
Z  á  p  i  s  n  i  c  a    č. 4/2014 
 
napísaná 26.09.2014  pri príležitosti konania 4. 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 ,  Ivan Plechlo, Miroslav Bobek  
Ospravedlnení: Jaroslav Segeč , Roman  Šarkozi                                         
Starosta obce : František Zajak 
hlavný kontrolór:  
občania: Štefan Filčák   
  
 

Program 
 

1/ otvorenie zasadnutia 
2/ určenie overovateľov zápisnice 
3/ kontrola plnenia uznesení 
4/ zmena rozpočtu 
5/ rekonštrukcia miestnej komunikácie – dokončenie BITUNOVA Zvolen 
6/ vyhradenie miesta pre vylepovanie plagátov pre Komunálne voľby 
7/ rôzne – návrh rozpočtu na rok 2015 

- Komunálne voľby – volebná komisia: Michalka Igor predseda, Erik 
Poliak podpredseda, členovia: Fašková Júlia, Marková Alexandra, 
Olšiaková Veronika, zapisovateľka Mgr. Bednářová Daniela 

     8/ diskusia 
     9/ prijatie uznesení 
     10/ 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 Miroslav Bobek a Alfréd 
Schnierer. K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a overovatelia 
zápisnice boli jednomyseľne schválení. 
 

3. Kontrola plnenia uznesení  
Starosta obce informoval o prijatých uzneseniach a ich splnení z predchádzajúcej 

schôdzky a to uznesenía č. 11/2014 až č. 18/2014 – vzaté na vedomie. 
 
 
4. Zmena rozpočtu 
 
Návrh predniesol starosta obce 
 
 

 Úprava rozpočtu – 1. zmena rozpočtu 



k 1. 10. 2014 

 

PRÍJMY: 

292 027           41               tvorba soc. fondu                     80,- eur 

312 012           111             prenesený výkon št.správy    1.300,- eur 

                                     financie – voľby, transfery 

Príjmy spolu                                                             +  1.380,- eur 

VÝDAVKY 

0640          41                 verejné osvetlenie – materiál               +      50,26 eur 

01116   633006   111     transfer kanc. Papier                           +        9,12 eur 

01116   623000   111     zdravot.poisť. transefer                        +      12,52 eur 

01116   611000   111     mzdy transfer                                         +     76,88 eur 

0160     611000   111     voľby mzdy                                            +    100,00 eur 

0160     611000   111     voľby zdrav.poisť.                                 +     40,00 eur 

0160     623000   111     voľby Dovera                                          +     70,00 eur 

0160     625001   111     voľby nemocenské                                  +      0,70 eur 

0160     625002   111     starobné poistenie                                   +    14,84 eur 

0160     625003   111     úrazové poist.vVoľby                              +     0,40 eur 

0160     625004   111     invalidné poistenie  volby                          +     1,50 eur 

0160     625005   111     poistenie v nezam. volby                            +     0,50 eur 

0160      625007    111     rez.fond volby                                            +    2,37 eur 

0160      631001    111     cestovné volby                                            +    8,00 eur 

0160      632001    111     energie volby                                               +   25,34 eur 

0160      632003    111     poštovné volby                                             +   18,60 eur 

0160      633006    111    všeobec.materiál volby                                 +   80,00 eur 

0160      633016   111     reprezentačné volby                                      +  40,00 eur 

0160      634004   111     doprava volby                                                +  37,00 eur 

0160      637007    111    cestovné                                                          +  31,32 eur 

0160       637014   111     stravovanie                                                    +   400,00 eur 

0160       637026   111     odmeny komisia                                            +   940,06 eur 

0160       637027   111     dohoda volby                                                  +  108,65  eur 

 

Výdavky spolu                                                                                          2.068,06  eur 



FINANČNÉ OPERÁCIE 

Zapojenie do rozpočtu – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 

221 20    46    453 000             +  23.000,- eur 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

Rekonštrukcia a modernizácia cesty 

22120   46     0451   717002        - 23.000,- eur 

 

 
5. Rekonštrukcia Miestnej komunikácie „Horný koniec“  Bitunova  
Informácie ohľadne rekonštrukcie miestnej komunikácie Horný koniec predniesol 

starosta obce, použité budú finančné prostriedky – zostatok z minulých rokov – kapitálové 
výdavky vo výške 23.000,- eur. Na základe výberového konania rekonštrukciu bude 
vykonávať firma Bitunova spol. s r.o. Zvolen. 

