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Zápisnica 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúka, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 11. 12. 2019 o 18,00 hodine na Obecnom 

úrade v Lúke 

 
OcÚL/784/2019/004 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril o 18.00 hod pán starosta obce privítaním prítomných.  

Skonštatoval, že dnes je zastupiteľstvo uznášania schopné. Právny zástupca obce Mgr. Július 

Meszároš sa dnešného rokovania nemohol zúčastniť. Prítomní sú 5 poslanci. Ospravedlnení 

boli Andrej Krajčí, Rastislav Plesník,  

 

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, Mgr. Marianna Štipanitzová 

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce predložil návrh na schválenie programu, a navrhol doplniť  bod schválenie VZN 

č.6/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby. Pán starosta dal hlasovať o programe 

zastupiteľstva, nikto iný z poslancov nedal návrh na doplnenie programu. 

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. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku    

 6. Schválenie VZN č.6/2019 o poskytovaní  opatrovateľskej služ by a o u hrada ch ža       
     opatrovateľsku  služ bu pre obc anov s trvaly m pobytom na u žemí  Obce Lu ka                             

 7. Schválenie rozpočtu na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021, 2022 

 8. Prejednanie Mandátnej zmluvy na právne služby na rok 2020 

 9. Vzdanie sa funkcie predsedu Kultúrno - športovo komisie 

10. Rôzne 

11. Interpelácie poslancov 

12. Diskusia 

13. Záver 

          

  

Uznesenie č. 142/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje program rokovania  

Hlasovanie poslancov:  za                5 

                                     proti             0 

                                     zdržal           0 
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4.  Kontrola uznesení   

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s plnením uznesení. Konštatoval, že uznesenia sú 

splnené . 

Uznesenie č. 134/2019 – splnené  

Uznesenie č. 135/2019 – splnené 

Uznesenie č. 136/2019 – splnené 

Uznesenie č. 137/2019 – splnené   

Uznesenie č. 138a/2019 – splnené 

Uznesenie č. 138b/2019 – splnené  

Uznesenie č. 139/2019 – splnené  

Uznesenie č. 140/2019 – splnené 

Uznesenie č. 141/2019 - splnené 

 

Uznesenie č. 143/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka berie na vedomie plnenie uznesení. 

Hlasovanie poslancov:  za               5 

                                     proti            0 

                                     zdržal          0 

 

5. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku    

Pán starosta oboznámil prítomných s Nariadením vlády SR č. 330/2018, ktorým boli zvýšené 

sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu  z terajších 10€/t na 22€/t pri vytriedenosti 

20-30%. Obec, preto bola nútená pristúpiť k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad jednak pre 

občanov ale aj pre právnické osoby. K zverejnenému návrhu nedal nikto pripomienku, okrem 

pána starostu, a to v bode 6 písm. h), že nákup nádoby na KO pre občana z obce Lúka bude 

v aktuálnej nákupnej cene. Pán starosta oboznámil prítomných s najpodstatnejšími časťami 

Dodatku č. 1  

 

Uznesenie č. 144/2019                                

Obecné zastupiteľstvo  Lúka schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach 

a poplatku. 

Hlasovanie poslancov:  za               5 

                                     proti            0 

                                     zdržal          0 

 

6. Schválenie VZN č.6/2019  o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za       
     opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území Obce Lúka                             

 Starosta obce predložil návrh VZN č. 6/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby. Návrh bol 

zverejnený 15 dní na úradnej tabuli od 19.11.2019 na pripomienkové konanie. V zákonnej 

lehote nikto nedal pripomienky k návrhu. Vzhľadom k tomu, že sa zvýšila hodinová mzda 

a ekonomicky oprávnené náklady na OS, obec pristúpila k zvýšeniu platby za hodinu 

opatrovania. Dnes je hodina za 1hodinu opatrovanie, ktorú platíme Spoločnému úradu 

samosprávy 7,28 €.  

Šprlák Zmora – je toto navýšenie poplatkov zohľadnené aj v rozpočte na budúci rok 

Pán starosta – je to navýšené aj v rozpočte, momentálne sa opatruje jedna osoba 4 hodiny 

denne, za ktorú platíme cca mesačne 450,-€ 
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Uznesenie č.145/2019 

Obecné zastupiteľstvo Lúka schvaľuje VZN č. 6/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby 

a o úhradách za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území Obce Lúka 

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

  

7.  Schválenie rozpočtu na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021, 2022 

Starosta predložil poslancom návrh rozpočtu na rok 2020, rozpočet bol vyvesený, v lehote 10 

dní neboli predložené iné návrhy zo strany občanov, boli zapracované upresňujúce a 

doplňujúce pripomienky od poslancov. 

