácie na poschodie budovy 

kultúrneho domu  pre sociálne zariadenie a kuchynku. 
B.Žiada Miroslava Bobeka, aby vykonal prerokovanie technického riešenia so 

stavbyvedúcim p. Pavlom Gondom. 
Zodpovedný za plnenie: Miroslav Bobek  termín:  máj 2011 
Hlasovanie:    za: 3,   proti:  0,   zdržal sa hlasovania:   0  

   
 

 
 
1. Záver rokovania 
 

      Nakoľko neboli vznesené už ďalšie návrhy na rokovanie ,  starosta obce poďakoval 
poslancom za účasť a rokovanie ukončil. Po tomto poďakoval prítomným za účasť na 
rokovaní a zasadnutie ukončil.           
 
Zapisovatelia zápisnice: 
 
            T.Vodislavský          .....................   František Zajak 
         starosta obce 
            J.Segeč  ml.               ..................... 
 
             
 

    


