
 

 

OBEC LÚČKA 

Lúčka 32, 053 03 Jablonov 

e-mail: obeclucka@centrum.sk 

tel. kontakt: 053/45 41 361 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúčka  
zvolaného v súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení konaného dňa 16. 12. 2022 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Lúčke. 

 

Prítomní: 

Starostka obce Lúčka:  Ing. Anna Krigovská 

 

Poslanci obce Lúčka: 

    Mgr. Jana Demová 

    Róbert Dzurik 

    Mgr. Mária Ondziková 

    Helena Štofilová 

 

Ďalší prítomní: 

Ing. Monika Molčanová, ekonómka obce  

 

1. Otvorenie zasadnutia  

Starostka obce Lúčka Ing. Anna Krigovská otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva . 

Skonštatovala, že OZ je uznášania schopné. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku bola určená poslankyňa Mgr. Jana Demová. Za overovateľov zápisnice boli 

zvolení poslanci Róbert Dzurik a Helena Štofilová. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 
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3. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Starostka obce Lúčka Ing. Anna Krigovská prečítala program zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Schválenie rozpočtu obce Lúčka na rok 2022. 

6. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra. 

7. Zriadenie obecných komisií. 

8. Rôzne. 

9. Diskusia. 

10. Záver. 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Lúčka schválili program zasadnutia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

4. Kontrola uznesení 

Starostka obce Lúčka Ing. Anna Krigovská prečítala zoznam prijatých uznesení 

z Ustanovujúceho zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa konalo dňa 30.11.2023 , a zároveň 

uviedla, ktoré z prijatých uznesení sú už splnené a ktoré sú stále v plnení.  

 

A) Splnené uznesenia: 

Uznesenie č. 1-1/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) konštatuje 

1. novozvolená starostka obce Lúčka Ing. Anna Krigovská zložila zákonom 

predpísaný sľub starostu obce a prevzala osvedčenie o zvolení 

 

 



 

 

Uznesenie č. 2-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

schvaľuje  

1. program zasadnutia 

 

Uznesenie č. 3-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) určuje  

1. novozvolenú poslankyňu Mgr. Janu Demovú za zapisovateľku zápisnice 

B) presúva 

1. určenie overovateľov zápisnice za bod príhovor starostu obce 

 

Uznesenie č. 4-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) berie na vedomie  

1. výsledky voľby starostu obce a výsledky volieb do obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 5-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) konštatuje 

1. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva: Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela 

Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová 

 

Uznesenie č. 6-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) berie na vedomie  

1. vystúpenie novozvolenej starostky obce Ing. Anny Krigovskej 

 

Uznesenie č. 7-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) určuje  

1. poslancov Mgr. Máriu Ondzikovú a Róberta Dzurika za overovateľov zápisnice 

 



 

 

Uznesenie č. 8-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka 

A) schvaľuje  

1. starostke Ing. Anne Krigovskej zníženie úväzku z koeficientu 0,3 na koeficient 0,2 

B) navyšuje 

1. starostke Ing. Anne Krigovskej, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov, základný mesačný plat o 60 %  

 

Uznesenie č. 9-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) poveruje  

1. poslanca Róberta Dzurika za zástupcu starostky obce Ing. Anny Krigovskej 

 

Uznesenie č. 10-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) poveruje  

1. poslankyňu Helenu Štofilovú zvolávaním a vedením zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata 

veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

Uznesenie č. 11-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) zriaďuje  

1. komisiu na ochranu verejného záujmu 

B) volí 

1. poslancov Mgr. Janu Demovú, Róberta Dzurika, Gabrielu Hutyrovú, Mgr. Máriu 

Ondzikovú a Helenu Štofilovú za členov komisie na ochranu verejného záujmu  

2. poslankyňu Mgr. Máriu Ondzikovú za predsedu komisie na ochranu verejného 

záujmu 

C) určuje 

1. náplň práce komisie ochrany verejného záujmu, a to: Komisia na ochranu verejného 

záujmu: 1. Prijíma písomné oznámenia starostu obce v rozsahu ústavného zákona NR SR č. 



 

 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a vedie ich evidenciu.  

2. Posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného činiteľa s výkonom nových funkcií, zamestnaní 

alebo činnosti.  

