
 

 

OBEC LÚČKA 

Lúčka 32, 053 03 Jablonov 

e-mail: obeclucka@centrum.sk 

tel. kontakt: 053/45 41 361 

 

 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Lúčka  
zvolaného podľa § 12, odst. 1, zák. SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a neskorších 

zmien a doplnkov konaného dňa 30. 11. 2022 o 17:00 hod. v kancelárii Obecného úradu v 

Lúčke. 

 

Prítomní: 

Novozvolená starostka obce Lúčka:  Ing. Anna Krigovská 

 

Novozvolení poslanci obce Lúčka: 

     Mgr. Jana Demová 

     Róbert Dzurik 

     Gabriela Hutyrová 

     Mgr. Mária Ondziková 

     Helena Štofilová 

 

Ďalší prítomní: 

Ľuboš Tatranský, bývalý starosta obce Lúčka 

Ing. Monika Molčanová, zapisovateľka 

Lukáš Gibľák, bývalý poslanec obce Lúčka 

 

Návrh programu zasadnutia: 

Bývalý starosta obce Lúčka prečítal program zasadnutia. 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 
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d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia novozvoleným starostom 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

f) Príhovor starostu obce 

2. Určenie platu starostu obce 

3. Menovanie zástupcu starostu obce 

4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

6. Diskusia 

7. Záver  

 

Novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva obce Lúčka schválili program zasadnutia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

1. Úvodné náležitosti 

a) otvorenie zasadnutia 

Bývalý starosta obce Lúčka Ľuboš Tatranský otvoril ustanovujúce zasadnutie. 

 

b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku bola určená novozvolená poslankyňa Mgr. Jana Demová. Určenie 

overovateľov zápisnice bolo presunuté za bod príhovor starostu obce. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 



 

 

c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

Bývalý starosta obce Lúčka Ľuboš Tatranský oznámil, že novozvolenou starostkou obce sa stala 

Ing. Anna Krigovská a požiadal Ing. Moniku Molčanovú o prečítanie výsledkov volieb do 

orgánov samosprávy obcí. Keďže Zápisnicu o výsledku konania volieb do orgánov samosprávy 

obcí nemal bývalý starosta obce Lúčka vopred pripravenú, zašiel pre ňu do archívu obce Lúčka.  

Následne bývalý starosta obce Lúčka Ľuboš Tatranský predložil zapisovateľke Mgr. Jane 

Demovej Zápisnicu o výsledku konania volieb do orgánov samosprávy obcí, v ktorej stálo: 

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 107 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 90 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 90 

 

Vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky: 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 89 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce: 87 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného 

zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku: 

Por. č. 1: 30 

Por. č. 2: 41 

Por. č. 3: 49 

Por. č. 4: 40 

Por. č. 5: 25 

Por. č. 6: 43 

Por. č. 7: 37 

Por. č. 8: 41 

Por. č. 9: 41 

Por. č. 10: 34 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa poradia 

na hlasovacom lístku: 

Por. č. 1: 46 



 

 

Por. č. 2: 7 

Por. č. 3: 34 

 

Bývalý starosta obce Lúčka Ľuboš Tatranský pred všetkými prítomnými podpísal osvedčenia 

o zvolení pomocou podpisovej pečiatky za predsedu okrskovej volebnej komisie Ľuboša 

Tatranského (ml.) s odôvodnením, že Ľuboš Tatranský (ml.) je pracovne odcestovaný 

v zahraničí. Takto podpísané osvedčenia o zvolení bývalý starosta obce Ľuboš Tatranský 

odovzdal novozvolenej starostke Ing. Anne Krigovskej a novozvoleným poslancom Obecného 

zastupiteľstva obce Lúčka Mgr. Jane Demovej, Róbertovi Dzúrikovi, Gabriele Hutyrovej, Mgr. 

Márii Ondzikovej  a Helene Štofilovej. 

 

Novozvolené Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka zobralo na vedomie výsledky voľby starostu 

obce a volieb do obecného zastupiteľstva. 

