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Uznesenia 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúka, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 15.10. 2020 o 18:00 hodine na Obecnom úrade 

v Lúke 

 
OcÚL/194/2020/004 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Uznesenie č. 54/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje program rokovania. 

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

                                                                                                            Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

Uznesenie 55/2020 

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

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

                                                                                                           Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 56/2020 

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 01.12. 2020, ktoré sa uskutočnia na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva obce Lúka dňa 26.11.2020  

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

volieb na Obecný úrad v Lúke do 11.11.2020  do 17:00 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“  

 Vyjadrenie zámeru kandidovať vo voľbách na hlavného kontrolóra obce Lúka  
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 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 v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 57/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka berie na vedomie Protest prokurátora proti VZN 23/2007 o určení 

času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky. 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                                                                                                            Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

Uznesenie 58/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje VZN č. 3/2020 o určení času predaja v obchodných a 

v pohostinských prevádzkach a času prevádzky. 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0 

                                      zdržal            0  

                                                                                                             Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 59/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje Dodatok č. 1/2020  VZN č.1/2019 o určení výšky 

dotácie na  prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúka    

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0 

 

                                                                                                             Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 60/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje Dodatok č. 1/2020  k VZN č. 2/2019 o určení výšky 

príspevkov na čiastočnú  úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady 

v školských  zariadeniach a o mieste a čase zápisu dieťaťa do základnej školy  materskou školou  
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Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0 

                                                                                                             Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 61/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje VZN č. 4/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový 

poriadok pohrebiska obce Lúka. Prílohou č. 1 Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Lúka je 

cenník služieb  

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0 

                                                                                                           Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 62/2020 

Obecné zastupiteľstvo Lúka berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu k 30.09.2020 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                                                                                                            Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 63/2020 

Obecné zastupiteľstvo Lúka schvaľuje  

a) opravu strechy na budove č. 132, vo výške do 22 000,-€  

b) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu  

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                                                                                                            Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 64/2020 

Obecné zastupiteľstvo Lúka schvaľuje  

a) odpredaj  parcely reg. C-KN č. 40/1 – ostatná plocha o výmere 21 m2, k. ú. Lúka, 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 41/1, 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, 

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

pre obec tento pozemok nevyužiteľný. 

b) kúpu parciel – reg. C - KN 40/4, ostatná plocha o výmere 2 m2  k. ú. Lúka 

                              reg. C - KN 41/2, ostatná plocha o výmere 7 m2  k. ú. Lúka, 
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ktoré sú vo vlastníctve PhDr. Petra Urbana, v podiely 1/1, zapísané v LV č. 226 podľa GP č. 355/2020 

vyhotoveným Ing. Radovanom Stachom, schváleným Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 

katastrálny odbor dňa 23.09. 2020, pod číslom GI – 770/2020 

Cena za 1 m2 je 20,-€ 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                                                                                                              Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 65/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Lúke berie na vedomie členov inventarizačnej komisie  pre inventarizáciu 

majetku za rok 2020. 

Predseda: Miroslav Jánošík 

Člen: Anna Janžová 

Člen: Ing. Gabriela Savková  

 Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                                                                                                            Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 66/2020 

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

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

                                                                                                            Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 67/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Lúke schvaľuje kúpu 10,-€ poukážok na nákup tovaru pre občanov od 65 roku 

života, vrátane v celkovej hodnote 1 130,-€. 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                          proti              0  

                          zdržal            0  

               

                                                                                                            Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

Zapisovateľ:  Mgr. Anna Čechvalová                                              .............................................                                      

 

 

                  

 

 

                                                                                                             Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 
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