3. V prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti údajov uvádzaných v oznámení požaduje 

od dotknutého funkcionára vysvetlenie.  

4. Podáva obecnému zastupiteľstvu návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 

a zamedzeniu rozporu záujmov.  

5. Poskytuje informácie o prijatých písomných oznámeniach a o údajoch nachádzajúcich sa v 

nich každej osobe v rozsahu a spôsobom ustanoveným v zákone NR SR č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám, pričom rešpektuje limity ustanovené v čl. 7 ods. 7 až ods. 

9 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu  pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a v zákone NR SR č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

6. Preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 

rozporu záujmov, najmä skúma či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v 

prípade ich splnenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci 

ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.  

7. Rozhoduje o udelení výnimky zo zákazov podľa čl. 8 ods. 1 až 3 ústavného zákona NR SR 

č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v 

znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.  

8. Kontroluje/posudzuje dodržiavanie ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 

545/2005 Z. z. starostom obce. 

 D) schvaľuje 

 1. návrh zriadenia ostatných komisii na najbližšom obecnom zasadnutí 

 

Uznesenie č. 12-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka 

A) schvaľuje  

1. usporiadanie podujatia s názvom Stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočného 

stromčeka 

B) určuje  



 

 

1. dátum, čas a miesto konania podujatia na 03.12.2022 o 1600 hodine pred obecným 

úradom Lúčka 

2. maximálny finančný limit na usporiadanie podujatia 200 eur 

C) vymedzuje  

1. vek detí (0 – 15 rokov) a dôchodcov (nad 60 rokov, vrátane), ktorí dostanú od obce 

pozornosť v podobe sladkostí 

 

Uznesenie č. 13-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) schvaľuje  

1. používanie súkromného motorového, osobného vozidla vo vlastníctve starostky 

obce Ing. Anny Krigovskej, a to Ford Focus s EČ LE733AV pre potreby obecného 

úradu v rámci služobných ciest a nákupu materiálu 

 

Uznesenie č. 15-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) určuje 

1. p. Anne Kubíkovej termín odovzdania obecnej kroniky do 16.12.2022 

 

B) Uznesenie v plnení: 

Uznesenie č. 14-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) schvaľuje  

1. vyhlásenie nového verejného obstarávania na Hlavného kontrolóra obce 

 

Ku kontrole uznesení neboli žiadne otázky. O kontrole uznesení dala starostka obce Lúčka 

hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka berie na vedomie v plnom rozsahu kontrolu 

uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 



 

 

5. Schválenie rozpočtu obce Lúčka na rok 2023 

Ing. Monika Molčanová prečítala návrh rozpočtu obce Lúčka na budúci rok  (príloha č. 3). Po 

prečítaní návrhu rozpočtu mali prítomní poslanci možnosť doň nahliadnuť a prípadné otázky 

konzultovať na schôdzi. Následne poslanci Obecného zastupiteľstva obce Lúčka schválili návrh 

rozpočtu obce Lúčka na rok 2023. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

6. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra  

Starostka obce Lúčka Ing. Anna Krigovská predložila návrh na vyhlásenie výberového konania 

na hlavného kontrolóra obce Lúčka. Po prerokovaní návrhu Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka 

rozhodlo, že: 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce 

Lúčka v súlade s ustanovením § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, ktorá sa bude konať dňa 20.02.2023 o 1700 hod., 

v kancelárii Obecného úradu v Lúčke.  

Obecné zastupiteľstvo určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce 

Lúčka na 5 % pracovného úväzku. 

Obecné zastupiteľstvo určuje termín ukončenia doručenia prihlášok do 

26.01.2023 do 1200 hod. 

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že Vyhlásenie výberového konania na hlavného 

kontrolóra obce Lúčka bude do 26.01.2023 vyvesené na úradnej tabuli obce Lúčka a tiež 

na webovej stránke obce. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

 



 

 

7. Zriadenie obecných komisií 

Starostka obce Ing. Anna Krigovská podala návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva. 

