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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúka, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 26. 09. 2019 o 18,00 hodine na Obecnom úrade 

v Lúke 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie otvoril o 18.05 hod starosta obce privítaním prítomných. 

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

Ospravedlnený bol 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 – Mgr. Marianna Štipanitzová, Pavol Šprlák-Zmora 

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie programu, tak ako bol zverejnený v pozvánke a do 

bodu Rôzne navrhol doplniť bod - e) vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Lúka 

a interpelácie poslancov navrhol zaradiť za 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. Kontrola plnenia uznesení  

   5. Prerokovanie žiadostí: a) prideľovanie nájomných bytov  

                                          b) odkúpenie vodojemu                                  

   6. Prerokovanie Požiarneho poriadku obce Lúka 

   7.  Prerokovanie VZN č. 3/20019 o nakladaní s nájomnými bytmi 

   8. Prerokovanie VZN č. 4/2019 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu   

       obce 

   9. Prerokovanie VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce Lúka 

 10. Prerokovanie opatrení na odstránenie nedostatkov z kontroly NKU prijatých 26.07. 2019 

 11. Prerokovanie Správy o hospodárení školy ZŠ s MŠ 

 12. Správa o čerpaní rozpočtu na 2. štvrťrok 2019 

 13. Správa hlavnej kontrolórky obce Lúka 

 14. Rôzne:   a) informácia o vykonaných revíziach na detskom a multifunkčnom ihrisku 

                    b) prerokovanie kúpy kosačky 

                    c) informácia o príprave prác na ČOV 
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                    d) ponuka na odkúpenie1/2 parcely 1647/192 

                    e) Vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky -  doplnený bod programu 

15. Interpelácie poslancov                 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

            

Uznesenie č. 107/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje program rokovania s navrhovanými zmenami. 

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolu plnenia uznesení vykonala hlavná kontrolórka obce Lúka, ktorá konštatovala, že 

uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí sú splnené alebo  v riešení. 

Uznesenie č. 103/2019 petícia občanov č. 3/2019 - splnené 

Uznesenie č. 104/2019, odpredaj pozemku p.  Gajdošechovej, Lúka č.75 – je v riešení 

Uznesenie č. 105/2019 žiadosť EUROINVESTU EU, s.r.o. - je splnené 

Uznesenie č. 106/2019 externé účtovníctvo - splnené 

 

Uznesenie č.108/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení  

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

 

 5. Prerokovanie žiadostí 

a) prideľovanie nájomných bytov 

Starosta obce prečítal žiadosti o pridelenie nájomných bytov  a informoval, že pán Masár 

prevezme byt po pánovi Paulusovi  a poslanci v hlasovaní rozhodli takto: 

Uznesenie č. 109/2019 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje nájom bytov pre : 

 Petra Pomajba, bytom Lúka 264 nájom bytu č. B204 v Bytovom dome č. 264 Lúka, doba 

nájmu 3 roky  

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

Uznesenie č. 110/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje pre Jozefa Baka, bytom Lúka 264, nájom bytu č. 

B206 v Bytovom dome č. 264, Lúka, doba nájmu  3 roky 

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

Uznesenie č. 111/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje  pre Mateja Cíbika, bytom Lúka 264, nájom bytu 

č. B207 v Bytovom dome č. 264 Lúka, doba nájmu 3 roky 

Hlasovanie poslancov:  za                 5 
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                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

 

 

Uznesenie č. 112/2019 

 Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje pre Mariána Hazdu, Luciu Hazdovú, bytom   

 Lúka 266, nájom bytu č. B309 v Bytovom dome č. 266 Lúka, doba nájmu na 3 roky  

 Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                       proti             0 

                                       zdržal           0 

Uznesenie č. 113/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje  pre Jána Paulusa, bytom Lúka 264, nájom bytu 

č. B205 v Bytovom dome č. 264, doba nájmu do 31. 10. 2019 

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

Uznesenie č. 114/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje  pre Pavla Masára, bytom Modrovka č. 54, nájom 

bytu č. B205 v Bytovom dome č. 264, doba nájmu 1 rok  

Hlasovanie poslancov:   za                 5 

                                       proti             0 

                                       zdržal           0 

 

Bod 5b) – Žiadosť o odkúpenie vodojemu 650m2 a vodovodného potrubia. 