 
6. Vyhradenie miesta pre vylepovanie plagátov – Komunálne voľby. 
Na volebnú agitáciu bude k dispozícii vývesná skrinka obce pri obchode Jednota. 
 
7. Návrh rozpočtu na rok 2015 
Starosta obce predložil návrh rozpočtu na rok 2015, rozpočet je vyrovnaný, výdavky 

obce neprekračujú výdavky roku 2014. Poslanci rozpočet obce jednohlasne schválili. 
 
8.Diskusia  

Miroslav Bobek sa zaujímal ohľadne úpravy rozpočtu položky 312001  111 navýšenie 
o 1.000,- eur, jedná sa o výdavky na voľby, zdroj 111, výdavky sú zo štátneho rozpočtu, nie 
z rozpočtu a financií obce. Poslanci sa ďalej informovali ohľadne plnenia povinností občanov 
a firiem platenia daní a poplatkov – dlžníkov. 

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

Uznesenie č. 19/ 2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  
 
A. Schvaľuje zmenu rozpočtu obce k 1. 10. 2014, schvaľuje použitie zostatku finančných 

prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 23.000,- eur na použitie kapitálových 
výdavkov – rekonštrukcia miestnej komunikácie „Horný koniec“ 

B. Hlasovanie:  za 3        proti: 0           zdržal sa hlasovania:  0 
Zodpovedný za plnenie: starosta obce   termín: 31.10.2014 
 
 
 

Uznesenie č. 20/ 2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  



 
 
A. Schvaľuje  plochu v obecnej výveske pri predajni Jednota na volebnú agitáciu – 

Komunálne voľby 2014“ 
B. Hlasovanie:  za 3       proti: 0           zdržal sa hlasovania:  0 

Zodpovedný za plnenie: starosta obce   termín: do volebného moratória 
 

 Uznesenie č. 21/ 2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  
 
A. Súhlasí s návrhom rozpočtu na rok 2015, ktorý je vyrovnaným rozpočtom obce 

a nepresahuje výdavková časť rozpočtu výdavky roku 2014. Rozpočet na rok 2015 bol 
jednohlasne schválený. 

B. Hlasovanie:  za 3        proti: 0           zdržal sa hlasovania:  0 
Zodpovedný za plnenie: starosta obce   termín: 2015 
 
 
 

Uznesenie č. 22/ 2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  

C. Schvaľuje rekonštrukciu miestnej komunikácie „Horný koniec Lúčky“ 
D. Súhlasí na základe výberového konania s rekonštrukciou miestnej komunikácie 

„Horný koniec“ dodávateľskou firmou BITUNOVA Zvolen vo výške 23.000,- eur. 
E. Hlasovanie:  za 3        proti: 0           zdržal sa hlasovania:  0 

Zodpovedný za plnenie: starosta obce   termín: 1. 10. – 31. 12. 2014 
 

 
  Nakoľko neboli vznesené už ďalšie návrhy na rokovanie ,  starosta obce poďakoval 
poslancom nielen za účasť, ale predovšetkým za ich zodpovedný prístup a prácu, ktorú 
vykonali v tomto volebnom období a rokovanie ukončil.     
        
 
Overovatelia zápisnice:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfréd Schnierer.:    .......................... 
                   František Zajak 
Miroslav Bobek:       ..........................      starosta obce 
          