 

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia novozvoleným starostom 

Novozvolená starostka obce Lúčka Ing. Anna Krigovská zložila predpísaný sľub starostu, ktorý 

potvrdila svojím podpisom. Starostka prevzala vedenie ustanovujúceho zasadnutia. 

 

Novozvolené Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka skonštatovalo, že novozvolená starostka obce 

Ing. Anna Krigovská zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

 

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Za prítomných novozvolených poslancov prečítala znenie sľubu poslankyňa Mgr. Mária 

Ondziková a všetci poslanci ho potvrdili svojim podpisom. 

 

Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Mgr. Jana Demová, Róbert 

Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena Štofilová.  

 

f) príhovor starostu obce 

Ing. Anna Krigovská privítala všetkých prítomných, prečítala svoj príhovor a poďakovala sa 

bývalému starostovi obce Ľubošovi Tatranskému a bývalému Obecnému zastupiteľstvu za ich 

pôsobenie počas predchádzajúceho obdobia. 



 

 

Novozvolené Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka zobralo na vedomie vystúpenie novozvolenej 

starostky obce. 

 

g) určenie overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Mária Ondziková a Róbert Dzurik.  

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

2. Určenie platu starostu obce 

Starostka obce Lúčka Ing. Anna Krigovská predložila návrh o zmene svojho úväzku ako 

starostky obce z koeficientu 0,3 na koeficient 0,2, ktorý odôvodnila tým, že ako pracovníčka 

štátnej správy nemôže mať úväzok vyšší ako koeficient 0,2.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka schválilo návrh Ing. Anny Krigovskej. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Poslankyňa Mgr. Jana Demová navrhla v súlade s ustanoveniami § 3 ods.1 a ods. 2, § 4 ods. 1 

a ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov navýšiť starostke obce Ing. Anne Krigovskej 

základný mesačný plat o 60%. K jej návrhu sa súhlasne vyjadrili aj ostatní poslanci. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 



 

 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

3. Menovanie zástupcu starostu obce 

Poslankyňa Mgr. Jana Demová navrhla za zástupcu starostky obce Lúčka Ing. Anny Krigovskej 

poslanca Róberta Dzurika. K jej návrhu sa súhlasne vyjadrili aj ostatní poslanci. 

 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Starostka obce Lúčka Ing. Anna Krigovská navrhla poslankyňu Helenu Štofilovú zvolávaním 

a vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva. S jej návrhom súhlasili všetci poslanci. 

 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

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

Z radu poslancov bola zriadená komisia na ochranu verejného záujmu. Do komisie boli zvolení 

všetci poslanci ako členovia tejto komisie. Poslankyňa Mgr. Mária Ondziková navrhla poslanca 

Róberta Dzurika za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu, ktorý túto funkciu 

odmietol. Následne poslankyňa Gabriela Hutyrová navrhla za predsedu komisie na ochranu 

verejného záujmu poslankyňu Mgr. Máriu Ondzikovú. S návrhom poslankyne Gabriely 

Hutyrovej súhlasili aj ostatní poslanci. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 



 

 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Náplň práce komisie na ochranu verejného záujmu: 

Obecné zastupiteľstvo určilo náplň práce komisie na ochranu verejného záujmu nasledovne: 

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. 

 

 

 



 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Starostka obce Lúčka Ing. Anna Krigovská navrhla zriadenie ostatných komisií na najbližšom 

obecnom zasadnutí. S jej návrhom súhlasili všetci poslanci. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

6. Diskusia 

V diskusii predostrela poslankyňa Mgr. Jana Demová návrh pripraviť podujatie s názvom 

Stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočného stromčeka. Obecné zastupiteľstvo Lúčka 

zhodnotilo, že pokiaľ má obec peniaze, realizácia tohto podujatia bude síce náročná vzhľadom 

na pokročilý dátum, ale nie nemožná. Poslanci obce určili dátum konania podujatia na 

