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 Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúka, ktoré sa 

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

v Lúke 

 
OcÚL/170/2020/003 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril o 18.00 hod starosta obce privítaním prítomných. 

Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prítomní sú 5 poslanci.  

Pani Mgr. Marianna Štipanitzová, Bc. Zuzana Plevíková sa  ospravedlnili  

2. Určenie zapisovateľa, vyhotoviteľa zvukového záznamu a overovateľov  zápisnice 

Starosta obce určil: 

Zapisovateľku rokovania: – Mgr. Anna Čechvalová 

Zhotoviteľa zvukového záznamu – René Richter 

Overovateľov zápisnice – Mgr. Matúš Martinka, Miroslav Jánošík 

3. Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce predložil návrh programu a navrhol do bodu Rôzne doplniť: 

a) Prejednanie správy Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií          

                      verejných funkcionárov obce podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 

b) Informácia o možnosti bezúročného úveru pre obec  vo výške výpadku podielových daní 

c) informácia o činnosti OVHS Šáchor k 31.8.2020 

 

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu, 

3. Schválenie programu 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Odpredaj pozemku Reg. E č.  434/3 pre Ing. Arch. Martina Číža a manželku Ing. Arch. Máriu 

Číž Vozárovú     

6. Prejednanie žiadosti o kúpu obecného pozemku E-KN 307/4, 306/2 Roman Jurík, Lúka 26  

7. Schválenie zámeru odpredaja p.č. 40/1 k.ú. Lúka pre PhDr. Petra Urbana, Horná Streda 

8. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Lúka 

9. Schválenie nájmu domu č. 130 

10. Prejednanie Petície na uzatvorenie nájomnej zmluvy pre dom č. 130 na dobu 30 rokov zo dňa 

29.07.2020  

11. Prejednanie Petície proti podpísaniu nájomnej zmluvy s JDS Lúka na dom č. 130 zo dňa 

14.08.2020 

12. Rôzne a) Prejednanie správy Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií          

                      verejných funkcionárov obce podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 

                  b) Informácia o možnosti bezúročného úveru pre obec  vo výške výpadku   

                      podielových daní 

                  c) informácia o činnosti OVHS Šáchor k 31.8.2020 

13. Interpelácie poslancov 

14. Diskusia 

15. Záver 
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Uznesenie č. 42/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje program rokovania. 

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie 39/2020 – splnené VZN č. 2/2020 o verejných , kultúrnych, telovýchovných, športových 

a turistických podujatiach 

Uznesenie 40/2020 – splnené Dodatok č. 1 k VZN o určení času predaja  

Uznesenie 41/2020 – splnené Zámer odpredaja Martin Číž 

 

Uznesenie 43/2020 

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

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

5. Odpredaj pozemku Reg. E-KN 434/3 pre Ing. Arch. Martina Číža a manželku   

Dňa 09.06.2020 bola obci Lúka doručená žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely č. E 434/3, 

ostatná plocha o výmere 232 m2 zapísanej v LV č. 1 na obec Lúka v 1/1 a 09.07.2020 OZ Lúka 

uznesením č. 41/2020 schválilo zámer odpredaja a obec zverejnila zámer na 15 dní v zmysle zákona .     

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  

 

6. Prejednanie žiadosti o kúpu obecného pozemku E-KN 307/4, 306/2 Roman Jurík, Lúka 26  
Dňa 30.07.2020 doručil pán Roman Jurík, bytom Lúka 26 žiadosť o kúpu parciel reg E – KN 307/4 

o výmere 64 m2  a parcely reg. E-KN 306/2 vodná plocha  o výmere 617 m2 . 

 

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  

 

7. Schválenie zámeru odpredaja p.č. 40/1 k.ú. Lúka pre PhDr. Petra Urbana, Horná 

Streda 
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Pán Peter Urban, bytom Horná Streda   požiadal o kúpu p.č. 40/1 ( pôvodná 72/4)  v k. ú. Lúka 

23.01.2020. Obecné zastupiteľstvo po vyhlásení zámeru na odpredaj tejto parcely zistilo, že pod 

parcelou sa nachádza kanalizačná rúra na odvod dažďovej vody. Preto obec dala zhotoviť nový GP, 

v ktorom pozemok nad týmto potrubím zostane v majetku obce a pánovi Urbanovi sa predá z parcely 

č. 40/1 iba 21m2 za cenu 20,-€/m2.  