Z radu poslancov bola zriadená kultúrna, stavebná a poriadková komisia. Za predsedu kultúrnej 

komisie bola zvolená poslankyňa Mgr. Jana Demová, za členov komisie boli zvolení poslanci 

Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková a Helena Štofilová. Za predsedu 

stavebnej komisie bol zvolený poslanec Róbert Dzurik, za členov komisie boli zvolení poslanci 

Mgr. Jana Demová, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková a Helena Štofilová. Za predsedu 

poriadkovej komisie bola zvolená poslankyňa Helena Štofilová, za členov komisie boli zvolení 

poslanci Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová a Mgr. Mária Ondziková.  

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

8. Rôzne 

a) plat ekonomickej pracovníčky obce Lúčka 

Mgr. Mária Ondziková navrhla od januára 2023 zvýšiť mesačný plat ekonomickej pracovníčke 

obce Lúčka na polovicu minimálnej mzdy. Poslanci Obecného zastupiteľstva s jej návrhom 

súhlasili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

b) plat poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lúčka 

Poslankyňa Helena Štofilová navrhla ponechať aktuálnu sumu, a to 10 eur, za aktívnu účasť na 

1 schôdzi Obecného zastupiteľstva, tak ako tomu bolo doteraz. Výsledná suma platu poslanca 

Obecného zastupiteľstva obce Lúčka za 1 kalendárny rok bude závisieť od toho, koľkokrát sa 

poslanec zúčastnil na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva. Následne poslankyňa Mgr. Mária 

Ondziková navrhla, rovnako ako to bolo doposiaľ, odmenu zástupcovi starostu 10 eur za 

mesiac. S ich návrhmi poslanci OZ súhlasili. 

 



 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

c) žetóny komunálneho odpadu 

Starostka obce Lúčka Ing. Anna Krigovská oboznámila prítomných poslancov Obecného 

zastupiteľstva s faktom, že obec Lúčka nedisponuje žetónmi, ktoré slúžili pri zbere 

komunálneho odpadu. Poslanci obce Lúčka preto poverili Mgr. Máriu Ondzikovú zabezpečiť 

na účely zberu komunálneho odpadu nové žetóny, ktoré budú vydané občanom po zaplatení 

daňových poplatkov obci Lúčka po novom roku 2023. Zároveň sa poslanci Obecného 

zastupiteľstva zhodli na tom, aby sa starostka obce Ing. Anna Krigovská dohodla s firmou 

Brantner, ktorá zber komunálneho odpadu vykonáva, na odvoze komunálneho odpadu od 

všetkých občanov obce bez toho, aby sa popritom zbierali žetóny. Táto dohoda by mala platiť  

pokým občania obce Lúčka nedostanú nové žetóny.  

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

d) nové pečiatky obce 

Ing. Anna Krigovská navrhla dať urobiť nové pečiatky pre obec Lúčka. Jej návrh poslanci 

Obecného zastupiteľstva odsúhlasili.  

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

e) výmena zámkov 

Poslankyňa Mgr. Jana Demová navrhla vymeniť zámok na vchodových dverách do budovy 

Obecného úradu obce Lúčka a zároveň aj zámok dverí oddychovej miestnosti obce Lúčka, 



 

 

nakoľko obec disponuje iba 1 kľúčom od dverí oddychovej miestnosti obce Lúčka, pričom tieto 

kľúče existujú minimálne 2 a obec nevie, kto všetko tak má prístup do tejto miestnosti.  

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

f) vyplatenie palivového dreva  

Ing. Anna Krigovská oboznámila poslancov Obecného zastupiteľstva, že nakoľko sa 

nachádzame vo vykurovacej sezóne, je potrebné zakúpiť palivové drevo slúžiace na 

vykurovanie priestorov Obecného úradu. Starostka obce tiež oboznámila poslancov s tým, že 

palivové drevo v cene 781,20 eur už bolo do obce Lúčka privezené. Zároveň dodala že p. Daniel 

Krigovský st. zaplatil dovoz tohto dreva v sume 120 eur na vlastné náklady, pričom nepožaduje, 

aby mu táto suma bola vyplatená. Starostka obce tak dala poslancom hlasovať o tom, či sa 

privezené drevo vyplatí v sume 781,20 eur alebo si ho predajca príde vziať naspäť. Poslanci 

Obecného zastupiteľstva obce Lúčka s vyplatením palivového dreva súhlasili a navrhli, aby 

vola uvedená suma vyplatená z rezervného fondu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

g) vyplatenie platu a odstupného bývalému starostovi obce Lúčka, vyplatenie platov 

a odmien bývalým poslancom obce Lúčka, vyplatenie platu ekonomickej pracovníčke 

obce, vyplatenie platu starostke obce a vyplatenie platu obecnej pracovníčke 

Ing. Monika Molčanová oboznámila poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lúčka s faktom, 

že obec nemá dostatok finančných prostriedkov na vyplatenie celej sumy mesačného bývalému 

starostovi obce Lúčka Ľubošovi Tatranskému. Navrhla preto vyplatenie väčšej časti tejto sumy 

v mesiaci december a zvyšnú sumu mu vyplatiť v mesiaci január. Poslanci s jej návrhom 

súhlasili.  

