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Zápisnica 

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúka, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 30. 12. 2019 o 09,00 hodine na Obecnom 

úrade v Lúke 

 
OcÚL/793/2019/004 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril o 09.00 hod pán starosta obce privítaním prítomných.  

Skonštatoval, že dnes je zastupiteľstvo uznášania schopné. Právny zástupca obce Mgr. Július 

Meszároš sa dnešného rokovania nemohol zúčastniť. Prítomní sú 5 poslanci. Ospravedlnil sa 

Andrej Krajčí, Rastislav Plesník - neospravedlnený  

 

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, Mgr. Marianna Štipanitzová 

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce predložil návrh na schválenie programu, a navrhol doplniť do bodu Rôzne:  

a) Schválenie zámeru výkonu práva poľovníctva na lesných pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve 

obce Lúka podľa §9a, ods. 8, písm. c. , 

b) Dodatok správy nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce 

Lúka ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2018 a k výročnej správe za rok 2018 

c) Oznámenie o zaradení DHZO Lúka do skupiny „C“ 

Pán starosta dal hlasovať o programe zastupiteľstva, nikto iný z poslancov nedal návrh na 

doplnenie programu. 

Hlasovanie poslancov: za                5 

                                     proti            0 

                                     zdržal          0 

  1. Otvorenie  

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

  3.  Schválenie programu 

  4. Informácia o činnosti a hospodárení OVHS Šáchor s. r. o.- Ing. Vladimír Balaj 

  5. Úprava rozpočtu obce za rok 2019    

  6. Rozhodnutie o dotácií pre mesto Prešov                       

  7. Rôzne  

  9. Interpelácie poslancov 

10. Diskusia 

11. Záver 

   

Uznesenie č. 149/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje program rokovania  

Hlasovanie poslancov: za                 5 

                                     proti             0 

                                     zdržal           0 
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4.  Informácia o činnosti a hospodárení OVHS Šáchor s.r.o. - Ing. Vladimír Balaj 

Na zasadnutie OZ Lúka bol pozvaný pán Ing. Vladimír Balaj – konateľ spoločnosti OVHS 

Šáchor, aby informoval o činnosti OVHS Šáchor 

Uznesenie č. 150/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka berie na vedomie Správu o činnosti a hospodárení OVHS 

Šáchor s. r. o. prednesenú Ing. Vladimírom Balajom, ktorý sľúbil prednesenú správu poslať 

v písomnej forme. Táto správa bude prílohou zápisnice zo zasadnutia OZ Lúka 30.12.2019 

Hlasovanie poslancov: za                5 

                                     proti            0 

                                     zdržal          0 

Správa je prílohou č. 2 k zápisnici OZ 

 

5. Úprava rozpočtu obce za rok 2019   

Pán starosta oboznámil prítomných so zmenami v rozpočte  

 

                                             ZMENA ROZPOČTU 2019  
Ekonomická 

klasifikácia 

Názov Schválený rozpočet 2019 +/- Upravený rozpočet 2019 

Bežné príjmy  811 957,20 92 000,00 903 957,20 

Kapitálové príjmy  0,00 336,00 336,00 

Bežné výdavky  285 580,40 22 000,00 307 580,40 

ZŠ  486 397,14 70 000,00 556 397,14 

 

Uznesenie č. 151/2019 

Obecné zastupiteľstvo  Lúka schvaľuje zmenu rozpočtu za rok 2019 s predloženými 

zmenami:  

Hlasovanie poslancov: za                5 

                                     proti            0 

                                     zdržal          0 

 

6. Rozhodnutie o dotácií pre mesto Prešov   

Pán starosta predniesol návrh, ktorý vzišiel od poslancov, aby obec Lúka nerobila koncoročný 

ohňostroj, ale sumu peňazí za ohňostroj poslala mestu Prešov. Návrh bol 100,-€.   

Pán Šprlák - sa pýtal, či obec preverovala koľko peňazí  poslali z iných obcí. 

