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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúka, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 28.12. 2021 o 10:00 hodine na Obecnom úrade 

v Lúke 

 
OcÚL/170/2021/003 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril o 10.00 hod starosta obce privítaním prítomných.  

Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prítomní sú  5 poslanci.  

Ospravedlnení: Bc. Zuzana Plevíková, Pavol Šprlák Zmora 

2. Určenie zapisovateľa, vyhotoviteľa zvukového záznamu a overovateľov  zápisnice 

Starosta obce určil: 

Zapisovateľku rokovania: – Mgr. Anna Čechvalová 

Zhotoviteľa zvukového záznamu – Martin Klučovský 

Overovateľov zápisnice – Miroslav Jánošík, René Richter 

3. Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce predložil návrh programu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a doručený poslancom 

OZ.  

 

Hlasovanie poslancov. Za 5    proti 0  zdržal sa 0 

 

1. Otvorenie  

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

3. Schválenie programu 

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Úprava rozpočtu za rok 2021 

6. Schválenie rozpočtu na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023, 2024 

7.  Žiadosť o odpustenie nájmu pre firmu EUROINVEST EU s.r.o 

8.  Žiadosť o predĺženie nájmu v BD 264 

9. Rôzne – informácie obce k možnostiam zriadenia obecného kompostoviska 

 10. Interpelácie poslancov 

    11. Diskusia 

    12. Záver 

 

Uznesenie č. 54/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka schvaľuje program rokovania. 

 

Hlasovanie poslancov:  za   5     proti  0    zdržal  0  

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenia zo zasadnutia OZ Lúka 45 – 53 /2021 z 25.11. 2021 sú splnené  

45/2021 – Voľba HK 

46/2021 – nájom v BD 266 

47/2021 – prísediaci na súde 

48/2021  - Komisia na ochranu verejného záujmu 

49/2021 -  zámer firmy Financ Investment s.r.o 

50/2021 – stojisko na kontajnery, dňa 16.12.2021 o 7:00 som mal stretnutie s p. Rabčanom z firmy 

REYMAX. Oboznámil som ho s pripomienkami poslancov a uznesením a musím konštatovať, že sa 

nestotožnil s požiadavkami 
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51/2021 – vypínanie verejného osvetlenia 

52/2021 - správa OVHS Šáchor 

53/2021 – kompostáreň - o tomto bode Vás poinformujem v bode Rôzne 

 

Uznesenie č. 55/2021 

Obecné zastupiteľstvo Lúka berie na vedomie správu o plnení uznesení 

Hlasovanie poslancov:  za  5    proti  0    zdržal  0  

 

5. Úprava rozpočtu za rok 2021 

Úpravu rozpočtu predniesla p. Savková 

 

Uznesenie č. 56/2021 

Obecné zastupiteľstvo Lúka schvaľuje úpravu rozpočtu za rok 2021 

Hlasovanie poslancov:  za  5    proti  0    zdržal  0  

 

6. Schválenie rozpočtu na rok 2022 

Predložila pani Savková. Návrh bol zverejnený začiatkom decembra. Do návrhu sa zapracovali jednak 

pripomienky poslancov a taktiež sa zapracovala zmena, čo sa týka príjmu podielových daní na rok 

2022. 

Uznesenie č. 57/2021 

Obecné zastupiteľstvo Lúka schvaľuje: 

a) vyrovnaný rozpočet obce Lúka na rok 2022 vo výške 1 111 423,00,-€ 

b) berie na vedomie návrhy rozpočtov na roky 2023, 2024 

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

Rozpočet je prílohou zápisnice. 

 

Hlasovanie poslancov:  za  5    proti  0    zdržal  0  

 

7. Žiadosť o odpustenie nájmu pre firmu EUROINVEST EU s.r.o 

Dňa 26.11. 2021 požiadala firma EUROINVEST EU s. r. o. so sídlom Lúka 4 v zastúpení Patrika 

Vӧrӧša o odpustenie nájmu z dôvodu nariadenia vlády SR o zatvorení prevádzok 

Uznesenie č. 58/2021 

Obecné zastupiteľstvo Lúka schvaľuje odpustenie nájmu v Šport bare pre EUROINVEST EU s. r. o, 

Lúka 4 od 25.11.2021 až do doby, pokiaľ bude opäť povolená prevádzka  

 

Hlasovanie poslancov:  za  5     proti  0    zdržal  0 

 

8. Žiadosť o predĺženie nájmu v BD 264 

Pán Miroslav Fekete požiadal 10.12.2021 o predĺženie nájomnej zmluvy v BD 264. 

