
Z  á  p  i  s  n  i  c  a    č. 8/2011 
 
Napísaná 12.12.2011  pri príležitosti konania 8. schôdzky v roku 2011 zo zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v Lúčkach 
 
Prítomní: Miroslav Bobek, Tomáš Vodislavský a Alfréd Schnierer a Jaroslav  
Ospravedlnený:  Michal Páchnik a Tomáš Vodislavský 
Starosta obce : František Zajak 
 hlavný kontrolór: Ing. Ivan Králik 
občania obce : p.Št.Filčák,  
 
 

Program 
 
 

1. otvorenie zasadnutia 
2. určenie overovateľov zápisnice 
3. kontrola plnenia uznesení 
4. Návrh rozpočtu na rok 2012 a 3.Zmena rozpočtu 2011 
5.       Prenesený výkon štátnej správy (spoločný stavebný úrad Žiar n.Hr.), 

- Zmena VZN 9/2011 komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ročné 
sadzby daní lesných pozemkov 

- Aktualizácia  o miestnych daniach a poplatkoch 
 

6. Rôzne: 
a/ situačná správa o Rekonštrukcii kultúrneho domu 
b/ žiadosť J.Mališa o vyvesení pútača 
c/ zmena ceny obecných pozemkov 

7.  diskusia 
8.  prijatie uznesení 
9.  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  M.Bobek 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 35-41/2011. Kriticky poukázal na prípady, kde občania neuhradili dane 
za rok 2011, aj keď boli písomne vyzvaní,  v miestnom rozhlase bola odvysielaná  relácia  
a zároveň umiestnený oznam v skrinke OÚ. 

 
 



 
 

4. Návrh rozpočtu na r.2012 a 3. Zmena rozpočtu na r.2011 
Návrh rozpočtu na r. 2012 bol umiestnený vo  skrinke OÚ a dostali ho i poslanci OZ. Na 
obecný úrad neboli doručené žiadne doplňujúce návrhy. Starosta obce uviedol, že návrh je 
v hlavných bodoch zhodný s programovým rozpočtom na tri roky. Zároveň zohľadňuje 
realizáciu stavby Rekonštrukcia kultúrneho domu a návrh podielu obce na separovanom zbere 
odpadov. Hlavný kontrolór podrobne vysvetlil problematiku vyučtovania nákladov voči PPA, 
ako aj potrebu vykonania 3. Úpravy rozpočtu 2011 . Poslanci o priebehu uhrádzania faktúr za 
stavebné práce sú pravidelne informovaní a neboli vznesené zvláštne dotazy a bolo prijaté 
príslušné uznesenie. 
  
  5. Prenesený výkon štátnej správy -  
 
Starosta obce informoval o výsledku porady  konanej za účasti starostov okolitých obcí 
a MsÚ Žiar nad Hronom. Doposiaľ obce hradili MsÚ v Žiari nad Hronom za výkon štátnej 
stavebnej správy  zálohový poplatok 0,7689€/obyvateľa/rok. Táto suma je už nepostačujúca 
a došlo k vzájomnej dohode, aby sa obce podieľali vo výške 1,20€/obyvateľa/rok. Pre obec 
Lúčky to predstavuje 1,20€ x 235 obyvateľov = 282€ za rok. 
-VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady z roku 2011 zostáva v celom rozsahu nezmenené, okrem časti článku 9B odst. 1, 
písmeno a. Tu poslanci súhlasili s návrhom, aby doterajšia suma 13€ /osoba/rok za likvidáciu 
komunálneho odpadu bola upravená na sumu 15 €/osoba/rok. K tejto zmene sa konala 
zdĺhavá diskusia, posudzovali sa dopady na občanov ako i zvyšovanie poplatkov od 
organizácie vykonávacej odvoz odpadov a jeho uskladňovanie na skládke TKO. M.Bobek 
z predloženej správy uviedol, že medzi občanmi, ktorí nemajú uhradené dane sa nenachádza 
žiadny občan na dôchodku. Prijali sa opatrenia na vymáhanie nedoplatkov za neuhradené 
dane zistených osôb. Ďalej bol daný súhlas na úpravu výšky daní  z lesných pozemkov (bod 
3.a.) , keď sa základ dane zvýšil o 3%.  
 
6. R ô z n e 
a/  Situačná správa o priebehu Rekonštrukcie kultúrneho domu – starosta obce informoval  
prítomných fyzickom stave stavebných prác, obdržaných faktúrach za realizované práce 
a dodávky, ako i nákladoch na zaobstaraní dokladov  ku kolaudácii stavby (revízia komínov 
102€, preverenie vodotesnosti žumpy 42€, revízia elektrického vedenia a podobne), ktorú 
SSÚ zvolal na 15.12.2011. Hlavný kontrolór doplnil informáciu o návrhu zabezpečiť u SQM 
B.Bystrica , aby podala žiadosť o úhradu nákladov ešte v tomto roku.  
 
b/ Žiadosť J.Mališa na umiestnenie reklamného pútača – starosta obce informoval, že 
dnešného dňa bola doručená žiadosť na umiestnenie reklamného pútača  v súvislosti 
s poskytovaním služieb dodávky PB plynových fliaš. J.Segeč mal dotaz, kde bude pútač 
umiestnený. Ďalší prítomní poukazovali na problematiku zabezpečenie výhľadu na križovatke 
ŠC a MK. Hlavný kontrolór upozornil na skutočnosť, že žiadosť je neúplná, chýba situačný 
nákres lokality, návrh samotnej reklamnej plochy, vyjadrenie vlastníka pozemku, dotknutých 
orgánov a organizácií. Doporučil, a viac krát upozornil, aby na rokovanie boli predkladané len 
úplné žiadosti,  čo musí zabezpečiť obecný úrad a tým sa predišlo zdĺhavým diskusiám 
k neznámym veciam. 
     
