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 Zápisnica 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúka, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 09.07. 2020 o 18:00 hodine na Obecnom 

úrade v Lúke 

 
OcÚL/139/2020/003 

 

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 6 poslanci.  

Pani Mgr. Marianna Štipanitzová je  ospravedlnená  

2. Určenie zapisovateľa, vyhotoviteľa zvukového záznamu a overovateľov  zápisnice 

Starosta obce určil: 

Zapisovateľku rokovania: – Mgr. Anna Čechvalová 

Zhotoviteľa zvukového záznamu – René Richter 

Overovateľov zápisnice – Pavol Šprlák – Zmora, Anna Janžová 

3. Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce predložil návrh programu a navrhol bod 7 neprejednávať v danom znení, z dôvodu 

krátkosti času na predloženie nového GP obcou Lúka a v bode 7 prejednať Schválenie zámeru predaja 

obecnej parcely reg. E-KN č. 434/3 a zrušenie uznesenia  31/2020 z dôvodu chyby vo výmere 

 

Hlasovanie poslancov:  za                 6 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

 

 

1. Otvorenie  

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

3. Schválenie programu 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lúka č. 2/2020 o verejných, kultúrnych,     

    telovýchovných, športových a turistických podujatiach na území obce Lúka 

6. Schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Lúka č. 23/2007           

     o určení času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky    

    služieb v obci Lúka 

7. Schválenie zámeru predaja obecnej parcely reg. E-KN č. 434/3, zrušenie uznesenia 31/2020  

8. Rôzne 

9. Interpelácie poslancov 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

Uznesenie č. 37/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje program rokovania. 

Hlasovanie poslancov:  za                 6 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 27/2020 – splnené  

Uznesenie 28/2020 – splnené  

Uznesenie 29/2020 – splnené  
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Uznesenie 30/2020 – splnené  

Uznesenie 31/2020 – splnené, treba upraviť  

Uznesenie 32/2020 – splnené  

Uznesenie 33/2020 – splnené 

Uznesenie 34/2020 – splnené 

Uznesenie 35/2020 – splnené 

Uznesenie 36/2020 - splnené 

 

Uznesenie 38/2020 

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

Hlasovanie poslancov:  za                  6 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

5. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lúka č. 2/2020 o verejných, kultúrnych, 

telovýchovných, športových a turistických podujatiach na území obce Lúka 

Návrh VZN č. 2/2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 24.06.2020, v rámci pripomienkového 

konania neboli voči tomuto návrhu vznesené žiadne pripomienky 

Uznesenie č. 39/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lúka č. 2/2020 o verejných, 

kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatiach na území obce Lúka.  

 

Hlasovanie poslancov: za                  6 

                                     proti              0  

                                     zdržal            0  

 

6. Schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Lúka č. 23/2007           

o určení času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb 

v obci Lúka 

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 23/2007 o určení času predaja v obchodných a v pohostinských 

prevádzkach a času prevádzky služieb v obci Lúka bol zverejnený na úradnej tabuli od 18.06.2020.  V 

rámci 10 – dňovej lehoty, boli na obec Lúka 26.6.2020 doručené identické pripomienky od 5 občanov. 

Obec Lúka akceptovala niektoré z pripomienok občanov, napr. upresnenie miesta predaja a na podnet 

starostu obce v rámci 10 – dňovej lehoty bol do návrhu doplnený ambulantný predaj a upravený čl 10 

v zmysle platného  zákona 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení. 

Obec rešpektuje  slobodu podnikania a samotný predaj v prevádzke počas konania zábav a diskoték 

nespôsobuje hluk a rušenie nočného kľudu. Doposiaľ neboli merané hodnoty hluku a vibrácií z 

verejných produkcii, a pokiaľ nám je známe, tieto doterajšie produkcie nemali škodlivý vplyv na 

zdravie ľudí. O tieto akcie v obci majú občania záujem, hodové zábavy sa robia takmer v každej obci. 

V okolí našej obce sa pravidelne poriadajú veľké hudobné festivaly, z ktorých je počuť hudbu desiatky 

kilometrov, a predsa sú povolené a nie je to v rozpore ani s Ústavou SR a zákonmi.  

 

Uznesenie č. 40/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Lúka č. 

23/2007 o určení času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb  

Hlasovanie poslancov:  za                  6 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

7. Prejednanie zámeru odpredaja časti obecného pozemku č. E 434/3 Ing. arch. Martin Číž  

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. Na zasadnutí OZ 25.6.2020 

bol schválený zámer odpredaja, ale so zlou výmerou. Preto treba prijať nové uznesenie a pôvodné 

zrušiť. 



3 

 

 

Uznesenie 41/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje zámer odpredaja  časti parcely reg. E 434/3 - ostatná 

plocha o výmere 79 m2, ktorej vlastníkom je obec Lúka v 1/1 zapísaná v LV č. 1. 

Pôvodná parcela 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 149 m2 .  

Zámer predaja sa schvaľuje: 

-  pre Ing. Arch. Martina Číža a manželku Ing. Arch. Máriu Číž Vozárovú bytom Bancíkovej 7, 821 

03 Bratislava, za cenu 5,-€/m2 . 

Budúci predaj sa uskutoční 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. 

Zámer odpredaja bude zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce Lúka 15 dní. 

Týmto uznesením sa ruší Uznesenie č. 31/2020 

Hlasovanie poslancov:  za                  6 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

 

8. Rôzne 

Do bodu rôzne neboli dané žiadne návrhy na prerokovanie 

 

9. Interpelácie poslancov 

Nebola predložená písomná interpelácia poslancov 

 

10. Diskusia  

Pán Pavol Šprlák – Zmora ako dopadlo kosenie a vyčistenie cintorína 

Pán starosta – cintorín je vykosený, po záplave tam bolo niekoľko vlečiek blata,s 

odpratávaním nám pomohol pán Urban, ešte treba dokosiť okolo plota 

Pán Miroslav Jánošík – bude v piatok diskotéka? 

Pán starosta – áno bude, plagát je už vyvesený, v nedeľu bude dychová hudba Krásinka 

a skákací hrad  

Pán Pavol Šprlák – Zmora – bola brigáda na ihrisku, vyzerá to už lepšie, plánuje sa aj 

výstavba plota? 

Pán starosta – požiadal som pani Ivanovskú, aby vypracovala návrh na oplotenie, plánujeme 

dať bezúdržbové pletivo, kvôli koseniu betónový múrik 

Pán Matúš Martinka – kedy sa zasadia nové stromy? 

Pán starosta – najskôr musíme postaviť plot a následne vysadíme stromy, zrejme to budú tuje 

 

11. Záver         

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a aktivitu v diskusii. 

Zasadnutie bolo ukončené  o 18:30 hodine. 

               

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

 

 

 

 

Zvukový záznam: René Richter                                                   ............................................... 
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Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

Anna Janžová                                                                              .................................................... 

 

                  

 

 

                                                                                                             Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 


