Odpočet práce obce Lúka za roky 2018 - 2022
Milí spoluobčania,
blíži sa koniec tohto volebného obdobia a tak nám dovoľte predložiť Vám odpočet našej práce za
roky 2018 – 2022. Bolo to náročné štvorročné obdobie poznačené od marca 2020 pandémiou
COVID-19 a zabezpečovaním mimoriadnych protipandemických úloh, ktoré naša obec úspešne
zvládla. Bolo to obdobie poznačené rôznymi opatreniami a obmedzeniami, ktoré sťažovali našu
prácu. Tieto opatrenia komplikovali a spomaľovali najmä vybavovanie potrebných povolení,
stanovísk a rozhodnutí od úradov a organizácií, ktoré sme potrebovali pri vybavovaní našej agendy.
Vo volebnom období 2018 – 2022 rozvoj obce pribrzdila niekoľkomesačná hĺbková kontrola zo
strany Najvyššieho kontrolného úradu. Prácu obecného úradu hatilo tiež množstvo neodôvodnene
podávaných žiadostí o informácie od obyvateľov obce, ktoré si vyžiadali značné úsilie pracovníkov
Ocú.
Napriek týmto udalostiam sme dokázali zabezpečiť bezproblémový chod Obecného úradu
a pracovali sme aj na rozvoji našej obce, uvedieme zopár príkladov:
- obec preinvestovala z dotácií na výstavbu čističky odpadových vôd (ČOV) 95 tis. eur. (budovanie
stavebnej časti ČOV).
- obec opäť požiadala o dotáciu na dostavbu ČOV a napojenie existujúcej kanalizácie – nebola
schválená.
- obec preinvestovala do IKT učebne (informačno-komunikačné technológie) v ZŠ Lúka, viac než
42 tis. eur z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. Obec okrem povinného 5% spolufinancovania v IKT
učebni financovala aj novú podlahu a elektrické rozvody.
- obec musela prednostne riešiť havarijný stav strechy na budove č. 132, šatne MŠK. Následne sme
pokračovali v rekonštrukcií vnútorných priestorov, výmena elektrických rozvodov, inštalácia
kúrenia a výmena okien a nová podlaha v zasadacej miestnosti, nová podlaha v kuchynke (celkové
náklady sú cca 35 000,-€ä
- obec získala NFP na Energetické audity obecných budov
- pokračovali sme v renovácií resp. dobudovaní Etnologického múzea v Lúke– tzv. Domčeka. Obec
preinvestovala pri rekonštrukcii dotáciu MF SR vo výške 15 tis. Eur a ďalšie vlastné prostriedky,
urobilo sa oplotenie pozemku, nové podlahy, nové bezbariérové WC, elektrická prípojka, rozvod
kanalizácie a osadenie žumpy, pieskovanie okien, dverí, stropov, osadenie krbových kachieľ
- boli skvalitnené kuchynské zariadenia v jedálni ZŠ s MŠ, bol vymenený kotol na prípravu stravy v
hodnote 3 834 eur., konvektomat vo výške 5 000 eur (platené z dotácie), rekonštrukcia elektriny
2 630,- € vymaľovala sa kuchyňa za 1 500,-€,
-vymenené rímsy na budove školy
- doplnili sme cvičiace a hracie prvky pre detské ihrisko „Slniečko“ a taktiež pre ZŠ a MŠ Lúka.
- vyrúbali sme topole okolo ihriska, ktoré už prestarli (na základe posúdenia znalca) a padajúce
konáre ohrozovali ľudí, urobilo sa nové oplotenie okolo ihriska
- na cintoríne sme umiestnili nový hlavný kríž, pretože pôvodný sa už rozsýpal

- obnovil sa kríž na Kaplne a skultúrnilo sa okolie kríža
- zabezpečili sme bezproblémový chod našej obecnej spoločnosti OVHS Šáchor a tým zaručili
plynulú dodávku pitnej vody pre všetkých našich odberateľov.
- obec Lúka zorganizovala odvoz starého a už nepoužiteľného materiálu CO z okolitých obcí od
Novej Lehoty až po Beckov
- zaviedli sme službu „Hlásenie rozhlasu“, kde okrem vyhlásenia oznamov v miestnom rozhlase sa
tieto informácie k občanom dostanú aj formou SMS alebo emailov. Obec má funkčnú a stále
aktuálnu webovú stránku a facebookovú stránku
-významným kultúrnym počinom bolo vydanie Dejín obce Lúka
Okrem týchto činností však Obecný úrad Lúka usporiadal aj množstvo kultúrno-spoločenských
akcií pre našich občanov ako napr. oslavy výročia obce, hodové slávnosti, MDD, súťaž o najkrajšiu
ružu, stretnutie s dôchodcami, oslavy 1. mája, privítanie Nového roka a iné. Na týchto podujatiach
sme sa s mnohými z Vás stretli, mnoho občanov a spoločenských organizácií v obci pomáhalo
v spolupráci s Obecným úradom aj organizovať tieto akcie
Veríme, že tieto zrealizované a začaté práce sú dobrým základom pre ďalšie napredovanie a rozvoj
obce.