c./ Zmena ceny obecných pozemkov - Obecné zastupiteľstvo na predchádzajúcom zasadnutí 
prijalo návrh M.Bobeka, aby návrh na zmenu ceny pozemkov sa prerokoval až na budúcej 



schôdzke OZ, čo sa aj uskutočňuje. Starosta  obce uviedol, že na základe doporučenia 
daňového úradu a auditora boli ceny pozemkov schválené vo výške 0,60€ m2 a tým nedošlo k 
neoprávnenému zvyšovaniu majetku obce. 
 
d./ Spoluúčasť na realizáciu separovaného zberu -  na zasadnutí mikroregiónu obcí bolo 
starostami obcí navrhnuté, aby sa obce zapojili do projektu zabezpečenia kompletného  
separovaného zberu. Náklady boli navrhnuté v podiele 5% obce z celkových nákladov. Pre 
Lúčky to predstavuje sumu 541,80€.   V prípade úspešnosti projektu obec dostane bezplatne 
nádoby a  kontajneri na odpady pre jednotlivé druhy (plasty, papier, sklo, ....). Táto suma bola 
zahrnutá do rozpočtu obce na rok 2012, ale prítomní neboli presvedčení o úspešnosti projektu. 
 
7. D i s k u s i a 
Neboli predložené žiadne príspevky. Bolo len konštatované, že účasť poslancov na 
schôdzkach je nízka a to na hranici uznášaniaschopnosti.  
 
8. Prijatie uznesení 
 
                                                            Uznesenie 42/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach 
A. S ch v a ľ u j e   návrh rozpočtu obce Lúčky na rok 2012, ktorý je vyrovnaný a to vo 

výške 44.612 € v bežnom rozpočte a    € v kapitálovom rozpočte. 
Hlasovanie: za 3, proti: 0, zdržal sa hlasovanie : 0 
                      

  
Uznesenie 43/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  
A.  S ch v a ľ u j e  tretiu úpravu rozpočtu obce Lúčky v súvislosti s ukončením stavby 

Rekonštrukcia kultúrneho domu vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu 
o 8.161,66€ a príjmovej časti vo výške 8.200 € presunutých z bežného rozpočtu.  
221 20 46     453000                           8.200,- € príjem 
221 01 46     0.8.2.0.3.   717003         8.200,- € výdaj 
 
B.S ú h l s í   s úhradou  faktúry č.1100214 vo výške 2.832,00 € za počítačové zostavy, 
faktúry  č.009/2011 vo výške 5.329,66 € za stavebné práce a faktúry č. 100001 vo 
výške 1.743,00 € za externý manežment. 
C.Ukladá OÚ v Lúčkach uhradiť uvedené faktúry z vlastných zdrojov – 46 a zostatku 
prostriedkov z predchádzajúcich rokov. 
Zodpovední za plnenie: starosta obce          termín: 13.12.2011 

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

       Uznesenie 44/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach 
A. S ú h l s í  so zálohovým poplatkom za práce štátnej stavebnej správy vykonávanej 

MsÚ Žiar nad Hronom  v prospech obce Lúčky vo výške 1,20 € / obyvateľa / rok , t.j. 
282,- € rok. 
Zodpovedný: starosta obce    termín: 31.3.2012   

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



 
 

Uznesenie 45/2011 
 

      Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach 
 

A. S ch v a ľ u j e     VZN č.1 /2012 o miestnych daniach, miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   
Zodpovedný za plnenie: starosta obce              termín: 15.12.2011, umiestnenie 
            v skrinke OÚ 

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

               Uznesenie 46/2011 
        

 
      Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  
 

A. R u š í  uznesenie 34/2011, ktorým bola schválená základná cena hodnoty pozemkov 
obce Lúčky vo výške 3,32 €/ m2. 

Zodpovedný za plnenie: poslanci OZ        termín plnenia: 12.12.2011 
Hlasovanie:  za: 3,   proti: 0,  zdržal sa hlasovania:   0  
 
 

Uznesenie 47/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach 
 
A. S ch v a ľ u j e  základnú cenu všeobecnej hodnoty pozemkov obce Lúčky vo výške 

0,60 €/m2, upravenej podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 354/2010 
z 18.5.2010 s platnosťou dňom schválenia. 

Zodpovedný za plnenie: starosta obce   termín: 12.12.2011 
Hlasovanie: za: 3,  proti: 0,   zdržal sa hlasovania: 0 
 

Uznesenie 48/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach 
 
A.  S ch v a ľ u j e   základnú cenu zistených pozemkov po vykonanom ROEP-e v kat. úz. 
Lúčky o výmere       , v celkovej hodnote     €. 
 
B. U k l a d á   inventarizačnej  komisii zahrnúť tieto pozemky do evidencie majetku 

obce . 
 
Zodpovední za plnenie: predseda IK  termín plnenia : do 31.12.2011 
Hlasovanie:  za:3,   proti:0,    zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
 



Uznesenie 49/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach  
A. S ch v a ľ u j e    spoluúčasť obce Lúčky na projekte separovaného zberu odpadov 

v podiele 5 % z celkových nákladov t.j vo výške 541,80 € pre obce. 
Zodpovedný za plnenie: starosta obce  termín plnenia: priebežne  

  
 

8. 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: 
 
            M. Bobek          .....................   František Zajak 
         starosta obce 
            J. Segeč ml.        ..................... 
 
             
 

    


