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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúka, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 14.10. 2021 o 18:00 hodine na Obecnom úrade 

v Lúke 

 
OcÚL/141/2021/003 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril o 18.05 hod starosta obce privítaním prítomných.  

Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prítomní sú  4 poslanci.  

Ospravedlnení: Mgr. Matúš Martinka, Zuzana Plevíková 

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.  

 

1. Otvorenie  

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

3. Schválenie programu 

4. Zloženie sľubu poslanca  

5. Kontrola plnenia uznesení  

6. Schválenie nájmov v BD 264 

7.  Schválenie VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, výšky    

     príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských  zariadeniach a o mieste a čase   

     zápisu dieťaťa do základnej školy s materskou školou. 

8.  Prejednanie žiadosti Mgr. Ladislava Hornáka o prenájom parciel Reg. C 257, 258/2 

9.  Rôzne 

10. Interpelácie poslancov 

   11. Diskusia 

   12. Záver 

 

Uznesenie č. 37/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje program rokovania. 

Hlasovanie poslancov:  za   4     proti  0    zdržal  0  

 

4. Zloženie sľubu poslanca 

Dňa 23.09.2021 bolo obci Lúka doručené oznámenie od Mgr. Marianny Štipanitzovej  o vzdaní sa 

mandátu poslankyne OZ Lúka. Náhradníkom za odstúpenú poslankyňu sa podľa výsledkov volieb stal 

Pavol Potoček, ktorý poslanecký mandát odmietol. V poradí ďalším náhradníkom na funkciu poslanca 

je Martin Klučovský. Pán starosta požiadal p. Klučovského k zloženiu sľubu, ktorý ho následne 

prečítal a podpísal, čím sa stal poslancom OZ Lúka. 

Uznesenie č. 38/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka v súlade so zákonom č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení berie na 

vedomie 



2 

 

a) písomné vzdanie sa poslaneckého mandátu pani Mgr. Marianny Štipanitzovej, bytom Lúka  ku dňu 

23.09.2021 

b) nástup náhradníka do OZ Lúka Martina Klučovského, bytom Lúka,  ktorý zložil sľub poslanca OZ  

Lúka a 14.10.2021 sa stáva poslancom OZ Lúka 

 

Hlasovanie poslancov:  za   5     proti  0    zdržal  0  

 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenia zo zasadnutia OZ Lúka 33 – 36 /2021 z 09.09. 2021 sú splnené 

 

Uznesenie č. 39/2021 

Obecné zastupiteľstvo Lúka berie na vedomie správu o plnení uznesení 

Hlasovanie poslancov:  za  5    proti  0    zdržal  0  

 

6. Schválenie nájmov v Bytovom dome č. 264 

O žiadateľoch na predĺženie nájmu v BD 264 podala informácie p. Čechvalová 

Uznesenie č. 40/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje nájom v BD č. 264:  

 

a) Pavla Masára od 1.11.2021 do 31.10.2024 

Hlasovanie poslancov:  za  5    proti  0    zdržal  0  

 

b) Katarínu Jamborovú od 1.12.2021 do 30.11.2024 

Hlasovanie poslancov:  za  5    proti  0    zdržal  0  

 

c) Zuzanu Holtmanovú od 1.11.2021 do 31.10.2022 

Hlasovanie poslancov:  za  3    proti  2 (M. Klučovský, P. Šprlák)    zdržal  0  

 

 

7. Schválenie VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, výšky    

príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských  zariadeniach a o mieste a čase  

zápisu dieťaťa do základnej školy s materskou školou. 

Návrh VZN bol zverejnený na pripomienkovanie, v lehote nikto nepodal námietku ani iný návrh. 

 

Uznesenie č. 41/2021 

Obecné zastupiteľstvo Lúka schvaľuje VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov, výšky  príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských  zariadeniach 

a o mieste a čase  zápisu dieťaťa do základnej školy s materskou školou. 

 

Hlasovanie poslancov:  za   5     proti  0    zdržal  0 

 

8. Prejednanie žiadosti Mgr. Ladislava Hornáka o prenájom parciel Reg. C 257, 258/2  

Dňa 20. septembra 2021 bola obci Lúka doručená žiadosť od Mgr. Ladislava Hornáka o prenájom 

parciel Reg. C 257 a 258/2 na 30 rokov za účelom vytvorenia oddychového miesta pre turistov 

a občanov obce.  

Poslanci na pracovnej porade sa zaoberali týmto návrhom a skonštatovali, aby si obec tento pozemok 

ponechala aj naďalej vo vlastnej správe, vrátane vybudovania oddychovej zóny pre turistov a občanov.  

  

Uznesenie č. 42/2021 

Obecné zastupiteľstvo Lúka neschvaľuje prenájom parciel Reg. C 257, 258/2 v k.ú. Lúka pre Mgr. 

Ladislava Hornáka, bytom Lúka 

Hlasovanie poslancov:  za  5     proti  0    zdržal  0 
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9. Rôzne – v tomto bode sa neprerokovával žiaden bod 

10. Interpelácie poslancov 

Pán Pavol Šprlák Zmora – predniesol interpeláciu pre p. starostu 

- kedy sa bude robiť rekonštrukcia miestnosti na štadióne 

- kedy bude vybudovaný plot na ihrisku 

- kedy sa  vybuduje nové miesto na kontajnery 

Pán starosta na interpeláciu odpovie, ak bude doručená do 3 dní v písomnej forme 

11. Diskusia 

V tejto časti zasadnutia informovala pani Harmadyová poslancov o povinnosti pre každú domácnosť  

od 1.1.2022 zapojiť sa do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a kuchynského odpadu. 

Táto povinnosť by sa nemusela uplatniť v prípade, že každá domácnosť bude odpad zo záhrad 

kompostovať. Čo sa týka kuchynského odpadu, ponechali by sme doterajší systém. 

Občania obdržia informačný leták o triedení týchto odpadov a Čestné prehlásenie o kompostovaní, 

ktoré treba odovzdať do 30.11.2021. 

 

Na záver pán starosta poďakoval poslancom za pomoc pri organizovaní osláv 775. výročia prvej 

písomnej zmienky a odovzdal im pamätné medaily. 

Pán Jánošík poďakoval pánu starostovi za prípravu osláv a dôstojný priebeh a odovzdal mu Pamätnú 

plaketu. 

Pán starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie  o 18:30 hodine.  

          

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

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice: Anna Janžová 

 

                                       Miroslav Jánošík 

 

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

 

 

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

 

                  

 

                                                                                                                             Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                                     starosta obce 

 