 

 



 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Z rovnakého dôvodu, a to nedostatku financií, navrhla Ing. Monika Molčanová počkať 

s vyplatením odstupného bývalému starostovi obce Ľubošovi Tatranskému, pokým obec 

nenadobudne väčšiu časť finančných prostriedkov. S jej návrhom poslanci OZ súhlasili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Ing. Monika Molčanová predniesla návrh, aby sa vyplatil plat a odmeny bývalým poslancom 

Obecného zastupiteľstva obce Lúčka v plnom rozsahu. Na jej návrh reagovala poslankyňa Mgr. 

Mária Ondziková s tým, že jej mzda, ako bývalej poslankyni a zástupkyni starostu obce, nemusí 

byť vyplatená ihneď, nakoľko obec nemá dostatok financií, ale až vtedy, keď na tom bude obec 

finančne lepšie. S ich návrhom poslanci Obecného zastupiteľstva súhlasili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Ing. Monika Molčanová navrhla, aby jej obec Lúčka z dôvodu nedostatku financií vyplatila jej 

prislúchajúci mesačný plat až vtedy, keď na to obec bude mať dostatok finančných 

prostriedkov. S jej návrhom poslanci Obecného zastupiteľstva súhlasili.  

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 



 

 

Ing. Anna Krigovská vzhľadom na vzniknutú situáciu navrhla, aby jej prislúchajúci plat za 

mesiac november obec Lúčka nevyplatila hneď, ale až vtedy, ak na to bude mať obec dostatok 

finančných prostriedkov. S jej návrhom poslanci Obecného zastupiteľstva súhlasili.  

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Ing. Monika Molčanová navrhla p. Anne Kubíkovej vyplatiť celú mzdu za mesiac november . 

S jej návrhom poslanci súhlasili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

h) podujatie – Novoročná kapustnica 

Mgr. Jana Demová navrhla uskutočniť podujatie ,,Novoročná kapustnica“, ktorého príprava by 

sa vzhľadom na kritickú finančnú situáciu v obci konala na náklady poslancov a starostky obce 

Lúčka. Poslanci obce Lúčka s jej návrhom súhlasili a stanovili dátum, čas a miesto konania 

podujatia na 06.01.2023 o 1400 hod. v budove Obecného úradu obce Lúčka. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

9. Diskusia 

V rámci diskusie predniesla starostka obce Lúčka Ing. Anna Krigovská, že v spolupráci 

s poslancami Obecného zastupiteľstva boli zistené závažné nedostatky, ktoré sa spájajú 

s riadnym chodom obce. Ing. Monika Molčanová priniesla k nahliadnutiu zoznam vyradeného 

majetku obce Lúčka. Obecné zastupiteľstvo zistilo, že obec Lúčka k 15.11.2022, teda po 

komunálnych voľbách, kedy boli zrejmé výsledky volieb v obci, vyradila majetok v sume 

2329,51 eur.  



 

 

Ing. Monika Molčanová oboznámila OZ, že bola zvolená za členku vyradzovacej komisie 

napriek tomu, že pri vyradzovaní majetku obce nebola prítomná. Z tohto dôvodu Ing. Monika 

Molčanová svojim podpisom nepotvrdila vyradenie majetku, ktorý bol napísaný na zozname. 

Obec Lúčka tento majetok vyradila aj bez jej podpisu. OZ zároveň na Obecnom úrade neeviduje 

žiaden doklad o naložení s vyradeným majetkom obce v sume 2329,51 eur, teda nevie, čo sa 

s daným majetkom naozaj stalo. 

Taktiež, OZ Lúčka zistilo, že po voľbách sa uskutočnil aj prepis obecného automobilu na DHZ 

Lúčka, avšak do dnešného dňa obec nedisponuje dokladom o jeho prepísaní. 

