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 Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúka, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 17.12. 2020 o 18:00 hodine na Obecnom úrade 

v Lúke 

 
OcÚL/221/2020/003 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril o 18.07 hod starosta obce privítaním prítomných. 

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

Poslankyňa Mgr. Marianna Štipanitzová,  Mgr. Matúš Martinka, Bc. Zuzana Plevíková sa  ospravedlnili  

 

2. Určenie zapisovateľa, vyhotoviteľa zvukového záznamu a overovateľov  zápisnice 

Starosta obce určil: 

Zapisovateľku rokovania: – Mgr. Anna Čechvalová 

Zhotoviteľa zvukového záznamu – René Richter 

Overovateľov zápisnice – Pavol Šprlák – Zmora, Anna Janžová 

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce predložil návrh programu, ktorý bol zverejnený  

 

1. Otvorenie  

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

3. Schválenie programu 

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Prejednanie žiadosti o predĺženie nájmu pre Svetlanu Folajtárovú  v BD 266                                

6. Úprava rozpočtu za rok 2020 

7. Schválenie rozpočtu na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022, 2023 

8. Schválenie podania žiadosti na Environmentálny fond 

9. Rôzne 

10. Interpelácie poslancov 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

 

Uznesenie č. 76/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje program rokovania. 

Hlasovanie poslancov:  za   4     proti  0    zdržal  0  

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie 70/2020 – voľba hlavného kontrolóra - splnené 

Uznesenie 71/2020 –   predĺženie nájmu pre Pavla Masára, byt č. 205, BD 264 -splnené  

Uznesenie 72/2020 – Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, 

drobným stavebným odpadom, objemným odpadom  - splnené 

Uznesenie 73 /2020 – VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Lúka - splnené 

Uznesenie 75/2020 – Rozvoj energetických služieb v obci Lúka – splnené 

 

Uznesenie 77/2020 

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

Hlasovanie poslancov:  za   4     proti  0    zdržal  0  
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5. Prejednanie žiadosti o predĺženie nájmu pre Svetlanu Folajtárovú  v BD 266   

Pani Svetlane Folajtárovej končí nájomná zmluva 31.12.2020, a preto požiadala obec Lúka 

o predĺženie nájmu.                              

Uznesenie č. 78/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje nájom bytu č. 3 v BD č. 266 pre Svetlanu Folajtárovú, 

bytom Lúka 266 od 01. 01. 2021 na dobu 1 roka.  

 

Hlasovanie poslancov:  za   4     proti  0    zdržal  0  

 

6. Úprava rozpočtu za rok 2020 
Uznesenie č. 79/2020 

Obecné zastupiteľstvo  Lúka schvaľuje zmenu rozpočtu za rok 2020 s predloženými zmenami:  

 

  Schválený 
rozpočet 2020 

v € 

Úprava 
rozpočtu v € 

Rozpočet 
2020 v € 

Daňové príjmy 100 394 456,00 0,00 394 456,00 

Nedaňové 
príjmy 

200 44 423,00 28 127,00 72 550,00 

Granty a 
transfery 

300 637 572,00 92 034,00 729 606,00 

Príjmy z 
transakcií 

400 15 000,00 22 413,00 37 413,00 

Prijaté úvery 500 0,00 16 621,00 16 621,00 

ZŠ s MŠ  26 500,00 15 923,00 42 423,00 

Príjmy spolu  1 117 951,00 175 118,00 1 293 069,00 

Bežné výdavky 600 270 344,00 19 656,00 290 000,00 

Kapitálové 
výdavky 

700 243 107,00 0,00 243 107,00 

Výdavky z 
transakcií 

800 25 200,00 3 562,00 28 762,00 

ZŠ s MŠ  579 300,00 110 034,00 689 334,00 

Výdavky spolu  1 117 951,00 133 252,00 1 251 203,00 

 
Hlasovanie poslancov:  za   4     proti  0    zdržal  0  

 

7.  Schválenie rozpočtu na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022, 2023 

 

 

Uznesenie 80/2020 

Obecné zastupiteľstvo Lúka schvaľuje: 

a) vyrovnaný rozpočet obce Lúka na rok 2021 vo výške 1 605 283,-€ 

b) berie na vedomie návrhy rozpočtov na roky 2022, 2023 

Rozpočet sa schvaľuje v členení na kapitálový, bežný, a finančné operácie 

Rozpočet je prílohou zápisnice 

 