Uznesenie č.146/2019 

Obecné zastupiteľstvo Lúka schvaľuje: 

a) vyrovnaný rozpočet obce Lúka na rok 2020 vo výške 1 117 951,-€ 

b) berie na vedomie návrhy rozpočtov na roky 2021, 2022 

Rozpočet sa schvaľuje v členení na kapitálový, bežný, a finančné operácie 

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

 

8. Prejednanie Mandátnej zmluvy na právne služby na rok 2020 

Mgr. Július Meszároš - advokát, ktorý poskytoval právne služby obci v roku 2019 poslal na 

prerokovanie Mandátnu zmluvu aj na rok 2020. Cena za túto službu je 408,- € mesačne. 

Poslanci mali tento návrh zmluvy k  dispozícií.  

Uznesenie č.147/2019 

Obecné zastupiteľstvo Lúka schvaľuje Mandátnu zmluvu na právne služby pre Mgr. Július 

Meszároš na rok 2020: 

Hlasovanie poslancov:  za                1 (Miroslav Jánošík)  

                                proti            4 

                                zdržal          0 

Starosta skonštatoval, že uznesenie nebolo schválené. 

9. Vzdanie sa funkcie Predsedu Kultúrno-športovej komisie 

Dňa 05.12.2019  bolo obci Lúka doručené oznámenie od pána Pavla Šprláka Zmora, že sa 

vzdáva funkcie predsedu Kultúrno-športovej komisie. 

Uznesenie č.148/2019 

Obecné zastupiteľstvo Lúka berie na vedomie oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu 

Kultúrno-finančnej komisie.  

Hlasovanie poslancov:  za                5 

                                proti            0 

                                zdržal          0 

10.Rôzne 

Do bodu Rôzne nebol doplnený žiadny bod 

 

11. Interpelácie poslancov 

Pán Šprlák Zmora – chcem poprosiť, aby bolo poslancom predložené hospodárenie OVHS 

Šáchor, chcem vedieť ako hospodári Šáchor, pripraviť ako bod do budúceho zastupiteľstva, 

vieme že Šáchor bol v červených číslach, preto sme zvyšovali cenu vody, či sa tam pripravuje 

rozpočet aký je tam plán 

Pán starosta - zatiaľ nemám podklady z OVHS Šáchor, do 30 dní predložím podklady 

12.Diskusia 
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Pán starosta predniesol poslancom informáciu, že treba pouvažovať o názvoch ulíc, verejných 

priestranstiev, pretože obec, ktorá má viacej ulíc musí mať názvy ulíc a orientačné čísla.  

Detské ihrisko – podľa zákona od 01.01.2020 musí mať názov a prejsť kontrolou bezpečnosti, 

tú sme urobili. Detské ihrisko je aj jeden prvok, detské prvky, ktoré majú otvory 60 cm nad 

zemou, všetky musia mať dopadové plochy. Mali sme tu technika, ihriská musia rešpektovať 

bezpečnosť. Na naše ihrisko  je cenová ponuka z firmy Inspel z Topolčian 911,-€. 

Od pani advokátky JUDr. Ručkayovej prišiel list, že 19.12. 2019 sa bude konať obhliadka 

bytovky č. 266, príde súdny znalec, ktorý posúdi vykonané práce na bytovke.  

Pán Šprlák - Zmora sa spýtal, či sa podarí vydať vianočné noviny?  

Pán starosta - ak dodáme redakcii materiály do pondelka 16.12.2019, tak je možné ich 

vytlačiť nejaké články už máme 

Pán Šprlák –Zmora či sa všetko podarilo ukončiť na ČOV 

Pán starosta- práce sú ukončené, poslali sme vyúčtovanie dotácie na Envirofond, pán Molnár 

z Biocompaktu doručil projekty na zmenu stavby pred dokončením na ČOV, pracujeme na 

tom, problémy sú skôr s novou žiadosťou na Envirofond, do 17.12. 2019 musíme doplniť 

žiadosť,  

Pán Jánošík – v Hlohovci bolo 10.12.2019 zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 

v katastri obce Lúka , Poľovná spoločnosť Lúka má naďalej záujem o prenájom práva 

poľovníctva, v zákone o majetku obcí je riešený prenájom pôdy ale nie prenájom práva 

poľovníctva, spolupráca obce, urbáru a poľovníkov je veľmi dobrá, ešte budeme ako 

zastupiteľstvo k tomuto prijímať uznesenie, všetci chceme poľovať tak ako doteraz. Chceme 

aby starosta zastupoval obec ako štatutár.  