Obecné zastupiteľstvo tiež zistilo, že bývalý starosta obce Ľuboš Tatranský zvolal po voľbách 

dňa 26.11.2022 zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lúčka, pričom podľa  

§ 12 ods. 1 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. malo byť po voľbách zvolané už iba 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lúčka. Práve na tomto zasadnutí bývalí 

poslanci OZ prejednávali nasledujúce body:  

1.otvorenie zasadnutia, 

2.úprava rozpočtu, 

3.inventúra majetku, 

4.projekt múzeum ŽoP, 

5.schválenie veliteľa DHZ a DHZO, 

6.schválenie odmien poslancom OZ, 

7.záver. 

Obec tiež nemá k dispozícii Zoznam majetku obce, nakoľko si tento zoznam odniesol so sebou 

bývalý starosta obce Ľuboš Tatranský a viac ho nepriniesol. Rovnako bývalý starosta 

neodovzdal kľúče od oddychovej miestnosti, nachádzajúcej sa v budove Obecného úradu 

Lúčka, taktiež kľúče od múzea, obecnú kroniku, podklady o využívaní a prenajímaní šmykom 

riadeného nakladača a rovnako jeho denník motohodín. Starostka obce sa ho v tomto smere 

snažila viackrát kontaktovať, avšak bez odozvy.  

OZ zistilo, že v 21.10.2021 sa uskutočnil predaj obecného traktora a vlečky DZH Lúčka 

v celkovej sume 6 490 eur (4 990 eur traktor a 1500 eur vlečka). Obec ale nemá žiaden doklad 

o ohodnotení traktora a vlečky, a tiež nedisponuje dokladom o vyhlásení Verejno-obchodnej 

súťaže na traktor a vlečku. 

Starostka obce Lúčka 9.12.2022 kontaktovala p. Annu Kubíkovú, ktorá mala podľa slov 

bývalého starostu obce Lúčka disponovať obecnou kronikou, aby kroniku obce dopísala 

a vrátila najneskôr 16.12.2022 obci Lúčka. P. Kubíková kroniku do spomínaného dátumu na 

obec nedoručila. OZ obce Lúčka sa preto rozhodlo vidieť pracovnú zmluvu p. Kubíkovej a  jej 

náplň práce, nakoľko zistilo, že prijatie p. Kubíkovej ako pracovníčky obce nebolo schválené 

na žiadnom obecnom zasadnutí formou uznesenia. OZ má preto za to, že prijatie p. Kubíkovej 

nebolo v súlade s VZN obce Lúčka. V prípade, že OZ pracovnú zmluvu p. Kubíkovej nenájde, 

poverilo starostku obce Ing. Annu Krigovskú, aby p. Kubíkovú vyzvala, aby jej pracovnú 

zmluvu predložila. Ak tak p. Kubíková neučiní, obec Lúčka sa v tomto smere obráti na 

advokáta. 



 

 

OZ pri prezeraní dotácií z roku 2019 zistilo, že v budove Obecného úradu Lúčka by sa mal 

nachádzať materiál, ktorý je súčasťou vykurovania Obecného úradu. Pri kontrole OZ zistilo, že 

v rámci vykurovania Obecného úradu sa v budove Obecného úradu nenachádza pomerne drahý 

materiál, a to akumulačná nádrž, expanzomat a 2 kusy čerpadiel. Nakoľko OZ ešte 

neprekontrolovalo celý majetok obce, je možné, že toho materiálu v rámci vykurovania 

Obecného úradu chýba viac. OZ vidí problém v tom, že o predaji alebo inom naložení 

s chýbajúcim materiálom obec nedisponuje žiadnym dokladom. Problém rovnako vidí v tom, 

že na túto dotáciu dávala firma, ktorá projekt realizovala záruku 5 rokov, preto ak došlo 

k poruche týchto materiálov, obec mala tieto problémy riešiť formou reklamácie. 