 

Uznesenie 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  

 

 

 

8. Voľba hlavného kontrolóra – vyhlásenie 

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“  

 Vyjadrenie zámeru kandidovať vo voľbách na hlavného kontrolóra obce Lúka  

 Meno a priezvisko kandidáta, príp. titul  

 Dátum narodenia  

 Trvalý pobyt  

 Doručovacia adresa  
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 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  

 

 

9. Schválenie nájmu domu č. 130 a p. č. 741, 742 

Obec zverejnila zámer prenájmu domu č. 130 a p. č. 741, 742 na webovom sídle obce od 02.07.2020 

do 17.07.2020.  Pán starosta citoval so zákona o obecnom zriadení, že poslanci hlasujú iba podľa 

svojho vedomia svedomia a prečítal právno – technické stanovisko k prenájmu 

- Súčasný stav z hľadiska ochrany a bezpečnosti občanov, jednoznačne nedovoľuje žiadny 

prenájom predmetných nehnuteľností, pretože nehnuteľnosti nie sú aktuálne vhodné na 

akékoľvek užívanie, bez ďalšieho dokončenia rozpracovanosti rekonštrukcie stavby 

a pozemkov. Najmä sa jedná o nedokončenú a nebezpečné elektroinštaláciu, bez revíznej 

správy. 

(Citujem § 664 Občianskeho zákonníka – Nájomná zmluva všeobecné ustanovenia: 

„Prenajímateľ je povinný prenechať prenajatú vec nájomcovi v stave spôsobilom na 

dohodnuté užívanie, alebo ak sa spôsob užívania nedohodol, obvyklé užívanie, a v tomto stave 

ju na svoje náklady udržiavať.“) 

- Prenájom nie je možný pre neexistujúce sociálne zariadenia (najmä WC). 

- Nie sú urobené vnútorné rozvody vody, od vodovodnej šachty. 

- Nie je urobené odkanalizovanie priestorov a zabudovanie žumpy. 

- Nie je urobená zmena užívania rodinného domu na nebytovú stavbu 

- Nie sú dokončené projekty na stavbu prístrešku na p.č. 741 a 742, ako i spevnené plochy na 

týchto parcelách. 

- Musí byť urobená zmena druhu pozemku (aspoň časti pozemku) p. č. 742. 

- Mal by byť vypracovaný finančný plán dorekonštruovania predmetných nehnuteľností so 

stanovenými termínmi výhľadového ukončenia a kolaudácie.  

- Doporučujeme tiež neprenajímať dlhodobo priestory z hľadiska ich využiteľnosti pre samotnú 

obec, spoločenské organizácie v obci i samotných občanov, či návštevníkov obce. 

- Stavba je vo vlastníctve Obce Lúka v podiely 1/1, teda je majetkom obce. Všetky doterajšie 

i budúce investície zabezpečuje obec a najmä tu investuje a bude investovať, či už pri 

dokončení alebo ďalšom udržiavaní, svoje finančné prostriedky. 

 

 

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.  

 

10. Prejednanie petície na uzatvorenie nájomnej zmluvy pre dom č. 130 na dobu 30 rokov zo dňa 

29.07.2020  

Dňa 29.7.2020 bola obci Lúka doručená petícia, zaevidovaná pod číslom OcÚL154/2020 a 

v centrálnej evidencii petícii pod č. 1/2020. Obec 30.07.2020, teda v zákonnej lehote postúpila petíciu 

poslancom Obecného zastupiteľstva. Dňa 24. a 25. 8. bola petícia overená poslancami OZ  a starostom 
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obce a bola vyhotovená zápisnica z kontroly petície. Starosta zoznámil prítomných s predmetnou 

zápisnicou.  Pán starosta dal priestor na vyjadrenie zástupcovi petičného výboru pánovi  Ľubošovi 

Kravárikovi. 

Pán Ľuboš Kravárik – pred rokom začala aktivita poslancov na dome 130, v júli bola obci predložená  

na nájom na 30 rokov, zmluvu robili právnici, neviem prečo nemohla byť na 30 rokov, už rok s tým 

nesúhlasíte je to od vás neseriózne.  

