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Uznesenia 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúka, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 03.09. 2020 o 18:00 hodine na Obecnom úrade 

v Lúke 

 
OcÚL/170/2020/004 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Uznesenie č. 42/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje program rokovania. 

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

 

                                                                                                             Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                  starosta obce 

 

Uznesenie 43/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  berie na vedomie správu o plnení uznesení.  

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0 

                                                                                                            Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                  starosta obce 

 

  

 

Uznesenie č. 44/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje odpredaj  časti parcely reg. E-KN 434/3 - ostatná plocha 

o výmere 79 m2, ktorej vlastníkom je obec Lúka v 1/1 zapísaná v LV č. 1. Celková výmera parcely 

Reg. E 434/3 je 232 m2. 

Časť pôvodnej parcely reg. E-KN č. 434/3 o výmere 79 m2 bude na základe GP 122-40/2020, 

zhotoveným Geodetická kancelária Peter Hornák, Krajinská cesta 3, Piešťany začlenená do 

novovytvorenej parcely č. 17/4 o výmere 114 m2 .  

Predaj sa schvaľuje: 

-  pre Ing. Arch. Martina Číža a manželku Ing. Arch. Máriu Číž Vozárovú bytom Bancíkovej 7, 821 

03 Bratislava, za cenu 5,-€/m2 . 

Predaj sa uskutočňuje podľa §9a, ods. 8 písm. e) zák. 138/1991 Z. z. ako dôvod hodný osobitného 

zreteľa. Všetky náklady spojené s prevodom pozemku hradí kupujúci. 

Odôvodnenie: Žiadatelia žiadajú o odkúpenie časti tejto parcely z  dôvodu vytvorenia miesta pre 

odstavenie vozidla a úpravu vstupu na pozemok z dôvodu komplikovaného terénu. 

Hlasovanie poslancov: za                  5 

                                     proti              0  

                                     zdržal            0  

 

                                                                                                            Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                  starosta obce 
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Uznesenie č. 45/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka berie na vedomie žiadosť pána Romana Juríka, a až po obhliadke 

nehnuteľnosti pristúpi k rozhodnutiu. 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

                                                                                                            Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 46/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje zámer odpredaja  parcely reg. C-KN č. 40/1 – ostatná 

plocha o výmere 21 m2, ktorej vlastníkom je obec Lúka v 1/1 zapísanej v LV č. 1. -  pre PhDr. Petra 

Urbana bytom, Horná Streda 428, za cenu 20,-€/m2 . Na základe GP č. 355/2020 vyhotoveným Ing. 

Radovanom Stachom bude z p. č. 40/1 o výmere 36 m2 odčlenená p. č. 40/6, ktorá zostane vo 

vlastníctve obce Lúka. 

Budúci predaj sa bude uskutočňovať podľa §9a, ods. 8 písm. e) zák. 138/1991 Z. z. o majetku obcí ako 

dôvod hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Predmetná parcela č. 40/1 susedí s parcelou č. 40/2 a 40/1, kde má pán Peter Urban 

predzáhradku. Súčasne sa stará aj o parcelu 40/1, ktorú kosí a udržiava a zároveň udržiava koryto 

Lúkavského potoka. Podmienkou predaja bola aj kúpa  pozemkov od pána Petra Urbana vo výmere 

ktoré umožní vybudovanie chodníka vedľa miestnej komunikácie. Vzhľadom k výmere pozemku je 

pre obec tento pozemok nevyužiteľný. 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0 

                                      zdržal            0  

 

                                                                                                            Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 47/2020 

Obecné zastupiteľstvo  Lúka: 

a) vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Lúka s funkčným obdobím šiestich rokov s 

úväzkom 10 % a nástupom do práce od 16.10.2020, ktoré sa uskutočnia na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva obce Lúka dňa 15.10.2020,  

b) kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Lúka musí odovzdať svoju písomnú prihlášku do 

volieb na Obecný úrad v Lúke do 2.10.2020  do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením voľby 

hlavného kontrolóra,  

c) kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Lúka musí spĺňať nasledovné kvalifikačné 

predpoklady a iné podmienky:  

- minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie,  

- bezúhonnosť  

- prax v odbore vítaná  

- znalosť právnych a ekonomických predpisov  

- užívateľské ovládanie počítača  

d) určuje tieto náležitosti písomnej prihlášky do volieb hlavného kontrolóra obce Lúka :  

Prihláška do volieb hlavného kontrolóra obce sa podáva na Obecný úrad Lúka, adresa: Obec Lúka 

205, 916 33 Lúka spolu s požadovanými prílohami v zalepenej obálke označenej názvom, prihláška do 

volieb hlavného kontrolóra obce Lúka. Obálka s prihláškou sa otvára a obsah prihlášky a jej náležitosti 

a prílohy sa kontrolujú až na zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa volí hlavný kontrolór. 

Pre prijatie prihlášky do hlasovania musí včas podaná prihláška obsahovať minimálne:  

 Označenie „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Lúka“  
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 Vyjadrenie zámeru kandidovať vo voľbách na hlavného kontrolóra obce Lúka  

 Meno a priezvisko kandidáta, príp. titul  

 Dátum narodenia  

 Trvalý pobyt  

 Doručovacia adresa  

 Profesijný životopis  

 Dátum a podpis kandidáta  

 Overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní  

 Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov  

 Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby hl. kontrolóra v obecnom 

zastupiteľstve v Lúke.  

 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

                                                                                                             Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 48/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje nájom domu č. 130 a p. č. 741, 742 pre Jednotu 

dôchodcov Slovenska, Základná  organizácia Lúka,  916 33 Lúka 203, IČO: 008970193489 

JDS ZO Lúka na dobu 10 rokov. Nájom vo výške 1€/ročne.  

Hlasovanie poslancov:  za                  0 

                                      proti              0  

                                      zdržal            5 

Uznesenie č. 48/2020 nebolo prijaté.  

                                                                                                           Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 49/2020 

Obecné zastupiteľstvo Lúka nevyhovuje petícii č.1/2020.  

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                                                                                                               Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 50/2020 

Obecné zastupiteľstvo Lúka vyhovuje petícii č. 2/2020 v plnom rozsahu. 

Hlasovanie poslancov:  za                  0 

                                      proti              0  

                                      zdržal            5  

Uznesenie č. 50/2020 nebolo prijaté. Vzhľadom k predchádzajúcemu hlasovaniu k uzneseniu č. 

48/2020 sa petícii vyhovelo, aj keď samotní poslanci sa pri hlasovaní k uzneseniu č. 50/2020 zdržali. 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                  starosta obce 
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Uznesenie č. 51/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Lúke berie na vedomie správu Komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov obce o tom, že verejní funkcionári obce podali oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov obce za rok 2019 v 

stanovenom termíne v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Obecné zastupiteľstvo ukladá podľa zákona 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov povinnosť archivovať dokumenty z komisie a to takým 

spôsobom, akým mu to ukladá zákon. 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                                                                                                           Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 52/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Lúke schvaľuje podanie žiadosti o bezúročný a úver z Ministerstva financií 

SR vo výške 16 621,-€ 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                                                                                                           Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 53/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Lúke berie na vedomie informáciu o činnosti OVHS Šáchor s. r. o. 

Správa o činnosti bude prílohou zápisnice. 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

 

                                                                                                          Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                  starosta obce 

 

               

Zapisovateľ:  Mgr. Anna Čechvalová                                                         
 

 

                                                                                                             Ing. Marian Haluza v.r. 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 