OZ rovnako zistilo, že z Obecného úradu bolo po voľbách odmontované aj kamerové 

zariadenie. Bývalý starosta Ľuboš Tatranský sa ešte pred Ustanovujúcim zasadnutím OZ obce 

Lúčka vyjadril, že kamerové zariadenie bolo jeho súkromným majetkom, preto si kamery 

odmontoval a vzal domov. OZ však má za to, že pokiaľ kamery boli v jeho súkromnom 

vlastníctve, nemal právo monitorovať verejné priestranstvo bez licencie. OZ preto chce vidieť 

doklad o zakúpení licencie na monitorovanie verejného priestranstva a tiež doklad o zakúpení 

týchto kamier. V opačnom prípade si OZ myslí, že p. Tatranský si verejné priestranstvo 

monitoroval pre súkromné účely, čo nie je v súlade so zákonom. 

OZ rovnako zistilo, že v obci chýba aj snehová radlica. 

Vzhľadom na tieto skutočnosti OZ rozhodlo, zaslať výzvu p. Ľubošovi Tatranskému, aby 

doložil chýbajúce materiály a doklady a všetko dal do poriadku, v opačnom prípade sa obec 

obráti na advokáta a bude to riešiť súdnou cestou. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

7.Záver  

Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, starostka obce 

Lúčka ukončila zasadnutie a poďakovala sa prítomným za účasť.  

 

Prílohy:  

Príloha č. 1 Zoznam uznesení z obecného zastupiteľstva obce Lúčka konaného 16.12.2022 v 

počte 15 

Príloha č. 2 Prezenčná listina z Obecného zastupiteľstva obce Lúčka 

Príloha č. 3 Návrh rozpočtu obce Lúčka na rok 2023 - 2025 

 

 



 

 

V: Lúčke      dňa: 16.12.2022 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Demová ...................................  

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Krigovská  

                                                                                                                    starostka obce  

 

 

 

Overovatelia:  

Róbert Dzurik  ........................................ 

Helena Štofilová ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 

OBEC LÚČKA 

Lúčka 32, 053 03 Jablonov 

e-mail: obeclucka@centrum.sk 

tel. kontakt: 053/45 41 361 

 

 

ZOZNAM UZNESENÍ Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE 

LÚČKA KONANÉHO DŇA 16.12.2022 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie č. 1-2/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka 

A) určuje  

1. za zapisovateľku poslankyňu Mgr. Janu Demovú  

2. za overovateľov zápisnice poslancov Róberta Dzurika a Helenu Štofilovú 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

3. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 2-2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) schvaľuje  

1. program zasadnutia 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

mailto:obeclucka@centrum.sk


 

 

4. Kontrola uznesení 

 

Uznesenie č. 3-2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka 

A) berie na vedomie  

1. kontrolu uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva v plnom rozsahu 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

5. Schválenie rozpočtu obce Lúčka na rok 2023 

 

Uznesenie č. 4-2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) schvaľuje 

1. návrh rozpočtu obce Lúčka na rok 2023 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

6. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra  

 

Uznesenie č. 5-2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) vyhlasuje 

1. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Lúčka v súlade s ustanovením § 

18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, ktorá sa bude konať dňa 20.02.2023 o 1700 hod., v kancelárii 

Obecného úradu v Lúčke 

 



 

 

B) určuje 

1. rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Lúčka na 5 % 

pracovného úväzku 

2. termín ukončenia doručenia prihlášok do 26.01.2023 do 1200 hod 

C) rozhodlo 

1. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce Lúčka 

bude do 26.01.2023 vyvesené na úradnej tabuli obce Lúčka a tiež na 

webovej stránke obce 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

7. Zriadenie obecných komisií 

 

Uznesenie č. 6-2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) zriaďuje 

1. kultúrnu komisiu 

2. stavebnú komisiu 

3. poriadkovú komisiu 

B) volí 

1. Mgr. Janu Demovú za predsedu kultúrnej komisie 

2. poslancov Róberta Dzurika, Gabrielu Hutyrovú, Mgr. Máriu Ondzikovú 

a Helenu Štofilovú za členov kultúrnej komisie 

3. Róberta Dzurika za predsedu stavebnej komisie 

4. poslancov Mgr. Janu Demovú, Gabrielu Hutyrovú, Mgr. Máriu Ondzikovú 

a Helenu Štofilovú za členov stavebnej komisie 

5. Helenu Štofilovú za predsedu poriadkovej komisie 

6. poslancov Mgr. Janu Demovú, Róberta Dzurika, Gabrielu Hutyrovú a Mgr. 

