
1 

 

 Zápisnica 

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúka, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 05.03. 2020 o 18:00 hodine na Obecnom 

úrade v Lúke 

 
OcÚL/60/2020/003 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril o 18.05 hod starosta obce privítaním prítomných. 

Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prítomných je 6 poslancov.  

2. Určenie zapisovateľa, vyhotoviteľa zvukového záznamu a overovateľov  zápisnice 

Starosta obce určil: 

Zapisovateľku rokovania: – Mgr. Anna Čechvalová 

Zhotoviteľa zvukového záznamu – René Richter 

Overovateľov zápisnice – Bc. Matúš Martinka, Pavol Šprlák - Zmora 

3. Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce predložil návrh programu, a navrhol rozšíriť rokovanie obecného zastupiteľstva 

o bod: Schválenie podania projektu „WIFI pre Teba“ pod číslom 9 

Pán Šprlák - Zmora navrhol preložiť na dalšie OZ a dnes  neprerokovať bod 5, pretože tento 

bod poslanci neprerokovali na pracovnej porade 

Pán starosta dal hlasovať o zrušení bodu  5 programu zasadnutia 

Hlasovanie poslancov: za                 3 (Pavol Šprlák – Zmora, Mgr. Marianna Štipanitzová, 

                                                               Bc. Zuzana Plevíková)      

                                     proti             0 

                                     zdržal sa      3 ( Anna Janžová, René Richter, Bc. Matúš Martinka) 

Následne bolo hlasovanie o programe zasadnutia bez bodu 5 

 

Hlasovanie poslancov:  za                 6 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

  1. Otvorenie  

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

  3.  Schválenie programu 

  4. Prerokovanie upozornenia prokurátora 

      Zmena územného plánu, týkajúca sa parcely Reg. E 2281/19 - nebol prerokovaný 

  5. Projekt Oprava budovy č. 132  

  6. Schválenie kúpy hracích prvkov na detské ihrisko  

  7. Zmena rozpočtu obce 

  8. Schválenie podania žiadosti „WIFI pre Teba“ 

  9. Rôzne - a) Informácia o voľbách do NR SR 

                    b) Výrub topoľov 

                    c) Informácia o voľbe riaditeľky ZŠ s MŠ               

10. Interpelácie poslancov 

11. Diskusia 

12. Záver 
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Uznesenie č. 11/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje program rokovania s navrhovanými zmenami. 

Hlasovanie poslancov:  za                 6 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

 

4. Prerokovanie upozornenia prokurátora 

Obci Lúka bol dňa 06.02. 2020 doručený list Upozornenie prokurátora z Okresnej prokuratúry 

Nové Mesto nad Váhom, pre porušenie ustanovení § 11 odsek 4 písmeno a) Zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení a k §7 odsek 1, §9 odsek 2 písmeno a), §9a odsek 8 písmeno e) Zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ku ktorému došlo v postupe OZ 

Lúka pri prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce Lúka – parc. č. C-KN 149/2 k. ú. 

Lúka, záhrada o výmere 22 m2, 5€/m2, v celkovej výške 110,-€ a to žiadateľovi Pavlovi 

Šprlákovi-Zmorovi. Poslanci boli oboznámení s týmto upozornením prokurátora. 

Uznesenie č.12/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka berie na vedomie Upozornenie prokurátora zo dňa 

30.01.2020 vydané pod číslom Pd 155/19/3304-8. Obecné zastupiteľstvo  Lúka sa bude pri 

prevodoch majetku riadiť ustanoveniami Zákona  č. 138/1991Zb. o majetku obcí 

Hlasovanie poslancov:  za                  6 

                                      proti              0 

                                      zdržal            0 

 

5. Projekt: Oprava budovy č. 132 

Obec Lúka podala dňa  20.02. 2020 žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

financií SR na rekonštrukciu elektrických rozvodov a dobudovanie ústredného vykurovania 

v budove štadióna č. 132. 

Počas prerokovania tohto bodu prišiel pán Miroslav Jánošík 

Uznesenie č. 13/2020 

Obecné zastupiteľstvo  Lúka schvaľuje podanie Žiadosti o poskytnutie dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva financií SR „Rekonštrukcia budovy športového areálu 132“ vo výške 15 000,- € 

a zároveň súhlasí s použitím vlastných finančných zdrojov vo výške 3 000,-€: 

Hlasovanie poslancov:  za                 7 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0                                                           

6. Schválenie kúpy hracích prvkov na detské ihrisko 

Pán starosta predniesol zoznam hracích prvkov, ktoré plánuje obec zakúpiť. V spolupráci 

s pani Štipanitzovou pán starosta vybral 3 prvky. 

Uznesenie 14/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje kúpu hracích prvkov pre detské ihrisko Slniečko 

vo výške 4 428,- €, vrátane dovozu a montáže. 

