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Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúka, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 30. 01. 2020 o 18,00 hodine na Obecnom úrade 

v Lúke 

 
OcÚL/30/2020/004 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Uznesenie č. 1/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje program rokovania s navrhovanými zmenami. 

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

                                                                                                           Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                starosta obce 

Uznesenie č.2/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení  

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

                                                                                                            Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 3/2020 

 Obecné zastupiteľstvo obce Lúka v súlade so zákonom č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení 

berie na vedomie 

a) písomné vzdanie sa poslaneckého mandátu pána Rastislava Plesníka, bytom Lúka 66  

b) písomné vzdanie sa poslaneckého mandátu pána Andreja Krajčiho, bytom Lúka 194  

c) nástup náhradníka do OZ Lúka Bc. Matúša Martinku, bytom Lúka 236, ktorý zložil sľub 

poslanca OZ Lúka a dňom 30.01.2020 sa stal poslancom OZ Lúka 

d) nástup náhradníka do OZ Lúka Bc. Zuzany Plevíkovej, bytom Lúka 204,  ktorá zložila sľub 

poslankyne OZ Lúka a dňom 30.01.2020 sa stala poslankyňou OZ Lúka 

Hlasovanie poslancov:  za                 7 

                                proti             0 

                                zdržal           0 

                                                                                                            Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                 starosta obce 

 

Uznesenie č. 4/2020 

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 20 % a nástupom do práce od 24.04.2020, ktoré sa uskutočnia na 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Lúka dňa 23.04.2020,  

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

prihlášku do volieb na Obecný úrad v Lúke do 20.03.2020  do 12:00 hod. v zalepenej obálke s 

označením voľby hlavného kontrolóra,  
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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  

 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                 7 

                                      proti             0  

                                      zdržal           0      

                                                                                                             Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                starosta obce 

                                                    

 

Uznesenie č. 5/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje zrušenie Uznesenia č. N-16/2018, ktorým bola 

zriadená obecná rada. 

Hlasovanie poslancov:  za                 7 

                                      proti             0  

                                      zdržal           0  

                                                                                                                Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                     starosta obce 

                                                           

 

Uznesenie č. 6/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje Postúpenie práva poľovníctva na pozemkoch obce 

Lúka  a to z dôvodu osobitného zreteľa pre: 

Poľovnícky spolok Lúka, so sídlom 29. augusta 2281/28, 811 09 Bratislava, IČO: 

52826473  
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na pozemkoch: 

- Parcela registra E-KN, p. č. 2827/2, o výmere 473 537 m2 – lesný pozemok 

- Parcela registra E-KN, p. č. 2833, o výmere 15 131 m2 – lesný pozemok 

Pozemky p. č. 2828/2 a p.č. 2833 sú vedené na LV č. 1, katastrálne územie Lúka, vo 

vlastníctve obce Lúka v 1/1. 

Doba nájmu: 15 rokov 

Cena nájmu: za cenu obvyklú pri vykonávaní práva poľovníctva v regióne 1€/ha/rok 

Tento prenájom bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa §9a ods.9 písm. c, 

Zák. č. 138/1991 Z. z. 

Odôvodnenie:  

Člen Poľovného spolku Lúka pán Karol Ábel vykonáva odborný lesný dozor na lesných 

pozemkoch obce Lúka. Členovia Poľovného spolku Lúka spolupracujú s obcou Lúka pri 

zabezpečovaní rôznych kultúrno-spoločenských podujatí a podieľajú sa aj na materiálnom 

zabezpečení predmetných podujatí. Doteraz o výkon práva poľovníctva na pozemkoch obce 

Lúka, neprejavil záujem iný poľovnícky spolok. Obec Lúka má záujem na tom, aby výkon 

práva poľovníctva na lesných pozemkoch obce Lúka vykonávali členovia Poľovníckeho 

spolku Lúka. 

Hlasovanie poslancov:  za                 7 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                                                                                                                  Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                       starosta obce 

 

Uznesenie č. 7/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje pridelenie dotácii takto: 

a) Miestny športový klub Lúka, futbalový oddiel 4 000,- € 

b) Jednota dôchodcov Slovenska ZO Lúka           2 500,- € 

c) Dobrovoľný hasičský zbor Lúka                       2 000,- € 

Organizácie sú povinné vyúčtovať dotáciu do 15. decembra 2020  

Hlasovanie poslancov: za                 7 

                                     proti              0  

                                     zdržal            0  

                                                                                                                    Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                        starosta obce 

  

Uznesenie č. 8/2020 

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

ostatná plocha o výmere 36 m2, ktorá bola vytvorená Geometrickým plánom č. 24/2020, 

zhotoveným Geosta – Ing. Radovan Stacho, z pôvodnej parcely reg. E-KN č. 72/4, ktorej 

vlastníkom je obec Lúka v 1/1 zapísanej v LV č. 1. -  pre PhDr. Petra Urbana bytom  Miloša 

Uhra 428, Horná Streda, za cenu 5,-€/m2 . 

Budúci predaj sa bude uskutočňovať podľa §9a, ods. 8 písm. e) zák. 132/1991 Z.z. ako dôvod 

hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Predmetná parcela č. 40/1 susedí s parcelou č. 41, kde má pán Peter Urban 

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

koryto Lúkavského potoka. Vzhľadom k výmere pozemku je pre obec tento pozemok 

nevyužiteľný. 

Hlasovanie poslancov:  za                  6 

                                      proti              1 Šprlák - Zmora 

                                      zdržal            0  
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                                                                                                                       Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                            starosta obce 

  

Uznesenie č. 9/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje zámer odpredaja  parcely C-KN č. 42/1 – 

ostatná plocha o výmere 52 m2, k. ú. Lúka,  ktorá bola vytvorená Geometrickým plánom č. 

24/2020, zhotoveným Geosta – Ing. Radovan Stacho, z pôvodnej parcely reg. E-KN č. 72/3, 

k.ú. Lúka, ktorej vlastníkom je obec Lúka v 1/1 zapísanej v LV č. 1 pre Ľubomíru 

Gajdošechovú, bytom Lúka 75, za cenu 5,-€/m2 . 

Budúci predaj sa uskutoční  podľa §9a ods. 8 písm. e) zák. 132/1991 Z.z. ako dôvod hodný 

osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Pani Gajdošechová aj v súčasnosti používa parcelu C-KN 42/1 na vjazd do 

svojho domu č. 75, pretože nemá možnosť iného prístupu do dvora svojej nehnuteľnosti.  

Hlasovanie poslancov:  za               7 

                                      proti           0 

                                      zdržal         0  

                                                                                                                        Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                              starosta obce 

   

Uznesenie č. 10/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov na 

originálne kompetencie vo výške 1 359,- € z dôvodu odchodu pracovníka do starobného 

dôchodku. 

Hlasovanie poslancov:  za                  0 

                                      proti              0  

                                      zdržal            7 

Uznesenie nebolo schválené. 

                                                                                                                       Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                           starosta obce 

 

 

                                            

Zapísala:  Mgr. Anna Čechvalová                                                            ................................................... 
  

                  

 

 

 

                                                                                                                  Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                      starosta obce 

     

 

 

 

 

 