Máriu Ondzikovú za členov poriadkovej komisie 

 

 



 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

a) plat ekonomickej pracovníčky obce Lúčka 

 

Uznesenie č. 7-2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) navyšuje  

1. mesačný plat ekonomickej pracovníčke obce Lúčka Ing. Monike 

Molčanovej na polovicu minimálnej mzdy  

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

b) plat poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lúčka 

 

Uznesenie č. 8-2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka 

A) schvaľuje  

1. návrh ponechať aktuálnu sumu, a to 10 eur, za aktívnu účasť na 1 schôdzi 

Obecného zastupiteľstva pre 1 poslanca OZ 

2. návrh ponechať odmenu zástupcovi starostu v sume 10 eur za mesiac 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

 



 

 

c) žetóny komunálneho odpadu 

 

Uznesenie č. 9-2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) poveruje  

1. poslankyňu Mgr. Máriu Ondzikovú zabezpečiť na účely zberu komunálneho 

odpadu nové žetóny, ktoré budú vydané občanom po zaplatení daňových 

poplatkov obci Lúčka po novom roku 2023 

2. starostku obce Ing. Annu Krigovskú, aby sa dohodla s firmou Brantner na 

odvoze komunálneho odpadu od všetkých občanov obce bez toho, aby sa 

popritom zbierali žetóny, do doby, kedy obec vydá občanom nové žetóny 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

d) nové pečiatky obce 

 

Uznesenie č. 10-2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) schvaľuje 

1. dať vyrobiť nové pečiatky pre obec Lúčka 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

 



 

 

e) výmena zámkov 

 

Uznesenie č. 11-2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) schvaľuje 

1. výmenu zámku na vchodových dverách do budovy Obecného úradu obce 

Lúčka 

2. výmenu zámku na dverách oddychovej miestnosti v budove Obecného úradu 

obce Lúčka 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

f) vyplatenie palivového dreva  

 

Uznesenie č. 12-2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka 

A) schvaľuje  

1. vyplatenie palivového dreva v sume 781,20 eur z rezervného fondu 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

 



 

 

g) vyplatenie platu a odstupného bývalému starostovi obce Lúčka, vyplatenie platov 

a odmien bývalým poslancom obce Lúčka, vyplatenie platu ekonomickej pracovníčke 

obce, vyplatenie platu starostke obce a vyplatenie platu obecnej pracovníčke 

 

Uznesenie č. 13-2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) schvaľuje  

1. vyplatenie väčšej časti mesačnej mzdy za mesiac november Ľubošovi 

Tatranskému v mesiaci december a zvyšnú sumu mu vyplatiť v mesiaci 

január 

2. počkať s vyplatením odstupného Ľubošovi Tatranskému, pokým obec 

nenadobudne väčšiu časť finančných prostriedkov 

3. vyplatiť plat a odmeny bývalým poslancom OZ Lúčka, okrem poslankyne 

Mgr. Márie Ondzikovej, ktorej bude plat a odmena vyplatená, keď na tom 

obec bude z finančného hľadiska lepšie 

4. vyplatiť Ing. Monike Molčanovej mesačný plat za mesiac november až 

vtedy, keď na to obec bude mať dostatok finančných prostriedkov 

5. vyplatiť plat Ing. Anny Krigovskej za mesiac november až vtedy, ak bude 

mať obec dostatok finančných prostriedkov 

6. vyplatiť p. Anne Kubíkovej mzdový plat za mesiac november v plnom 

rozsahu 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

h) podujatie – Novoročná kapustnica 

 

Uznesenie č. 14-2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) schvaľuje  

1. usporiadať podujatie ,,Novoročná kapustnica“, ktorého príprava sa 

vzhľadom na kritickú finančnú situáciu v obci bude konať na náklady 

poslancov a starostky obce Lúčka 

B) určuje 

1. dátum, čas a miesto konania podujatia na 06.01.2023 o 1400 hod. v budove 

Obecného úradu obce Lúčka 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

9. Diskusia 

 

Uznesenie č. 15-2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) poveruje 

1. starostku obce Ing. Annu Krigovskú zaslaním výzvy bývalému starostovi 

Ľubošovi Tatranskému, aby doložil chýbajúce materiály a doklady obci 

Lúčka 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová)  

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

 

 