Pán starosta – nie nepreverovali sme, ale obec dáva približne 50,-€ na ohňostroj 

Uznesenie č.152/2019 

Obecné zastupiteľstvo Lúka schvaľuje dotáciu pre Mesto Prešov vo výške 100.-€ za účelom 

podpory obyvateľom zničenej bytovky 

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

  

 

 



3 

 

7. Rôzne 

a) Schválenie zámeru výkonu práva poľovníctva na lesných pozemkoch, ktoré sú vo 

    vlastníctve obce Lúka podľa Zák. 138/1991 Zb.§9a, ods. 8, písm. c.   

Pán Jánošík – zástupca starostu predložil poslancom návrh na výkon práva poľovníctva na 

lesných pozemkoch obce Lúka. 

Pán Šprlák sa spýtal aký je súčasný stav a prečo sa to ide meniť? 

Pán Jánošík – končí sa zmluva o výkone práva poľovníctva, je záujem, aby tu poľovali naši 

ľudia, nejde o prenájom pozemkov, tie môže obec prenajať  niekomu inému. Obec vlastní 

necelé 4% pozemkov poľovného revíru. 

Uznesenie č.153/2019 

Obecné zastupiteľstvo Lúka schvaľuje zámer výkonu práva poľovníctva na pozemkoch obce 

Lúka podľa Zák. o majetku obcí 138/1991 Zb.§9a, ods. 8, písm. c.  a to: 

parcely Reg. E: 

p. č. 2827/2 - lesný pozemok o výmere 473 537 m2 zapísaná v LV č. 1, vlastnícky podiel v 

1/1 

p. č. 2833 – lesný pozemok o výmere 15131 m2 zapísaná v LV č. 1, vlastnícky podiel v 1/1 

pre Poľovný spolok Lúka, IČO: 52826473 na dobu 15 rokov, výška nájmu za cenu 

obvyklú pri vykonávaní práva poľovníctva v regióne 1€/ha/rok 

Odôvodnenie: Člen Poľovného spolku Lúka pán Karol Ábel vykonáva odborný lesný dozor 

na lesných pozemkoch obce Lúka. Členovia Poľovného spolku Lúka spolupracujú s obcou 

Lúka pri zabezpečovaní rôznych kultúrno-spoločenských podujatí a podieľajú sa aj na 

materiálnom zabezpečení predmetných podujatí. Doteraz o výkon práva poľovníctva na 

pozemkoch obce Lúka, neprejavil záujem iný poľovnícky spolok. Obec Lúka má záujem na 

tom, aby výkon práva poľovníctva na lesných pozemkoch obce Lúka vykonávali členovia 

Poľovného spolku Lúka. 

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

 

b) Dodatok správy nezávislého audítora za rok 2018 ku konsolidovanej výročnej správe 

za rok 2018 a k výročnej správe za rok 2018 

Pán starosta povedal poslancom, že Dodatok správy nezávislého audítora za rok 2018 ku 

konsolidovanej výročnej správe za rok 2018 a k výročnej správe za rok 2018 boli zverejnené 

a každý si ich mohol prečítať. 

Uznesenie č. 154/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka berie na vedomie Dodatok správy nezávislého audítora pre 

štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Lúka ku konsolidovanej výročnej správe za rok 

2018 a k výročnej správe za rok 2018 

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

 

c) oznámenie o zaradení DHZO Lúka do skupiny „C“ 

Pán starosta oboznámil poslancov s listom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru v Trenčíne ktorým sa zaradil Dobrovoľný hasičský zbor obce Lúka do kategórie „C“. 

Dobrovoľný Hasičský zbor obce Lúka je súčasťou celoplošného rozmiestnenia síl 

a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 1až 3 a 

6 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských 

jednotkách v znení neskorších predpisov. 
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Uznesenie č. 155/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka berie na vedomie zaradenie DHZO Lúka do skupiny „C“ 

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

 

9. Interpelácie poslancov – neboli vznesené žiadne interpelácie od poslancov 

 

 

10. Diskusia – neboli žiadne diskusné príspevky 

 

 

11. Záver 

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

Zasadnutie bolo ukončené  o 10:24  hodine.          

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

  

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

 

Overovatelia zápisnice:  

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

 

Mgr. Marianna Štipanitzová                                           ................................................ 

 

  

       

 

           

V Lúke 30.12.2019                                                                   Ing. Marian Haluza 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 


