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Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúka, ktoré sa 

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

v Lúke 
OcÚL/139/2020/004 

                                                                                      
Uznesenie č. 37/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje program rokovania. 

Hlasovanie poslancov:  za                 6 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

 

                                                                                                             Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 38/2020 

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

Hlasovanie poslancov:  za                  6 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                                                                                                            Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                starosta obce  

 

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  

 

                                                                                                            Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                starosta obce  

 

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  

 

                                                                                                           Ing. Marian Haluza 

                                                                                                               starosta obce  

 

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 114 m2 .  

Zámer predaja sa schvaľuje: 
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-  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  

 

 

                                                                                                            Ing. Marian Haluza 

                                                                                                              starosta obce  

 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Anna Čechvalová                                         ...........................................                                      

 

                                                                                                     Ing. Marian Haluza 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 