 

Uznesenie č. 59/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Lúke schvaľuje nájom pre Miroslava Fekete bytom Lúka 141 od  

01.03.2022 do 28.02.2025 

Hlasovanie poslancov:  za   5     proti  0    zdržal  0 

 

9. Rôzne  

-  zmena územného plánu na parcele čističky, stojí 11 – 12 tis. € 

- ½ parcely patrí Modrovke, potrebovali by sme súhlas 

Zariadenie na zhodnocovanie BRO je možné zriadiť na mieste, ktoré je: 

- bezpečne vzdialené od povrchových vôd, vodných zdrojov a ich ochranných pásiem 

- je zamedzený vstup nepovolaných osôb 

- je zabezpečený priestor na skladovanie BRO, ktorý je vybudovaný a prevádzkovaný tak, že 

nedochádza k nežiadúcemu vplyvu na živ. prostredie 
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- je zamedzené vniknutie atmosferických zrážok do biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu napr. nepriepustnou textíliou, zastrešením alebo kompostovaním vo vakoch 

- plocha pre kompostáreň má sklon maximálne do 3 stupňov 

- pravidelné meranie teploty 

- pravidelné prevzdušnovanie 

 

Požiadavky na vybavenie: 

- štiepkovač 

- prekopávač kompostu 

- teplomer 

- geotextília 

- veľkoobjemový kontajner 

- traktor 

 

V dnešnej dobe, keď sa dajú za pár minút získať dostupné informácie, zaoberať sa 

vyjadreniami ku kompostárni v obci je zvláštne. 

Pán poslanec sa pýtal, koľko ľudí odovzdalo čestné vyhlásenie o kompostovaní 

1/ konštatujem, že čestné prehlásenia odovzdalo 91 % domácností. Neodovzdalo 18 domov z 

novej štvrte. Budeme sa snažiť vyhovieť aj tým, ktorí nesúhlasili s kompostovaním. 

- p. poslanec prezentoval názor, že aj iné obce majú zriadené kompostoviská, svoje tvrdenie 

však nevie doložiť jediným faktom – čiže zavádzal, uviedol obec Banka, ktorá nemá 

kompostáreň 

- ďalej p. poslanec tvrdil aké máme ideálne podmienky na kompostovanie v areáli ČOV – 

vlastníctvo pozemku iba ½ 

- blízko je sonda na monitorovanie spodných vôd, vysoká hladina spodnej vody, štrko-

pieskový podklad 

- ďalej p. poslanec uvádza, aby sa zberali konáre, ale akosi mu uniká, že túto službu vrátane 

zvozu poskytuje obec od roku 2019 

- porovnať starostlivosť o kompostovisko v rodinnom dome s obecným kompostoviskomje 

neadekvátne 

Obec Lúka môže byť prvá, ktorá bude mať kompostáreň (P. Šprlák) 

Kde sú potom tie ostatné obce, ktoré majú kompostoviská ? Pán poslanec si odporuje  vo 

svojich výrokoch?  

Kompostoviská majú hlavne mestá a teraz ho bude mať združenie Nad Holeškou v 

Krakovanoch. 

 
Uznesenie č. 60/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Lúke berie na vedomie informáciu pána starostu o možnostiach vybudovania 

obecnej kompostárne. 

Hlasovanie poslancov:  za  5     proti  0    zdržal  0 

 

10. Interpelácie poslancov - nebola predložená interpelácia 

 

11. Diskusia 

Martin Klučovský sa spýtal na kúpu rozmetadla 

Pán starosta – máme ho zakúpené 

Pán Miroslav Jánošík – je aj na soľ aj na štrk? 

Pán starosta  - áno, na oboje 

Pán starosta informoval poslancov, o stojisku na kontajnery, mali sme už doteraz 3 návrhy 

Pán Martin Klučovský – pýtali ste sa v okolitých obciach ako to riešili? Napr. v Hôrke, oni to tam 

majú jednoducho vybetónované 

Pán starosta- chcel som to riešiť komplexne aj s oddychovou zónou 
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Pán starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie  o 10:52 hodine.  

      

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

 

 

Zvukový záznam: Martin Klučovský                                                               ....................................... 

                                                                                                                        

 

Overovatelia zápisnice: Miroslav Jánošík                                                         ....................................... 

                                                                                                                      

                                       René Richter 

                                                                                                                            ........................................ 

 

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                               Ing. Marian Haluza v. r. 

                                                                                                                                       starosta obce 

 


