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 UZNESENIA 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúka, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 25.06. 2020 o 18:00 hodine na Obecnom 

úrade v Lúke 

 
OcÚL/132/2020/004 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Uznesenie č. 25/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje program rokovania. 

Hlasovanie poslancov:  za                 4 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

 

                                                                                                            Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                starosta obce 

 

Uznesenie 26/2020 

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

Hlasovanie poslancov:  za                  4 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                                                                                                            Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                starosta obce 

 

Uznesenie č. 27/2020 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 21 711,76 €. 
 

Hlasovanie poslancov: za                  5 

                                     proti              0  

                                     zdržal            0  

 

                                                                                                          Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                starosta obce 

 

Uznesenie č. 28/2020 

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 07.08.2020, ktoré sa uskutočnia na 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Lúka dňa 06.08.2020,  

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

prihlášku do volieb na Obecný úrad v Lúke do 22.07.2020  do 12:00 hod. v zalepenej obálke s 

označením voľby hlavného kontrolóra,  
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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                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0 

                                                                                                           Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                starosta obce 

       

Uznesenie č. 29/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje zníženie dotácii organizáciám v obci o 50%. 

a) Miestny športový klub Lúka, futbalový oddiel 2 000,- € 

b) Jednota dôchodcov Slovenska ZO Lúka           1 250,- € 

c) Dobrovoľný hasičský zbor Lúka                       1 000,- € 

Týmto uznesením sa ruší uznesenie č.  7/2020.  

 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                                                                                                          Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                starosta obce 

 

                                                                    

Uznesenie č. 30/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje úpravu rozpočtu nasledovne: 
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Zvýšenie bežných príjmov + 4 718 €, po úprave 933 588 € (dobropis za energie + voľby) 

Zvýšenie bežných výdavkov + 4 718 €, po úprave 275 062 € 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                                                                                                            Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                starosta obce 

 

Uznesenie č.31/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje zámer odpredaja  parcely reg. C 17/4 - ostatná 

plocha o výmere 114 m2, ktorá bola vytvorená Geometrickým plánom 122-40/2020, 

zhotoveným Geodetická kancelária Peter Hornák, Krajinská cesta 3, Piešťany.  

Parc. č. 17/4 z pôvodnej parcely reg. E-KN č. 434/3, ktorej vlastníkom je obec Lúka v 1/1 

zapísaná v LV č. 1. -  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 bude uskutočňovať 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. 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                                                                                                           Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                starosta obce 

 

Uznesenie č. 32/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje odpredaj  parcely C-KN č. 42/1 – ostatná 

plocha o výmere 52 m2, k. ú. Lúka pre Ľubomíru Gajdošechovú, nar. 3.2.1965, bytom Lúka 

75.  Parcela č. C 42/1 bola vytvorená Geometrickým plánom č. 24/2020, zhotoveným Geosta 

– Ing. Radovan Stacho z pôvodnej parcely reg. E-KN č. 72/3, k.ú. Lúka, ktorej vlastníkom je 

obec Lúka v 1/1 zapísanej v LV č. 1 Cena predávanú nehnuteľnosť je 5,-€/m2 , cena spolu 

260,-€. 

Predaj sa uskutočňuje podľa §9a ods. 8 písm. e) zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskor. predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Pani Ľubomíra Gajdošechová potrebuje parcelu C-KN 42/1 na vjazd do svojho 

domu č. 75, pretože nemá možnosť iného prístupu do dvora svojej nehnuteľnosti.  

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                                                                                                          Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                starosta obce 

 

Uznesenie č. 33/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje kúpu parc. č. 42/4 o výmere 2 m2 od Ľubomíry 

Gajdošechovej bytom Lúka 75.  

Parcela Reg. C 42/4 o výmere 2m2  bola vytvorená Geometrickým plánom č. 24/2020, 

zhotoveným Geosta – Ing. Radovan Stacho z pôvodnej parcely reg. E-KN č. 460/2, k. ú. 

Lúka, zapísanej v LV č. 226, ktorá je vo vlastníctve predávajúcej Ľubomíry Gajdošechovej  

v 1/1  

Cena predávanej nehnuteľnosti je 5€/m2, cena spolu 10,-€. 
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Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                                                                                                          Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                starosta obce 

 

Uznesenie č. 34/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje: 

a)  zapojenie obce Lúka do výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-

SC441-2019-53 s projektom: „Rozvoj energetických služieb v obci Lúka“ 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške 5%, 

max do výšky 300,-€ 

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                                                                                                           Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                starosta obce 

 

Uznesenie č. 35/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje nájom bytu pre Marcela Urbana a manželku 

obaja bytom Lúka 265 v byte č.105  v bytovom dome 265 na dobu 3 roky. Začiatok nájmu od 

01.07.2020 do 30.6. 2023. 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                                                                                                         Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                starosta obce 

                                                                   

Uznesenie č. 36/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje v zmysle §9a, ods. 9, písm. c Zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí zverejnenie zámeru prenájmu stavby č. 130, parc. č. 741, 742 ako prípad 

hodný osobitného zreteľa pre Jednota dôchodcov Slovenska, Základná  organizácia Lúka.  

Odôvodnenie: Predmet nájmu je majetkom obce Lúka o ktorý sa dlhodobo starajú 

a zveľaďujú ho členovia ZO JDS Lúka. Taktiež pomáhajú pri rekonštrukcii a oprave 

uvedeného objektu. Okrem vyššie uvedeného využívajú dom č. 130 aj na svoje stretnutia, 

nakoľko obec Lúka nedisponuje žiadnymi inými vyhovujúcimi a vhodnými priestormi, kde by 

sa dôchodcovia mohli stretávať.  

Uvedený dom taktiež okolité parcely využívajú členovia ZO JDS Lúka na organizovanie 

kultúrno – spoločenských akcií.  

Doba nájmu: 10 rokov 

Výška nájmu: 1 €/rok 

Zámer prenájmu bude zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce Lúka 15 dní. 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

                  

                                                                                                            Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                  starosta obce 
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