Dňa 10.9. 2019 bola obci Lúka doručená žiadosť p. Vladimíra Vőrőša na odkúpenie vodojemu 

650m2 a vodovodného potrubia. Podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 

a kanalizáciách §3 ods. 2 Vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie môže byť 

z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky. 

 

Uznesenie č. 115/2019 

Obecné zastupiteľstvo Lúka neschvaľuje žiadosť pána Vladimíra Vőrőša, bytom Lúka č. 4  

zo dňa 09.09.2019, zaevidovanú 10.09.2019 pod č. OcÚL/2019/703, v ktorej žiada odkúpenie 

vodojemu 650m2 a vodovodného potrubia. 

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0 

                                      zdržal           0 

 

6. prerokovanie Požiarneho poriadku 

Starosta obce informoval prítomných, že Požiarny poriadok obce Lúka bol zverejnený na webe 

obce, nikto k nemu nedal pripomienky, preto dáva hlasovať.  

Uznesenie 116/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  berie na vedomie Požiarny poriadok obce Lúka zo dňa 

20.06.2019 

Hlasovanie poslancov:  za                 5 

                                      proti             0  

                                      zdržal           0                                                           
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7.  Prerokovanie VZN č. 3/2019 o nakladaní s nájomnými bytmi 

Pracovníčka obce Anna Čechvalová zoznámila s návrhom VZN č.3/2019 o nakladaní 

s nájomnými bytmi, VZN je pripravené už podľa novej legislatívy, pretože súčasné VZN už 

neboli aktuálne.  

 

Uznesenie 117/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje VZN č. 3/2019 o nakladaní s nájomnými bytmi 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

8. Prerokovanie VZN č.4/2019 o poskytovaní dotácii a finančných príspevkov z rozpočtu     

obce 

Pracovníčka obce Anna Čechvalová zoznámila poslancov s  VZN obce Lúka č. 4/2019 

o poskytovaní dotácii a finančných príspevkov z rozpočtu obce. Návrh VZN č. 4/2019 bol 

podľa zákona zverejnené na webovom sídle obce Lúka. 

 

Uznesenie 118/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje VZN obce Lúka č. 4/2019 o poskytovaní dotácii 

a finančných príspevkov z rozpočtu obce 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

  

 

9. Prerokovanie VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce Lúka 

Pracovníčka obce Anna Čechvalová zoznámila poslancov s návrhom Zásad hospodárenia 

s majetkom obce Lúka. 

 

Uznesenie č. 119/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  schvaľuje VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia 

s majetkom obce Lúka. 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

10. Prerokovanie opatrení na odstránenie nedostatkov z kontroly NKU prijatých    

      26.07.2019  

Starosta obce predložil 27.07.2019 návrh opatrení na odstránenie nedostatkov poslancom 

elektronickou poštou. Tento návrh opatrení prevzal NKÚ 26.07.2019 bez pripomienok. 

 

Uznesenie č. 120/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  berie na vedomie prijaté opatrenia obce Lúka na 

odstránenie nedostatkov z kontroly NKÚ. 

Hlasovanie poslancov:  za               5 

                                      proti           0 

                                      zdržal         0                   

 

11. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Lúka 

Nakoľko pracovníčka obce pani Poláčková sa nemohla zúčastniť dnešného zasadnutia, Správu 

o hospodárení ZŠ s MŠ Lúka predniesla hlavná kontrolórka obce pani Konečníková. 
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Uznesenie č. 121/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  berie na vedomie Správu o hospodárení ZŠ s MŠ. 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

 

12. Správa o čerpaní rozpočtu za 2. štvrťrok 2019 

Kontrolórka obce predniesla Správu o hospodárení obce Lúka za 2. štvrťrok 2019, kde  

skonštatovala, že obec hospodári  s vyrovnaným rozpočtom. 

 

Uznesenie č. 122/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  berie na vedomie Správu o čerpaní rozpočtu za 2. štvrťrok 

2019. 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

13. Správa hlavnej kontrolórky obce Lúka 

Pani kontrolórka oboznámila poslancov so Správou hlavného kontrolóra za I. a II. štvrťrok 

2019. Správa hlavnej kontrolórky je prílohou zápisnice OZ z 26. 09. 2019 

 

Uznesenie č. 123/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  berie na vedomie Správu kontrolórky obce Lúka 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

 

14. Rôzne 

 

a) informácia o vykonaných revíziach 

Starosta obce informoval poslancov o vykonaných revíziach na detskom a multifunkčnom 

ihrisku, ktoré je obec povinná vykonávať.  