Hlasovanie poslancov:  za   4     proti  0    zdržal  0  
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8. Schválenie podania žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond na rok 2021 

 

Uznesenie 81/2020 

Obecné zastupiteľstvo Lúka schvaľuje: 

a) podanie žiadosti na Environmentálny fond pre 2021 - na dobudovanie ČOV a technologické 

vybavenie čerpacích staníc vo výške 463 040,-€. 

b) spolufinancovanie projektu vo výške 24 370,53 € 

 

Hlasovanie poslancov: za : 4   proti: 0 zdržal: 0 

 

Pán Šprlák – Zmora - to znamená že tento projekt už zahŕňa sprevádzkovanie kanalizácie ? 

Pán starosta – áno, táto žiadosť zahŕňa dobudovanie 1. etapy ČOV, vybavenie čerpacích staníc 

technológiou a následne sprevádzkovanie kanalizácie. Nezahŕňa rozšírenie kanalizácie.  

 

 

9. Rôzne 

Neboli prerokované žiadne body 

 

10. Interpelácie poslancov 

Pán starosta - písomnú interpeláciu poslala dňa 17.12.2020 emailom pani Mgr. Marianna Štipanitzová. 

V svojej interpelácii navrhla vzhľadom k tomu, že v obci sa kvôli Covid 19 nekonali oslavy výročia 

OVHS Šáchor, aby obec rozdala 1 balík minerálnej vody od firmy Budiš do každej domácnosti. Pán 

starosta odpovie na interpeláciu v zákonnej lehote – do 30 dní.  

Pán starosta -  nie som za to, aby sa voda rozdávala občanom z viacerých dôvodov. Budiš venuje obci 

vodu na zabezpečenie kultúrnych a športových akcií, kvalitná voda nám tečie z vodovodu a je totožná 

s vodou v plastových obaloch a v súčasnej epidemiologickej situácii nie je vhodné roznášať po 

domácnostiach vodu.   

Pán Jánošík – budúci rok máme výročie obce, smeroval by som to k tejto udalosti 

Pán Šprlák – Zmora – na Modrovke sa voda rozdávala, ja si myslím, že je to dobrý nápad. Ja by som 

bol zato, aby sa firmám Agroma a Budiš vysvetlilo, že sa počas roka sa neuskutočnili akcie, a tak by sa 

tá voda, ktorá bola určená na obecné akcie rozdala  občanom.  

 

11. Diskusia 

Pán Šprlák – Zmora – uskutočnilo sa niečo k výročiu Šáchora? Hovorilo sa, že dáme občanom nejaké 

spomienkové reklamné predmety 

Pán starosta – nie, vzhľadom k súčasnej situácii  

V diskusii pán starosta opätovne otvoril tému vydania o monografii obce Lúka k 775 výročiu obce. 

V rozpočte je vyčlenená čiastka na knihu, podarilo sa mi zabezpečiť sponzorsky 1/3 ceny. Otázka je či 

do toho ideme, alebo nie. Oslavy obce by sme chceli robiť v letných mesiacoch, asi počas hodov.  

Táto publikácia by mala vydržať asi 25 rokov, hovorili sme o počte výtlačkov 500 ks.  

Pán Šprlák – Zmora – mali by sme to porovnať s tým čo je urobené v pôvodnej brožúre a ako by vyzerala 

nová kniha. Robil prvú knihu pán Karlík? 

Pán starosta – áno aj prvú publikáciu robil 

Pán Jánošík – aká cena je za 500 ks ? 

Pán starosta – 8 000,- – 10 000,- €, ešte budeme pýtať dotáciu od VÚC Trenčín, ale až v januári 2021 

Pán Jánošík – dohodnime sa či tú knihu chceme, nenechávajme to na január, nech si každý povie 

Poslanci sa po diskusii  dohodli, nech pán starosta osloví pána Karlíka s tým, že o vydanie publikácie 

má obec záujem 
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12. Záver         

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a aktivitu v diskusii. 

Zasadnutie bolo ukončené  o 18:39 hodine.           

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

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Pavol Šprlák – Zmora                                                                            .......................................... 

 

Anna Janžová                                                                                             .......................................... 

 

                  

 

 

                                                                                                             Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 


