Správa o stave plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Lúčky
ku dňu 2.9.2021
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 16.9.2021.
Kontrolované boli uznesenia číslo 22/2021 – 37/2021 v období 16.6.2021 – 2.9.2021
V novokontrolovanom období prijalo Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach spolu 16 uznesení
(3. zastupiteľstvo zo dňa 16.6.2021, uznesenia č. 22/2021 – 37/2021)
K 2.9.2021 bolo splnených 16 uznesení.
K 2.9.2021 bolo nesplnených 0 uznesení.
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním prijalo nasledovné uznesenia s následným plnením:
Uznesenie č. 22/2021
Splnené – OZ Obce Lúčky schvaľuje program zasadnutia zo dňa 16.6.2021 tak, ako bol predložený.
Uznesenie č. 23/2021
Splnené – OZ Obce Lúčky schvaľuje určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.
Uznesenie č. 24/2021
Splnené – OZ Obce Lúčky berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia uznesení.
Uznesenie č. 25/2021
Splnené – OZ Obce Lúčky berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za
obdobie 1.4.2021-1.6.2021.

Uznesenie č. 26/2021
Splnené – OZ Obce Lúčky schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2021.

Uznesenie č. 27/2021
Splnené – OZ Obce Lúčky:
a) berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
za rok 2020
b) berie na vedomie správu audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2020
c) schvaľuje záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie
d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 105 052,47 Eur.
Uznesenie č. 28/2021
Splnené – OZ Obce Lúčky:
Schvaľuje čerpanie rezervného fondu nasledovne:
5 000,- Eur – nákup ekologického posypového materiálu
7 000,- Eur – rekonštrukcia pomníkov v hornom a dolnom cintoríne

5 000,- Eur – oprava výtlkov a mostu Krivý Kút
8 500,- Eur – nové brány na cintorín
Uznesenie č. 29/2021
Splnené – OZ Obce Lúčky schvaľuje odpustenie poplatku za Školský klub detí v období
mimoriadneho stavu a to v mesiacoch január, február a marec 2021 a tiež deťom, ktoré
nenavštevovali školskú družinu z dôvodu ochorenia na Covid-19, ktoré sa vyskytlo aj v škole.
Uznesenie č. 30/2021
Splnené – OZ Obce Lúčky schvaľuje návrh VZN o umiestňovaní reklamných stavieb a iných
informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce Lúčky.
Uznesenie č. 31/2021
Splnené – OZ Obce Lúčky neschvaľuje predaj časti pozemku na parcele E-KN 1736/1 majetku
vo vlastníctve obce, ktorý sa nachádza pred rodinným domom pani E. Smolkovej, ale poskytuje
danú časť pozemku žiadateľke na bezplatné užívanie.
Uznesenie č. 32/2021
Splnené – OZ Obce Lúčky podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. a § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z.n.p.
I. Konštatuje, že zámer zameniť parcely č. KN-746 o výmere 210 m2 za nové parcely č. 3814/15
o výmere 197 m2, č. 3796/12 o výmere 5 m2 a parcelu č. 3814/13 o výmere 8 m2 bol zákonným
spôsobom na úradnej tabuli a webovom sídle obce zverejnený.
II. Schvaľuje zámenu pozemkov parcely č. KN-746 o výmere 210 m2, ktorej vlastníkom sú
Kúpele Lúčky a.s. za nové parcely č. 3814/15 o výmere 197 m2, druh pozemku ostatná plocha
a č. 3796/12, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 5 m2 vytvorené geometrickým plánom č.
44388446-052/21 a parcelu č. 3814/13 o výmere 8 m2, druh pozemku zastavaná plocha,
vytvorenej geometrickým plánom č. 51211459-015/2021.
Uznesenie č. 33/2021
Splnené – OZ Obce Lúčky súhlasí s návrhom vyraďovacej komisie a schvaľuje vyradenie
neupotrebiteľného majetku obce v zmysle predloženého materiálu.
Uznesenie č. 34/2021
Splnené – OZ Obce Lúčky schvaľuje voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu
v Ružomberku na funkčné obdobie 2022-2024 nasledovne:
1. Ján Melko r. Melko, nar. 20.12.1950, bytom Lúčky 574, 034 82 Lúčky
2. Hedviga Senková rod. Vrzgulová, nar. 4.1.1955, bytom Lúčky 435, 034 82 Lúčky
Uznesenie č. 35/2021
Splnené – OZ Obce Lúčky schvaľuje vydanie súhlasného stanoviska k realizácii stavby
parkovacej plochy P1 – Kúpele Lúčky podľa predloženej dokumentácie.
Uznesenie č. 36/2021
Splnené – OZ Obce Lúčky berie na vedomie informácie o činnosti finančnej komisie, ktoré
podala predsedkyňa Ing Petra Mihoková.
Uznesenie č. 37/2021
Splnené – OZ Obce Lúčky berie na vedomie informácie od starostu obce.

Prenesené uznesenia z OZ konaného dňa 3.2.2021, ktoré ku dňu 2.9.2021 neboli splnené
Uznesenie č. 10/2021
Nesplnené – Odporúča starostovi obce rokovať o zmene správcu pozemku pri schválenej
nájomnej zmluve s LESY Slovenskej republiky, š.p..

Prenesené uznesenia z OZ konaného dňa 15.7.2020, ktoré ku dňu 2.9.2021 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 2.9.2021 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 2.9.2021 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“.