Pán starosta – poslanci rozhodli 10 rokov, postupovali podľa zvyklostí, nikto nerobil problémy, aby sa 

dôchodcovia stretali v dome č. 130,  33 občanov sa podpísalo pod jednu aj druhú petíciu 

Pán Miroslav Jánošík – už zmluva bola predložená spôsobom, ktorý sa mi nepozdával, bola pripravená 

bez konzultácie s obcou, veľa ľudí podpísalo petíciu, len aby mali pokoj 

Pavol Šprlák – Zmora – poslanci boli od začiatku za prenájom, nikto neprišiel na OZ aby sme o tom 

diskutovali, ak ste nesúhlasili s 10 rokmi, prečo ste začali s petíciou, prečo ste sa nestretli, radšej ste 

prehovárali 300 ľudí, aby podpísali petíciu a mnohým klamali, že obec nechce prenajať dom JDS. 

Miroslav Jánošík – pred rokom zmluva nebola a fungovalo to, hovorili sme starostovi aby zavolal 

dôchodcov, nech sa o tom porozprávame, zmluva je o dohode. Zmluva prišla doobeda, dali sme ju 

večer na zasadanie do zastupiteľstva.  

Pán starosta sa spýtal pána Kravárika či bol nejaký pocit zo strany dôchodcov, že sme vás nepodporili 

ja alebo poslanci?  

Ľuboš Kravárik – ak som sa vás dotkol, tak sa ospravedlňujem, je nutná vôbec nejaká zmluva? Tak 

podpíšme zmluvu na 10 rokov, všetko je o dialógu. Pokiaľ nebolo treba zmluvu, bolo treba povedať 

ešte minulý rok, užívajte to. V tejto obci sú aj dôležitejšie veci na riešenie, nie aby sa celá dedina 

rozvadila kvôli domu 130. 

Pavol Šprlák – Zmora -  taký bol zámer a nie písať petície a červenými písmenami vypisovať na 

vitrínu. Chceli sme sa stretnúť, ale niekto nás predbehol s petíciou 

Pán starosta – obec vychádzala JDS ZO Lúka vo všetkom v ústrety, a táto snaha stále trvá. 

Investovanie dotácie 15 000,-€, nebráni tomu, aby sa budova ďalej podľa dohodnutých pravidiel 

využívala. Potrebu zmluvy mala JDS a nie obec. 

 

Uznesenie č. 49/2020 

Obecné zastupiteľstvo Lúka nevyhovuje petícii č.1/2020.  

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

11.  Prejednanie petície proti podpísaniu nájomnej zmluvy s JDS Lúka na dom č. 130 zo dňa 

14.08.2020 

Dňa 14.08. 2020 bola obci Lúka doručená petícia, zaevidovaná pod číslom OcÚL161/2020 

a v centrálnej evidencii petícii 2/2020. Obec 17.08.2020 v zákonnej lehote postúpila petíciu poslancom 

Obecného zastupiteľstva.   

Dňa 24. a 25. 8. bola petícia overená poslancami OZ, starostom obce a bola vyhotovená zápisnica 

z kontroly petície. Starosta zoznámil prítomných s predmetnou zápisnicou, konštatoval, že petícia je 

platná.   

Zápisnica bude prílohou zápisnice z OZ. K petícii prišiel aj sprievodný list.  

Pán starosta skonštatoval, že v tomto liste je niekoľko neprávd a veľa pravopisných chýb. Je tu 

napísané, kedy bol dom nadobudnutý, že bolo tam zriadené vecné bremeno, ktoré skončilo v roku 

2016 ak obec prenajme dom bude ho musieť vrátiť štátu. Pán starosta dal slovo zástupcovi petičného 

výboru pánovi  Vöröšovi. 

Pán Patrik Vöröš - obec nevyčerpala 15 000,-€ dotáciu v roku 2019, tak sa nemohla žiadať dotácia 

z Enviromentálneho fondu v roku 2020. Kľúče od nedokončenej nehnuteľnosti má pán Šnábel, míňa 

sa tam elektrina, sú to obecné merače, neoprávnene čerpajú elektrinu,  svojvoľne zveľaďujú dvor, celý 

dvor je zasypaný so štrkom, ktorý nelegálne čerpajú, som rád že poslanci zobrali do úvahy právne 

skutočnosti a rozhodli sa stavbu zrekonštruovať. Potom sa tam môžeme stretať všetci, nielen 