Uznesenie č. 124/2019 

Obecné zastupiteľstvo Lúka berie na vedomie správu o revíziách na detskom 

a multifunkčnom ihrisku. 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

b) Prerokovanie kúpy kosačky 

Starosta obce oboznámil poslancov s cenovými ponukami a technickými parametrami štyroch 

kosačiek a ako najvýhodnejšiu ponuku poslanci vybrali trávny traktor Cub Cadet XT2 QR106 

v hodnote 3 349,90 €. 
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Uznesenie č. 125/2019 

Obecné zastupiteľstvo  Lúka schvaľuje kúpu kosačky na účely údržby trávnatých plôch obce 

Lúka  a športového areálu do výšky 4 000,-€ 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

 

c) informácia o príprave prác na ČOV 

Pán starosta poinformoval poslancov o rokovaní, ktoré mal so zástupcami firmy HASS – pán 

Matyo, Biocompact – pán Molnár a so stavebným dozorom pánom Kačicom, za BRRA pán 

Bernátek a pracovníčka OcÚ pani Čechvalová.  

Pán starosta informoval, že firma HASS s.r.o. podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo 

preinvestuje ešte 105  263,16 € pri výstavbe prvej etapy ČOV Lúka (dotácia 100 000,-). Na 

dokončenie prvej etapy ČOV a jej sprevádzkovania je potrebná čiastka cca 180 000,-€. 

Pôvodná technológia v ČOV je dnes už nevyhovujúca a niektoré časti projektu budú 

nahradené novou technológiou. Etapovité budovanie kanalizácie a ČOV sa ukazuje ako 

problémové jednak stálym nárastom cien, dlhodobou rozostavanosťou a nevyužiteľnosťou 

preinvestovaných finančných prostriedkov a zastaralými technológiami.  

Pani Čechvalová informovala poslancov, aké sú možnosti získavania peňazí na budovanie 

kanalizácie.  

Pán Šprlák sa opýtal, kto dal zmeniť projekty na čističku, prečo je prvá časť menšia oproti 

pôvodnej? 

Starosta povedal, že nikde nenašiel, prečo sa to zmenilo a dal odsúhlasiť poslancom, aby do 

tohto bodu vstúpil pán Vőrőš – bývalý starosta, aby ozrejmil, prečo sa zmenil projekt čističky.  

Vőrőš -  v čase, keď sa robila projektová dokumentácia, projektovala sa čistička aj obce 

Modrová a Modrovka. Lúka mala vtedy 550 obyvateľov, dnes má 670. V Modrovej 

a Modrovke ešte ani nezakopli, tak kedy by sa naplnila kapacita toho väčšieho reaktora? 

Prijali sme lacnejšie riešenie, kvôli tomu sme začali robiť 6 m komoru, táto by stačila pre 

školu, stavebný obvod a domy dolu, a technológia by slúžila ešte 20 rokov. Ak by sme boli 

ponechali väčší reaktor, jeho kapacita by bola veľká a nefungovalo by to pri takom malom 

množstve ekvivaletných obyvateľov.  

Pán Šprlák- výstavba trvá už 15 rokov, neviem či netreba zvážiť za akých okolností by sme 

dostali úver, je tu škola, bytovky, celý stavebný dolný obvod, problémy s vyvážaním žúmp. 

To sa týka všetkých,  

Pán starosta, my sme sa o tejto variante bavili na začiatku roka, ale vieme dnes aj nové fakty, 

máme dlžobu 160 000,-€, ročne splácame 23 000,-€ firme HASS, nevieme ako dopadne 

súdny spor, doplatili sme dlžoby firme HASS 36 000,-€, ak dopadne spor dobre, môžeme 

o tom na budúci rok uvažovať, buďme realisti, momentálne hospodárime s vyrovnaným 

rozpočtom. Chceme ísť dopredu, viem, že ľudia sú nespokojní. 

Uznesenie č. 126/2019 

Obecné zastupiteľstvo Lúka berie na vedomie informácie starostu obce o prípravných 

prácach na ČOV Lúka. 

