
Zápisnica 

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lúčine konaného dňa 19.2.2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných a prečítal návrh programu, 

ktorý bol bez pripomienok schválený. 

 

Program: 

1) Otvorenie 

2) Oboznámenie o aktuálnom dianí 

3) Finančná situácia 

4) Voľba zapisovateľa 

5) Projekty na rok 2017 

6) Akcie na rok 2017 

7) Záver 

Rokovanie: 

K bodu č. 3:  

Na obecnom účte je ku dňu konania schôdze 12681€, to znamená, že finančné hospodárenie bolo 

úspešné, keďže začiatkom roka 2016 sa pohybovali financie na úrovni niekoľko sto €. Do pokladne 

začína pribúdať hotovosť, keďže občania začali platiť dane a poplatky. 

K bodu č. 4:  

Zapisovateľkou pre rok 2017 bola zvolené Mgr. Zuzana Nadzonová. 

K bodu č. 5:  

Na návrh Ladislava Gaľa s pripomienkami od Jána Jenčuráka sa OZ zhodlo na úprave okolia pred 

budovou OcÚ a obchodom. Jedná sa o rozšírenie priestranstva a tým vytvorenie parkovacích miest. 

Tento zámer si vyžaduje terénne úpravy a vyasfaltovanie plôch. Starostovi bolo uložené vykonať 

prieskum asfaltérskych firiem a začať rokovania o zámere. 

Mgr. Nadzonová vzniesla požiadavku na osvetlenie cintorína. Dohodlo sa, že toto bude realizované 

formou 1 až 2 reflektorov, ktoré budú mať záber na celý cintorín. 

Oddychová zóna pri studničke – Ing. Jana Chovancová sa pokúsi vypracovať projekty na sponzorstvo, 

príp. sa osloví partnerská nezisková organizácia, ktorá by darovala časť finančných prostriedkov. 

Publikácia k 230. výročiu obce – rozpočet do 1500€, darčekové predmety do každého domu. 



K bodu č. 6: 

Všetky akcie v roku 2017 budú mať podtón 230. výročia obce, t. j. mali by sa niesť v trochu 

luxusnejšom duchu. 

MDŽ – sláčiková kvarteto 

Veľká noc – tradičné hľadanie vajec 

Hoscina (spojená s MDD) – akcia na výročie: folklór, guláš, občerstvenie, publikácia, prezenty. 

Program k mesiacu úcty k starším. 

Mikuláš 

Futbalové turnaje – priebežne, Ing. Greš. 

 

K bodu č. 7: Uznesenia a záver 

Uznesenie č. 1/2017: 

OZ Lúčina schvaľuje za zapisovateľku Mgr. Zuzanu Nadzonovú. 

Uznesenie č. 2/2017: 

OZ Lúčina schvaľuje investičné i spoločenské aktivity na rok 2017. 

 

V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a OZ ukončil. 

d. a. h. 

Overovateľ zápisnice: 

 

Starosta obce: Mgr. Roman Chovanec   



Prezenčná listina 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.8.2016 v Lúčine. 

 

Prítomní: 

P.č. Meno a priezvisko      Podpis 

1) Mgr. Roman Chovanec, starosta 

2) Ladislav Gaľa, zástupca starostu 

3) Mgr. Zuzana Nadzonová, poslankyňa 

4) Martina Jenčová, poslankyňa 


