Správa o stave plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Lúčky
ku dňu 1.6.2021
Vypracovala a predkladá: Ing. Michaela Juríková, hlavná kontrolórka obce
V zmysle § 18 ods. 1 zákona 368/1990 Z.z. v z.n.p. hlavná kontrolórka vykonala kontrolu
plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Lúčkach a predkladá ju na zasadnutie Obecného
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 16.6.2021.
Kontrolované boli uznesenia číslo 15/2021 – 21/2021 v období 17.3.2021 – 1.6.2021
V novokontrolovanom období prijalo Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach spolu 7 uznesení
(2. zastupiteľstvo zo dňa 17.3.2021, uznesenia č. 15/2021 – 21/2021)
K 1.6.2021 bolo splnených 7 uznesení.
K 1.6.2021 bolo nesplnených 0 uznesení.
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním prijalo nasledovné uznesenia s následným plnením:
Uznesenie č. 15/2021
Splnené – Berie na vedomie schválenie programu zasadnutia OZ zo dňa 17.3.2021.
Uznesenie č. 16/2021
Splnené – Berie na vedomie informáciu o plnení uznesení.
Uznesenie č. 17/2021
Splnené – Schvaľuje členov volebnej komisie k voľbe hlavného kontrolóra obce.
Uznesenie č. 18/2021
Splnené – Berie na vedomie výsledok voľby hlavného kontrolóra obce.
Uznesenie č. 19/2021
Splnené – Berie na vedomie informácie o činnosti sociálnej komisie a doplnenie členov
sociálnej komisie: Bc. Petru Moravčíkovú, Petra Mišíka.
Uznesenie č. 20/2021
Splnené – Berie na vedomie informácie o činnosti komisií – ďalšia komisia už nezasadala
Uznesenie č. 21/2021
Splnené – Berie na vedomie informácie od starostu – oddychová zóna pri „Zelenom domčeku,
predaj a užívanie obecných pozemkov
Prenesené uznesenia z OZ konaného dňa 3.2.2021, ktoré ku dňu 17.3.2021 neboli splnené
K 17.3.2021 boli prenesené 4 uznesenia.
K 1.6.2021 boli splnené 3 uznesenia.
K 1.6.2021 nebolo splnené 1 uznesenie.
Uznesenie č. 7/2021
Splnené – Schvaľuje predaj pozemku parc. C KN č. 1212/33 o výmere 18 m2, na ktorý sa
vzťahuje prípad osobitého zreteľa v prospech nadobúdateľa Viliama Matulu.

Uznesenie č. 8/2021
Splnené – Schvaľuje zámenu pozemkov parc. C KN č. 65/5 o výmere 3 m2, ktorej vlastníčkou
je Janka Maranková, za pozemky parc. C KN č. 64/2o výmere 2 m2 a parc. C KN č. 1300/38
o výmere 1 m2, ktorých vlastníkom je Obec Lúčky.
Uznesenie č. 10/2021
Nesplnené – Odporúča starostovi obce rokovať o zmene správcu pozemku pri schválenej
nájomnej zmluve s LESY Slovenskej republiky, š.p..
Uznesenie č. 13/2021
Splnené – Schvaľuje prijatie úveru vo výške 120 000,- Eur s úrokovou sadzbou 0,2 % pri
podpise zmluvy bez zabezpečenia od Prima Banka Slovensko, a.s. na kúpu špeciálneho
automobilu a vybudovania prestrešenia Markušky.
Prenesené uznesenia z OZ konaného dňa 15.7.2020, ktoré ku dňu 1.6.2021 neboli splnené
Uznesenie č. 42/2020
Nesplnené – schválený zámer prenajať časť pozemku parc. reg. E č. 863 o výmere 90 m2
v záhrade pána Vincenta Sagana za 1 €/za rok, starosta jedná o zámene pozemkov.
Prenesené uznesenia z OZ konaného dňa 23.2.2018, ktoré ku dňu 1.6.2021 neboli splnené
Uznesenie č. 9/2018
Trvale v plnení – schvaľuje na základe správy o kontrolnej činnosti HK poslanci žiadajú, aby
obecný úrad postupoval v súlade so zákonom 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, najmä podľa par. 17 ods.1.
Prenesené uznesenia z OZ konaného dňa 16.2.2017, ktoré ku dňu 1.6.2021 neboli splnené
Uznesenie č. 13/2017
Nesplnené - OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov na vypracovanie environmentálnej
dokumentácie a zabezpečenie EIA so všetkými odbornými činnosťami.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach berie na vedomie „Kontrolu plnenia uznesení“.