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  
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d) ponuka na odkúpenie ½ -ce parcely č. 1647/192 

Dňa 7.8.2019 bola obci Lúka doručená žiadosť o odkúpenie ½  p.č . 1647/192 k. ú. Lúka orná 

pôda o výmere 460 m2, od firmy EUROWILL, a. s. obci Lúka. Poslanci na svojom 

pracovnom zasadnutí posúdili žiadosť a nesúhlasia s kúpou tejto parcely. Firma najskôr 

ponúkla cenu 7,-€, neskôr znížila cenu na 2,-€. Tu u nás je ponuka za ornú pôdu 0,40 €. 

Neviem, či to má význam, neviem či ceny za pozemky porastú.  

Pán Šprlák obec tam nemá žiadne svoje pozemky, nie je to k čomu pripojiť ani obec tam 

nemá žiadny zámer a ešte tá spoluúčasť. 

 

Uznesenie č. 127/2019 

Obecné zastupiteľstvo Lúka  neschvaľuje ponuku na odkúpenie ½ p. č. 1647/192, orná pôda,  

k. ú. Lúka o výmere 460 m2 od firmy EUROWILL, a. s., sídlo Garbiarska 5, 040 01 Košice, 

IČO: 36573825  

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

e) Vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky 

Starosta obce informoval poslancov, že dňa 26.9.2019 bolo obci Lúka doručené od  pani        

Jarmily Konečníkovej, hlavnej kontrolórky obce Lúka, vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra 

obce v zmysle §18a) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení ku dňu 1.12.2019. 

  

Uznesenie č. 128/2019 

Obecné zastupiteľstvo Lúka berie na vedomie vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce 

Lúka ku dňu 01.12.2019.  

Hlasovanie poslancov:  za                  5 

                                      proti              0  

                                      zdržal            0  

 

Uznesenie č. 129/2019 

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 20 % a nástupom do práce od 1.12.2019, ktoré sa uskutočnia na 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Lúka dňa 21.11.2019,  

 

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

prihlášku do volieb na Obecný úrad v Lúke do 6.11.2019 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s 

označením voľby hlavného kontrolóra,  

 

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 :  
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Prihláška do volieb hlavného kontrolóra obce sa podáva na Obecný úrad Lúka, adresa: 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  

 

 

15. Interpelácie 

Pán Šprlák – chcem sa zasa spýtať ako  dopadla situácia s tou pani, čo dostala objednávku na 

podanie žiadosti na výmenu okien, záver bol taký, že bol použitý zlý formulár. Zaplatili sme 

jej peniaze a ako sa ona k tomu vyjadrila? 

Pán starosta – jedná sa o pani Kosovú, 50% z ceny 170,-€ vrátila a teraz pripravuje 

bezodplatne projekt pre Múzeum a zaplatíme jej až keď projekt prejde ak neprejde urobí ho 

bezodplatne.  

Pani Štipanitzová interpelovala starostu obce otázkami: 

- v uznesení č. 61/2019 poslanci odsúhlasili 4 000,-€ na nákup hracích prvkov na detské 

ihrisko pri kostole, využitých bolo zatiaľ 2 200,- €, je tam málo detských prvkov, denne je 

tam 10 – 15 detí a chcem aby sa ďalšie prvky dokúpili 

- kedy bude odprataný štrk pri pani Gajdošechovej, špatí to tam, prosila by som, aby sa to 

dalo do poriadku 

- kontajnery na námestí, či sa už pozrelo, kde je voľné miesto aby boli presunuté 

- v apríli som mala požiadavku na osadenie zrkadiel pri Chirane, či už sú kúpené a kedy sa 

osadia 

- vo Vašej volebnej kampani bolo povedané, že sa vysadia stromy a zeleň v priestore detského 

ihriska pri kostole, dajú sa tam  nejaké lavičky, ide jeseň, chcem vedieť, či sa plánuje nejaký 

nákup stromov a ich výsadba 

- pán starosta odpovedal na interpelácie pani poslankyne:  

 

Na ihrisku bola urobená revízia a bolo doporučené využiť možnosť urobiť z dvoch 

poškodených prvkov jeden. Bol oslovený pán Ondrejka z Častkoviec, prisľúbil, že na jeseň 

vyrobí drevenú hračku, poškodené prvky pravdepodobne nahradíme novými 
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- štrk je tam od výstavby chodníka, zámysel bol odviesť ho na cintorín, vzhľadom 

k tomu, že nedošlo k rekonštrukcii múru štrk sa neodviezol 

- Kontajnery – navrhovaný pozemok pri obecnom úrade je obecný a nebolo prijaté 

uznesenie kam kontajnery umiestniť 

- Osadenie dopravného značenia – pán starosta informoval, že dopravné značenie prešlo 

schvaľovacím procesom a momentálne už prebieha montáž dopravných značiek, práce 

budú ukončené 27.09.2019 

- Zeleň na detskom ihrisku – s tým som zatiaľ nič nerobil, jedine čo som riešil so 

záhradníkom čo robí údržbu, aby navrhol niečo čo tam prežije, je tam veľmi suchá 

zem. Pán Redvanský je dobrý odborník a mal pripraviť návrh. 

