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Zápisnica 

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúka, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 30. 10. 2019 o 19,00 hodine na Obecnom 

úrade v Lúke 

 
OcÚL/754/2019/004 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie otvoril o 19.13 hod starosta obce privítaním prítomných. Rokovanie zastupiteľstva 

bolo preložené do kancelárie starostu obce, nakoľko v zasadačke prestalo svietiť svetlo. 

Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prítomných je 5 poslancov. 

Ospravedlnení boli Andrej Krajčí, Rastislav Plesník 

 

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, René Richter 

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie programu, a navrhol zrušiť bod Rôzne. 

Hlasovanie poslancov:   za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

 1.  Otvorenie  

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

 3.  Schválenie programu 

 4.  Schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.04.2012, v znení Dodatku č. 1.  

 5.  Diskusia 

 6.  Záver 

         

Uznesenie č. 130/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje program rokovania  

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                     proti             0 

                                     zdržal           0 

 

4.  Schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.04.2012, v znení Dodatku č. 1.  

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 

24.04.2012.  

Oboznámil poslancov s dôvodmi,  prečo sa musí podpísať Dodatok č.2. ďalej oboznámil 

poslancov, že pôvodný návrh Dodatku č. 2 neobsahoval dôvody technického charakteru, kvôli 

ktorým sa posúva pôvodný termín ukončenia tejto etapy prác. Najskôr protistrana – firma 
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HASS namietala, že technické veci nepatria do zmluvy, ale obec trvala na svojom stanovisku, 

aby sa aj o pár rokov vedelo, prečo sa takýto dodatok podpisoval. 

Pán Šprlák Zmora sa opýtal, či to prechádzalo aj našim právnikom  

Pán starosta – áno, celá výmena návrhov medzi našim a právnikom Hass-u trvala 2 týždne. 

Je tu veľký časový posun, projekt. dokumentácia má takmer 20 rokov, cenové relácie sú iné, 

zmenili sa technické podmienky na niektoré časti ČOV, napr. pri vŕtanej studni. 

Pán Šprlák Zmora– posúva sa termín ukončenia diela, či nás to nejako neohrozí v čerpaní 

fondov, či stihneme všetky ostatné veci, jedná sa tam o 100 000,-€ 

Pán starosta – preto je tento termín tak nadstavený, aby sa stihlo vyúčtovanie, stavba sa musí 

prevziať, vyúčtovať, ak by sa niečo nestihlo, nebude to vyfaktúrované. Peniaze sú na to, čo sa 

urobí.  

Pán Šprlák Zmora – okrem tej nádrže je tam aj viacero vecí, ktoré sa majú dodať. Čo 

stavebný dozor, bol tu? Sleduje stavbu? 

Pán starosta – mal prísť v utorok, mal úraz ale príde 31.10. 2019.Zatiaľ sú tam prípravné 

práce, jama je vysprávkovaná, pred ČOV sa pripravuje na usadenie prefabrikovaná nádrž, 

žľab, ktorý bude merať odpad vody, urobila sa terénna úprava na potoku, urobili zemnenie 

prípojky NN, bude k tomu aj revízna správa, ktorá nebola od roku 2008. 

Pán Šprlák Zmora – v minulosti sme pohoreli, že nebol stavený denník, nech to kontroluje 

stavebný dozor, či je vedený 

Pán starosta- už som ich na to upozornil, stavbyvedúci povedal, že vedie stavebný denník, 

zatiaľ robia prípravné práce, aby sa urobili odborné práce. Boli tu z Vítkovíc, povedali, že to 

stihnú. 

Pán Šprlák Zmora – do skončenia zostáva iba 20 dní, to nie je len nádrž, nech stavebný 

dozor na nich tlačí, aby sa stihli urobiť všetky stavebné objekty 

 

Uznesenie č.131/2019 

Obecné zastupiteľstvo Lúka schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.04.2012 

a poveruje starostu obce podpísaním Dodatku č. 2. 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

  

5. Diskusia 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a vyhlasujem schôdzu za ukončenú. 

Zasadnutie bolo ukončené  o 19 30 hodine.          

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

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

 

Overovatelia zápisnice:  

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

 

René Richter                                                               ................................................ 

 

                   

                                                                                      Ing. Marian Haluza 

                                                                                           starosta obce 
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