Zostava: VVZ-VZ1-010 domček s kĺzačkami    3 072,-€ 

               VVZ-SH-002 motorka na pružine           642,-€ 

               VVZ-SH-006 oslíkovia  na pružine         714,-€ 

Hlasovanie poslancov:  za                 7 

                                      proti             0  

                                      zdržal           0                                                           

 

7. Zmena rozpočtu obce  

Oproti pôvodne schválenému rozpočtu sa navýšili normatívne finančné prostriedky ZŠ s MŠ 

Lúka o 57 326,-€, preto musí obec pristúpiť k úprave rozpočtu na rok 2020. 
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Uznesenie 15/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje úpravu rozpočtu na základe rozpisu normatívnych 

finančných prostriedkov z Ministerstva školstva pre rozpočtu obce Lúka o 57 326,-€ 

 

312012  111 Bežné transféry z VS                                    430 300,-€ 

Po úprave                                                                             487 626,-€ 

 

Výdavkové finančné operácie                                           430 300,- € 

Po úprave                                                                            487 626,-€ 

 

Hlasovanie poslancov:  za                 7 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

8. Schválenie podania žiadosti „WIFI pre Teba“   

Štát ešte disponuje voľnými finančnými príspevkami na podporu rozširovania internetovej 

siete pre občanov.  V obci bude umiestnených 10 bodov, každý s dosahom 50 m.  

Uznesenie č. 16/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku na podporu „Wifi pre Teba“: vo výške  15 000,- € 

➢ Realizácia projektu s názvom „Wifi pre Teba“. 

➢ Výška maximálneho celkového spolufinancovania 5 % zo strany žiadateľa obce Lúka 

z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 750,- EUR. 

➢ Kód výzvy: OPII-2018-7/1-DOP. 

➢ Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) 2014 – 2020. 

Hlasovanie poslancov: za                  7 

                                     proti              0  

                                     zdržal            0  

 

9. Rôzne –  

a) Informácia o voľbách do NR SR - zapisovateľka Okrskovej volebnej komisie Mgr. Anna       

    Čechvalová informovala poslancov o výsledku a priebehu volieb do NR SR v obci Lúka 

Pán starosta poďakoval členom komisie a zapisovateľke za zvládnutie práce počas volieb. 

b) Výrub topoľov – stromy okolo ihriska sú  prestárle, majú 50 rokov, čo je výrubný vek 

topoľov. Stav stromov zhodnotil pán Ábel, súhlas na výrub vyjadrila Štátna ochrana prírody 

SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Okolo výrubu je veľa práce. Treba 

vypracovať dopravný projekt na odstávku komunikácie II. triedy, postup prác a časový 

harmonogram výrubu, odsun drevnej hmoty, štiepkovanie odpadu, odstránenie a následne 

vybudovanie nového oplotenia. Treba urobiť náhradnú výsadbu. Za 1 vyrúbaný strom, 

vysadíme 2 – 3 ks nových drevín. Výrub je plánovaný na 28. marca 2020. Bude obmedzená 

prevádzka na komunikácii od 7:00 do 19:00 hod.  

Pán Ábel potvrdil vek stromov, ich škodlivosť pre alergikov.  Náklady na výrub budú asi 

1000 €, a ostatné náklady na obnovu oplotenia a náhradnú výsadbu nie sú zatiaľ vyčíslené. 

Stromy sa odrežú, padnú na cestu, konáre sa orežú. Predpoklad je, že za kmeň dostaneme 25 

€/m3 , 8 €/m3 za haluzinu.  

 Korene stromov treba dať odstrániť. 
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c) Informácia o voľbe riaditeľky ZŠ s MŠ - jednohlasne bola zvolená terajšia pani 

riaditeľka Mgr. Adriana Holániová   

                                                                          

11.  Interpelácie poslancov – nebola prednesená žiadna interpelácia 

 

12. Diskusia 

Pani Nešporová- pozemok pri výjazde na diaľnicu, komu patrí ? Je tam neporiadok, sú tam 

banery, komu patria, kto za ne platí? 

Brána na cintoríne je zle osadená, stále je otvorená, nerobí to dobré meno obci.  

Pán Ábel – akými pravidlami sa riadi prijímanie detí do škôlky, je škola samostatný subjekt? 

Pán starosta – odpovedal, čo sa týka banerov pri ceste, to nie sú obecné pozemky. 

Boli sme na cintoríne s pracovníkmi pozrieť, do stĺpika na bránke niekto nabúral, asi v marci 

urobíme brigádu a poriešime aj technické veci na cintoríne. 

Škola je samostatný subjekt. Pri prijímaní detí do škôlky sa nemôže rozhodovať v rozpore so 

zákonom a smernicou MŠ SR.  

13. Záver 

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a aktivitu v diskusii. 

Zasadnutie bolo ukončené  o 19:19 hodine.                   

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

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

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Bc. Matúš Martinka                                                                   .................................................... 

 

Pavol Šprlák – Zmora                                                                .................................................... 

 

                  

 

 

 

                                                                                                             Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 


