
1 

 

Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúka, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 09.09. 2021 o 18:00 hodine na Obecnom úrade 

v Lúke 

 
OcÚL/125/2021/003 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril o 18.10 hod starosta obce privítaním prítomných.  

Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prítomní sú  6 poslanci.  

Ospravedlnený: Mgr. Matúš Martinka 

2. Určenie zapisovateľa, vyhotoviteľa zvukového záznamu a overovateľov  zápisnice 

Starosta obce určil: 

Zapisovateľku rokovania: – Mgr. Anna Čechvalová 

Zhotoviteľa zvukového záznamu – René Richter 

Overovateľov zápisnice – Anna Janžová, Miroslav Jánošík 

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce predložil návrh programu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a doručený poslancom 

OZ.  

Hlasovanie:    za    6       zdržal sa      0        proti      0 

 

 

1. Otvorenie  

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

3. Schválenie programu 

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Voľba hlavného kontrolóra obce 

     6.  Schválenie návrhu: Cena obce pri príležitosti 775. výročia 1. písomnej zmienky 

     7.  Čerpanie rozpočtu k 30.06.2021 

     8. Rôzne – Žiadosť o odkúpenie časti parcely  C 705/1 

     9. Interpelácie poslancov 

   10. Diskusia 

   11. Záver 

 

 

Uznesenie č. 31/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje program rokovania. 

Hlasovanie poslancov:  za   6     proti  0    zdržal  0  

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie 28/2021 – VZN č. 3/2021 o ÚP  - splnené                        

Uznesenie 29/2021 VZN č. 4/20321 VZN o čase predaja - splnené 

 

Uznesenie č. 32/2021 

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

 

Hlasovanie poslancov:  za   6     proti  0    zdržal  0  
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5. Voľba hlavného kontrolóra obce 

Na funkciu hlavného kontrolóra sa neprihlásil v stanovenej lehote žiadny kandidát, preto obecné 

zastupiteľstvo vyhlasuje novú voľbu hlavného kontrolóra 

                       

Uznesenie č. 33/2021 

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 01.12. 2021, ktoré sa uskutočnia na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva obce Lúka dňa 25.11.2021  

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

volieb na Obecný úrad v Lúke do 11.11.2021  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  

 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  6    proti  0    zdržal  0  

 

6. Schválenie návrhu: Cena obce pri príležitosti 775. výročia 1. písomnej zmienky 

Poslanci OZ pri príležitosti 775. výročia 1. písomnej zmienky, navrhli aby cena obce bola udelená za 

rozvoj a budovanie obce Lúka, bývalému starostovi obce Lúke Vladimírovi  Vöröšovi, ktorý bol 

starostom obce v rokoch 2000 - 2018 

Uznesenie č. 34/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje udelenie Ceny obce - Vladimírovi Vöröšovi pri 

príležitosti 775. výročia 1. písomnej zmienky o obci Lúka za rozvoj a budovanie obce Lúka. 
Hlasovanie poslancov:  za   5     proti  0     zdržal  1(René Richter) 
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7. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2021 

Čerpanie rozpočtu bolo poslancom zaslané, niektoré otázky a pripomienky boli vysvetlené.  

M. Štipanitzová – ja by som chcela vysvetliť, položku v príjmovej časti, kde sú remeselnícke práce 

navrhnuté 500 € a teraz je stav 4 252 €. 

Pán starosta – vyrozumieme Vás písomne, takisto ostatných poslancov  

 

Uznesenie č. 35/2021 

Obecné zastupiteľstvo Lúka berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.06.2021 

Hlasovanie poslancov:  za   6     proti  0    zdržal  0 

 

8.  Rôzne 

Dňa 6. septembra 2021 bola obci Lúka doručená žiadosť od Západoslovenskej distribučnej a.s. 

o vyjadrenie k odkúpeniu 42 m2,  je to časť p. č. C 705/1 na výstavbu trafostanice. Jedná sa o starú  

trafostanicu pri ihrisku, túto odstránia, doteraz nám neplatili za ňu žiadny nájom. Teraz si chcú pod 

novú trafostanicu odkúpiť pozemok. 

Časť elektrického vedenia pôjde do zeme a ostatné vzdušné vedenie bude zakabelizované.  

  

Uznesenie č. 36/2021 

Obecné zastupiteľstvo Lúka súhlasí s vybudovaním novej trafostanice na časti p. č. C 705/1 k. ú . 

Lúka na ploche 42 m2 a s následným odpredajom tejto časti parcely pre Západoslovenskú distribučnú 

a. s.  Bratislava, za ponúkanú 15 €/m2 

Hlasovanie poslancov:  za   6     proti  0    zdržal  0 

     

9. Interpelácie poslancov – nebola vznesená žiadna interpelácia 

10. Diskusia - nik nevystúpil v diskusii 

 

Pán starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie  o 18:25 hodine.  

          

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

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice: Anna Janžová 

                                       Miroslav Jánošík 

 

                                                                                                                        .......................................... 

 

 

                                                                                                                        .......................................... 

 

                  

 

                                                                                                                             Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                                     starosta obce 

 