dôchodcovia. 
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Pán starosta – peniaze sú z MF SR a čerpanie peňazí je do konca roka 2021, nečerpanie dotácie nemá 

nič spoločné s Enviromentálnym fondom 

Miroslav Jánošík – prenájom nebol preto schválený, lebo v súčasnosti dom nie je schopný podľa 

právnych predpisov prenájmu, pre mňa nie je podstatná petícia, ja som sa nerozhodoval na základe 

petície, ten kto využíva petíciu, chce sa hlavne zviditeľniť, deliť obec 

Pán starosta – zákon presne stanovuje ako sa majú poslanci správať, podľa čoho majú rozhodovať, 

zrušme teda poslancov a rozhodujme iba podľa petícii 

Patrik Vöröš   - bol schválený už zámer na prenájom, netreba ho zrušiť? 

Miroslav Jánošík – schválený zámer neznamená, že sa to musí schváliť 

Pán starosta – tým, že sme neschválili prenájom, sme vyhoveli petícii č. 2 

 

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. 

 

12. Rôzne  

a) Prejednanie správy Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov obce podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 

Pán René Richter prečítal zápisnicu zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu, ktorá 

prekontrolovala majetkové priznanie starostu obce Ing. Mariana Haluzu a bývalého starostu obce 

Vladimíra Vöröša a skonštatovala, že boli podané v zákonom predpísanej lehote. 

 

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  

b) Informácia o možnosti čerpania bezúročného úveru pre obec  vo výške výpadku   

podielových daní  

Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou a podmienkami čerpania úveru z Ministerstva financií 

SR z dôvodu výpadku podielových daní vo výške 16 621,- €. Úver je bezúročný a začne sa splácať 

v roku 2024, budú 4 splátky. Žiadosť sa musí podať do 31.10.2020. Peniaze by sme mohli využiť na 

opravu zlej strechy a nového plota na ihrisku.   

  

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  

 

c) informácia o činnosti OVHS Šáchor k 31.8.2020 

Pán starosta predniesol správu o činnosti OVHS Šáchor s. r. o. k 31.08.2020.  
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Pán Pavol Šprlák - Zmora – treba každý mesiac kontrolovať hladinu vody v kanalizácií, chcel by som 

doručiť zápisnicu z VZ OVHS Šáchora, bude 20 rokov existencie OVHS Šáchora , ak máme na to 

peniaze aspoň nejaký prézent, možno pohár do domácnosti, v akom štádiu je podpis zmluvy s Budiš 

a.s. 

Pán starosta – je 340 odberateľov, to je 340 upomienkových predmetov 

 

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  

 

13. Interpelácie poslancov  

Pán Matúš Martinka – dostal som od občana fotky z multifunkčného ihriska, sú tam zlé sitá, ihrisko je 

v dezolátnom stave, treba vymeniť sitá 

Pán starosta – viem o tejto situácii, budúci týždeň príde revízny technik, dá to do zápisu, budem to 

riešiť 

Pán Pavol – Šprlák – je na ihrisku veľa piesku, koberec je asi už zodraný, spýtajte sa revízneho 

technika čo s tým  

 

14. Diskusia   

Pán starosta informoval: 

IKT učebňa – museli sa dať von parkety z učebne, pretože podklad pod nimi sa úplne rozpadol a sú 

tam veľké nerovnosti, urobí sa nová liata podlaha, treba urobiť aj novú elektroinštaláciu, pretože sú 

tam ešte hliníkové rozvody.  

Autobusové spojenie Trenčín – ide sa prerábať cestovný poriadok od 13. 12 2020, ak máte nejaké 

podnety od občanov, treba ich predniesť 

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov – obec dostala pozvánku do prípravného výboru, a požiadala  

bývalého starostu obce pána V. Vöröša, aby našu obec zastúpil, čo aj prisľúbil   

Momentálne sa robí sčítanie bytov a domov, je tam potreba až 18 údajov, nedá sa to robiť bez 

občanov. Vypracovali sme dotazníky, ktoré by sa nám mali vrátiť do 15 dní. 

Občania majú pripomienky k hláseniu obecného rozhlasu, lebo to ruší spiace deti alebo ľudí po nočnej 

smene.  

V novej štvrti sa niektorí sťažujú, že pri obrábaní pôdy sa veľmi práši. 

