
Zápisnica 

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lúčine konaného dňa 14.12.2017 

 

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) Eurofondy 

4) Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2018 

5) Schvaľovanie VZN na rok 2018 

6) Vyhlásenie inventúry 

7) Diskusia 

8) Záver 

Rokovanie: 

K bodu č. 2: 

Na podnet niektorých občanov ohľadom orezania lipy na cintoríne, bola kontaktovaná profesionálna 

firma, ktorá sa odbornému a bezpečnému orezu stromov venuje. Navrhnuté bolo riešenie, pri ktorom 

sa koruna preriedi a najväčšie obnohy sa dokopy zaistia flexibilnými lanami, pretože lipy majú 

tendenciu rozštiepiť sa pozdĺž najväčších obnôh a pozdĺž kmeňa. Fixácia a orez veľkej i menšej lipy by 

sa mala zmestiť do 500€. 

Pri cintoríne boli vykonané vyrovnávajúce terénne úpravy na parkovisko. Po zime je ešte potrebné 

navoziť makadam a túto vrstvu kameniva zhutniť s podkladom. 

Žiadosť o projekt na oddychovú zónu pri studničke nevyšiel. Nezisková organizácia Pro Enviro zo 

svojich vlastných zdrojov zakúpila a pracovníci VPP vysadili kvetinový záhon. 

Na uľahčenie kopania hrobov bola zakúpená elektrická zbíjačka a hrubší 50m kábel. 

Kopanie hrobov sa vzhľadom na fakt, že je už ťažké nájsť kopáčov z našich občanov, bude diať novým 

spôsobom. Na dom sa bude vyberať 5€ za rok na „pohrebnícky fond“. Kopanie hrobov sa bude diať 

troma spôsobmi: 

a) Kopanie zabezpečí rodina zosnulého prostredníctvom pohrebnej služby, ktorá realizuje 

ostatné pohrebnícke služby. Ceny sa pohybujú v rozpätí od 90 – 130 €. Táto čiastka bude 

rodine preplatená z pohrebníckeho fondu. 



b) Kopanie hrobu si zabezpečí rodina zosnulého prostredníctvom miestnych kopáčov. Náklady 

pre nich taktiež budú preplatené z pohrebníckeho fondu. 

Dom, ktorý nebude prispievať do pohrebníckeho fondu si bude kopanie hrobu zabezpečovať úplne vo 

vlastnej réžii. 

K bodu č. 3:  

V polovici mesiaca november bola úspešne odoslaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na 

pôdohospodársku platobnú agentúru (projekt rekonštrukcie obecného úradu). Žiadosť bola odoslaná 

v pôvodnej forme, tak, ako to OZ schválilo na svojom predošlom rokovaní. 

K bodu č. 4: 

Prednesená bola správa o hospodárení obce, príjmoch a výdavkoch. Na základe takejto analýzy bol 

rozpočet na rok 2017 schválený nasledovne: príjmy = 36 000 €, výdavky = 36 000€. Príjmy sa zvýšili 

najmä v položke „Výnos dane z príjmov“. Navýšené boli položky na: 

- Cestnú dopravu 

- Odpad 

- Rozvoj obce 

- Mzdy a odvody (poistné) 

- Šport 

- Kultúra 

K bodu č. 5:  

Na rok 2018 je nutné schváliť všeobecne záväzné nariadenia. Predložené boli nasledovné VZN: 

- o miestnych poplatkoch 

- o nakladaní s odpadmi 

- o ochrane verejného poriadku 

K bodu č. 6:  

Vyhlásená bola inventúra za rok 2017. Za členom inventarizačnej komisie boli vymenovaní: 

Mgr. Zuzana Nadzonová - predsedkyňa 

Samuel Greš 

Ing. Jana Borošová 

Inventarizačná komisia bude v prípade potreby plniť aj úlohu škodovej, resp. likvidačnej komisie. 

K bodu č. 7: Diskusia 

Samostatný diskusný príspevok nebol prednesený. 

 

 



K bodu č. 8: Uznesenia a záver 

Uznesenie č. 7/2017: 

VZN č. 1/2017 o miestnych  daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

Uznesenie č. 8/2017: 

VZN č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

Uznesenie č. 9/2017: 

VZN č. 3/2017 o ochrane verejného poriadku. 

Uznesenie č. 10/2017: 

Starosta vyhlasuje inventúru za rok 2017. Inventarizačná komisia bola ustanovená v zložení: Mgr. 

Zuzana Nadzonová – predsedkyňa, Samuel Greš, Ing. Jana Borošová. 

Uznesenie č. 11/2017: 

OZ Lúčina schválilo nový systém kopania hrobov a poplatok do pohrebníckeho fondu. 

 

 

 

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 