Pán Jánošík – pokiaľ dáme slovo verejnosti  navrhujem aby limit na diskusiu bol 3 minúty 

Všetci poslanci boli za to, aby diskusný príspevok občanov trval 3 minúty 

Pán Pista - upozornil na  ihrisko, pod stromami sú húpačky, začali vetry, keď sa ulomí konár, 

zabije človeka treba stromy komplet vyrezať, hrá sa tam futbal kto bude za to zodpovedať? 

Ohľadne cintorín tie smreky by mali byť komplet vyrezané, je tam samý mach, kto nám 

nahradí škody? Pred obchodom je neporiadok, sú tam kamery treba to sledovať, treba 

povedať riaditeľke, aby upozornila deti. 

Pán Kravárik – treba plánovať práce, na cintoríne doplniť lavičky, bude sa ešte niečo robiť 

s kanalizáciou, treba zbierať od občanov podnety. Dalo by sa to urobiť aj s vlastnými 

pracovníkmi. Napr. park za kostolom.  

Pán starosta - za kostolom sme vysadili stromy  

Pán Vöröš– prečo išiel Šáchor na Modrovku, žiadal som zverejniť právo na odpoveď na 

webovej stránke, žiadal som odchytiť psa, doteraz to nie je vyriešené, prečo naši pracovníci 

čistia štátnu cestu, dal som žiadosť do rozpočtu na opravu ciest, oprava strechy na štadióne – 

obec sa má starať o svoj majetok, prečo nie je zverejnený audit za rok 2018? 

Pán starosta – čo sa týka Šáchoru, neboli tu na to podmienky, aby zostal v Lúke, pes chodí 

po ulici 3 roky a nikto to neriešil. Už sme dohodli miesto v útulku v Novom Meste nad 

Váhom, ale nemáme takú klietku, v ktorej by sme psa odviezli. Naši pracovníci čistili chodník 

a nie štátnu cestu, čo sa týka strechy na štadióne, ja som tu nebol starostom 18 rokov a tento 

problém riešime. Dali sme vypracovať projekt. dokumentáciu u pána Rabčana a ak bude 

výzva,  požiadame o dotáciu. Každý mohol dať pripomienky do 10 dní od zverejnenia, 

pripomienky k rozpočtu boli doručené 1 deň pred zastupiteľstvom. Čo sa týka práva na 

odpoveď,  obec nemôže na webovú stránku obce dávať názory súkromných osôb, nech to 

zverejní TASR, ktorá informácie z kontroly NKÚ zverejnila 

Do diskusie s pánom Vöröšom sa zapojili aj pán Šprlák a Jánošík 

Pán Vöröš -je to veľký problém aj keď som dal pripomienky o 5 dní neskôr? 

Pani Vitteková - chceme vedieť ako hospodári Šáchor, či už bude čistička v dohľadnej dobe 

fungovať, treba sa venovať stravovaniu dôchodcov, aké finančné prostriedky išli do budovy 



5 

 

na ihrisku a koľko peňazí išlo do domčeka. Dotácia 15 000 prišla na domček, sú to účelovo 

viazané prostriedky, ľudia chcú na tom robiť a netreba veľké financie. Pani Vitteková pozvala 

prítomných na vianočné trhy do domčeka. Všetko čo sa tam urobilo k vianočným trhom, 

všetko sme urobili na vlastné náklady. 

Pán starosta-  treba preprojektovať druhú etapu ČOV, pre Šáchor sme zabezpečili stály, 

pravidelný odber vody, ktorá sa bude dodávať do Priemyselného parku, ktorý by mal zlepšiť 

hospodárenie,  s poslancami sme sa venovali stravovaniu dôchodcov, pretože to nie je celkom 

spravodlivé, keď prispievame iba tým, ktorí odoberajú stravu zo školskej jedálne 

13. Záver 

 

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil schôdzu za ukončenú. 

Zasadnutie bolo ukončené  o 19:07 hodine.          

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

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

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Pavol Šprlák - Zmora                                                     ................................................ 

 

Mgr. Marianna Štipanitzová                                           ................................................ 

 

  

       

 

           

V Lúke 11.12.2019                                                                   Ing. Marian Haluza 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 