ZŠ Lúka sa sťažovala, že Márius Pedersen už nechce vyvážať papier. Veľkým problémom sa stane zber 

bioodpadu  z kuchyne. Od 1. 1. 2021 by sa mal zberať tento odpad z každého domu, nie je to celé 

domyslené, pretože to bude mať vplyv hlavne na zvýšenie poplatkov za vývoz odpadu.  

Keby obec neriešila stále žiadosti podľa info zákona, mohli by sme riešiť potrebnejšie veci.  

Pán Pavol Šprlák - Zmora– v akom štádiu je výstavba plota okolo ihriska? Bude sa realizovať ešte tento 

rok? Máme oslovené nejaké firmy 

Pán starosta-  chceme to urobiť ešte tento rok, projekt je pripravený ako drobná stavba, ešte robí projekt 

na umiestnenie kontajnerov na triedený zber, Na domček sa zakúpila žumpa pre domček, bola v akcii 

Pán Vladimír  Vöröš   - myslím si že uznesenie k petícii je nesprávne schválené, peniaze na domček 

mali byť preinvestované v roku 2019, už by domček vyzeral inak             

- v zmluve o kúpe domčeka je písané, že po 5 rokoch sa s ňou môže robiť čo chce, mohla to JDS užívať, 

mali ste vedeniu JDS povedať, že sa to nedá prenajať, pretože to nie je múzeum 

Pán Miroslav Jánošík – stavba sa užívala aj bez zmluvy, my sme nechceli zmluvu, petícia bola zbytočná 

Pán starosta – informoval o natekaní dažďovej vody do žumpy v rodinnom dome v novej štvrti,  

- za  celé roky nikto nespravil koncepciu ako má múzeum vyzerať, urobila sa strecha a obvodový plášť  

veľmi dobre, to čo sa urobilo vo vnútri nezodpovedá dobe, ktorú má domček dokumentovať 
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Pán Vladimír  Vöröš – bolo tam veľa odborníkov, ak to chceme urobiť dobovo, musíme sa baviť o iných 

peniazoch, buď to budeme robiť za veľký peniaz alebo normálny 

- z kanalizácie nemohla natiecť voda do žumpy 

Pán Patrik  Vöröš - strecha na budove štadióna je v havarijnom stave  

Pán starosta – strecha sa opraví z úveru, ktorý sme schválili, pokiaľ nám bude poskytnutý 

Pán Pavol Meliš – vytkol poslancom, že nechodia do Horného konca, voda tečie po ceste, je tam prepad 

pitnej vody, po dedine parkujú autá, nie je tu zberný dvor, sú preplnené kontajnery so separovaným 

odpadom, potok sa nečistí, poslanci majú ísť ľuďom po ruke 

Pán Pavol Šprlák - Zmora – poslanci z Horného konca odstúpili, zaoberáme sa podnetmi od občanov, 

zatiaľ sme z Horného konca žiadne nedostali, Poznáte náš rozpočet? Teraz je prednejšia strecha ako 

čistenie potoka 

Pán starosta – parkovanie áut sa riadi dopravnými zákonmi, nikto nikoho nenúti, aby robil neporiadok, 

dvaja ľudia obecní zamestnanci sa snažia robiť poriadok v obci  

Pán Vladimír Vöröš – začali ste predávať strategické pozemky pri ceste, noví vlastníci pri cestách si 

postavia múr, treba tam urobiť viac priepustov, 

- ak bude obec predávať parcelu 39/1, budem mať záujem aj ja o tento  pozemok, urobím tam parkovisko 

Pán Pavol Šprlák – Zmora – nesúhlasím s názorom p. Vöröša, predajom pozemku pre p. Urbana sme 

získali aj časť jeho pozemku pod chodník,                               

Pán starosta –spýtal sa pána V. Vöröša ako to bolo so  zmluvou s p. Bórikovou z roku 2011? Nájomná 

zmluva bola na 15 rokov za 1 €,  

Pán Vladimír Vöröš – ale tam boli iné podmienky, všetko si mala platiť sama 

 

11. Záver         

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a aktivitu v diskusii. 

Zasadnutie bolo ukončené  o 20:42 hodine. 

               

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

 

 

Zvukový záznam: René Richter                                                   ............................................... 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Mgr. Matúš Martinka                                                                .................................................... 

 

Miroslav Jánošík                                                                     .................................................... 

 

                  

 

 

                                                                                                             Ing. Marian Haluza v.r. 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 