03.12.2022 so začiatkom o 1600 hodine pred obecným úradom Lúčka. Obecné zastupiteľstvo sa 

zhodlo na tom, že obec Lúčka v rámci tohto podujatia daruje deťom do 15 rokov a dôchodcom 

od 60-tich rokov, vrátane, sladkú pozornosť. Na usporiadanie tohto podujatia určilo Obecné 

zastupiteľstvo obce Lúčka maximálny finančný limit 200 eur. Poslanci si následne prerozdelili 

úlohy a kompetencie. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Ing. Monika Molčanová navrhla používanie súkromného motorového, osobného vozidla vo 

vlastníctve Ing. Anny Krigovskej pre potreby obecného úradu v rámci služobných ciest 



 

 

a nákupu materiálu pre obecný úrad v Lúčke, nakoľko obec Lúčka v predchádzajúcom 

volebnom období prepísala obecné motorové, osobné vozidlo značky Škoda Fábia Combi do 

vlastníctva DHZ Lúčka. Všetci poslanci s jej návrhom súhlasili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Ing. Anna Krigovská navrhla do najbližšej schôdze Obecného zastupiteľstva obce Lúčka 

vyhlásiť nové verejné obstarávanie na Hlavného kontrolóra obce, nakoľko v predchádzajúcich 

volebných obdobiach vybraný hlavný kontrolór obce Lúčka nenastúpil do funkcie a obec tak 

niekoľko rokov nemala hlavného kontrolóra. S jej návrhom súhlasili všetci poslanci. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Poslankyňa Helena Štofilová navrhla určiť termín odovzdania obecnej kroniky p. Anne 

Kubíkovej, ktorá bola poverená obcou Lúčka dopísať chýbajúce udalosti z predchádzajúcich 

rokov a kroniku mala odovzdať spolu s odovzdávaním obecného majetku. Poslanci obce Lúčka 

určili termín odovzdania kroniky do 16.12.2022.  

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

 



 

 

7.Záver  

Po vyčerpaní všetkých bodov programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

starostka obce Lúčka ukončila ustanovujúce zasadnutie a poďakovala sa prítomným za účasť.  

 

Prílohy:  

Príloha č. 1 Zoznam uznesení z ustanovujúceho zastupiteľstva obce Lúčka konaného 

30.11.2022 v počte 15 

Príloha č. 2 Prezenčná listina z ustanovujúceho zastupiteľstva obce Lúčka 

 

V: Lúčke      dňa: 30.11.2022 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Krigovská  

                                                                                                                    starostka obce  

 

 

 

Overovatelia:  

Mgr. Mária Ondziková ........................................  

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

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 

OBEC LÚČKA 

Lúčka 32, 053 03 Jablonov 

e-mail: obeclucka@centrum.sk 

tel. kontakt: 053/45 41 361 

 

 

ZOZNAM UZNESENÍ Z USTANOVUJÚCEHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE LÚČKA KONANÉHO DŇA 30.11.2022 

 

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia novozvoleným starostom 

 

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 

 

Návrh programu zasadnutia 

 

Uznesenie č. 2-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

schvaľuje  

1. program zasadnutia 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 
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1.Úvodné náležitosti 

b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

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 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 4-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) berie na vedomie  

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

 

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného 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 



 

 

 

f) príhovor starostu obce 

 

Uznesenie č. 6-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) berie na vedomie  

1. vystúpenie novozvolenej starostky obce Ing. Anny Krigovskej 

 

g) určenie overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie č. 7-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) určuje  

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

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

2. Určenie platu starostu obce 

 

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 %  

 

 

 



 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

3. Menovanie zástupcu starostu obce 

 

Uznesenie č. 9-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) poveruje  

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

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 

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 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 



 

 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 

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 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

6. Diskusia 

 

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 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 



 

 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

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 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 14-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) schvaľuje  

1. vyhlásenie nového verejného obstarávania na Hlavného kontrolóra obce 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 15-1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka  

A) určuje 

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

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Mgr. Jana Demová, Róbert Dzurik, Gabriela Hutyrová, Mgr. Mária Ondziková, Helena 

Štofilová) 



 

 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 


