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 Uznesenia 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúka, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 26.11. 2020 o 18:00 hodine na Obecnom úrade 

v Lúke 

 
OcÚL/215/2020/004 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Uznesenie č. 68/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje program rokovania. 

Hlasovanie poslancov:  za   6     proti  0    zdržal  0  

 

Uznesenie č. 69/2020 

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

Hlasovanie poslancov:  za   6     proti  0    zdržal  0  

 

Uznesenie č. 70/2020 

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 01.02. 2021, ktoré sa uskutočnia na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva obce Lúka dňa 28.01.2021  

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

volieb na Obecný úrad v Lúke do 14.01.2021  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  

 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.  
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Hlasovanie poslancov:  za   6     proti  0    zdržal  0  

 

Uznesenie č. 71/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje nájom bytu č. 205 v BD č. 264 pre Pavla  Masára, bytom 

Modrovka č. 54 od 01. 11. 2020 na dobu 1 roka.  

 

Hlasovanie poslancov:  za   6     proti  0    zdržal  0  

 

Uznesenie č. 72/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 1/2016 o nakladaní 

s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom 

 

Hlasovanie poslancov:  za   6     proti  0    zdržal  0  

 

Uznesenie č. 73/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lúka 

 

Hlasovanie poslancov:  za   6     proti  0    zdržal  0  

 

Uznesenie č. 74/2020 

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

k 30.09.2020. 

 

Hlasovanie poslancov:  za   6     proti  0    zdržal  0  

 

Uznesenie č. 75/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje: 

a)  zapojenie obce Lúka do výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53 

s projektom: „Rozvoj energetických služieb v obci Lúka“ 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške 5%, max do 

výšky 400,-€ 

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

Hlasovanie poslancov:  za   6     proti  0    zdržal  0  

 

Týmto uznesením sa ruší uznesenie č. 34/2020 z 25.06.2020. 

 

Zapisovateľ:  Mgr. Anna Čechvalová                                                                    

 

 

                  

 

 

                                                                                                             Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 