- Pán Jánošík – na poslednom zasadnutí sme sa bavili o investorovi, ktorý mal záujem 

rokovať o investícii pri kostole, chcem vedieť, či sa už ozval  

Pán starosta – zatiaľ nie, žije niekde v zahraničí, ak sa ozve dám vedieť 

 

16. Diskusia 

Pán starosta na úvod diskusie chcem poďakovať organizátorom akcie Rozlúčka s letom, 

spojená so súťažou vo varení gulášu – OZ V pyžame, Jednote dôchodcov, hasičom,  vysoko 

hodnotím túto akciu, zúčastnilo sa jej asi 450 ľudí nielen z Lúky 

- Na záver tejto akcie bolo posedenie pri ohni v chalúpke, táto spolupráca by mohla 

pokračovať aj ďalej,  

- Pán starosta predstavil novú pracovníčku obce Annu Čechvalovú, pracovala 12 rokov 

v samospráve 

- Starosta vyzval občanov aby nerozširovali dezinformácie o obci, poďme propagovať 

dobré veci o obci, 

Pán Kravárik – bolo tu urobenej veľa roboty, veľa nás ešte čaká, v obci treba naplánovať čo 

chceme robiť, na hornom konci sa dlhé roky neurobilo nič, múry na cintoríne sú v dezolátnom 

stave, nech poslanci prejdú celú dedinu. Chystá sa rozpočet, nech sa poslanci pozerajú na 

dedinu komplexne, za rok sa nedá veľa urobiť. Začnime od drobných vecí ako napr. na 

Modrovke 

Pán Vőrőš informoval zastupiteľstvo, že  žiadosť o odkúpenie vodojemu podal preto, lebo 

občania dali podnet na NKÚ, že sa v obci zle hospodárilo. 

Celé NKÚ riadil terajší starosta, občania pošpinili moju osobu, nič som nerozkradol, nekúpil 

som ani 1 meter obecného pozemku. Pán starosta sa ma ani raz neopýtal, čo ako bolo. Bol 

som predvolaný na políciu vo veci kúpy vodojemu a vo veci predaja obecného pozemku P. 

Šprlákovi. Čakal som poďakovanie za to , že som kúpil vodojem pre obec.  

Pán Vőrőš  prečítal uznesenie z Valného zhromaždenia OVS Šáchor 2/2016 o kúpe 

vodojemu, potrubia a pozemkov. Konštatoval, že v súčasnosti má daný objekt hodnotu asi 

400 000,-€.  

Pán starosta, toto bolo uznesenie zo Šáchoru a nie z obce. NKÚ žiadalo uznesenie o kúpe 

vodojemu z obce.  

Pán Vőrőš  - chcem prísť pozrieť uznesenia, a ak sa aj nenájde poslanci o tom vedeli, NKÚ 

dostal na všetko len negatívne stanoviská.  

Pán starosta -  NKÚ si vybralo doklady podľa seba, ja som im nehovoril čo majú 

kontrolovať. 

Pri prvom odovzdaní dokladov bol aj pán Jánošík 

Pán Jánošík – kontaktoval ma vyšetrovateľ ppl. Uko, chcel vedieť či sme ako poslanci 

o kúpe vodojemu vedeli, ja som povedal že áno.  

Celý problém je, že kúpu pozemku neschválili poslanci. V agende bol neporiadok, NKÚ dalo 

podnet na trestné stíhanie.  
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Máme rokovací poriadok OZ, ak bude nový navrhujem dať časový limit do diskusie občanom  

3 minúty.  

 

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a aktivitu v diskusii. 

Zasadnutie bolo ukončené  o 20 15 hodine. 

 

 

                     

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

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

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Pavol Šprlák-Zmora                                       ......................................................... 

 

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

 

 

 

                   

                                                                                      Ing. Marian Haluza 

                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 


