Príloha č.1 k zápisnici z OZ zo dňa 17.03.2021

Kontrola plnenia uznesení

MATERIÁL K BODU Č.

5

NA ZASADANIE OZ, KTORÉ SA BUDE KONAŤ

17. 03. 2021

Predkladateľ a spracovateľ: Marta Bočeková, hlavná kontrolórka obce
Dôvodová správa: V zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám OZ v Lúčkach materiál na prvé zasadanie, ktoré sa bude
konať dňa 17. 03. 2021: Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Lúčkach.
Porad.
Číslo

Obsah

13/2017

OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov na
vypracovanie
environmnetálnej
dokumentácie
a zabezpečenie EIA so všetkými odbornými
činnosťami
OZ Schvaľuje Na základe správy o kontrolnej činnosti
HK poslanci žiadajú, aby obecný úrad postupoval
v súlade so zákonom 563/2009 o správe daní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä
podľa par. 17 ods.1.
Obecné zastupiteľstvo Obce Lúčky:
I.konštatuje, že zámer prenajať časť pozemku parc. 15.7.2020
reg. E č. 863
o výmere 90 m² v záhrade pána
Vincenta Sagana, na úradnej tabuli a webovom sídle
obce.
II.schvaľuje zámer prenajať časť pozemku parc. reg. E 24.6.2020
č. 863 o výmere 90 m², za 1 €/ za rok
III.odporúča starostovi jednať o zámene pozemkov

v plnení

OZ Schvaľuje program zasadnutia OZ zo dňa 03.2.2021
3.02.2021 tak, ako bol predložený
Schvaľuje zmenu programu zasadnutia OZ zo dňa 03.2.2021
3.02.2021 takto: Vypúšťa bod č. 16: Žiadosť
spoločnosti
CBA
VEREX,
a.s.
o opätovné
prehodnotenie žiadosti o kompenzáciu nákladov
vynaložených na rekonštrukciu predmetu nájmu.
Ostatné body programu obecného zastupiteľstva sa
posúvajú.
03.2.2021
OZ Berie na vedomie: informáciu o plnení uznesení.
OZ Berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra 03.2.2021
o kontrolnej činnosti za rok 2020.
OZ Volí za predsedu komisie o ochrane verejného
03.2.2021

splnené

9/2018

42/2020
15.7.2020

1/2021
03.2.2021
2/2021
03.2.2021

03/2021
03.2.2021
04/2021
03.2.2021
05/2021

Termín
splnenia

Stav

v plnení

splnené

splnené
v plnení

splnené

splnené
splnené
splnené
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03.2.2021
06/2021
03.2.2021

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
pána Petra Mišíka
OZ 1. Zriaďuje sociálnu komisiu

03.2.2021

splnené

I.
konštatuje, že zámer predať parcelu C KN č.
1212/33 bol zákonným spôsobom na úradnej tabuli 03.2.2021

splnené

2. Volí: a)Predsedu komisie: Anton Holička
b) Členov komisie: Zuzana Hrbčeková, Eva Mišíková,
Jana Fulová, Eva Švidroňová, Oľga Kašková

07/2021
03.2.2021

Obecné zastupiteľstvo 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.

a webovom sídle obce zverejnený.
II. Schvaľuje predaj pozemku v súlade s § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, na ktorý sa vzťahuje
prípad osobitého zreteľa a z dôvodu vlastnej
neupotrebiteľnosti, parcela C KN č. 1212/33 o
výmere 18 m², druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, k.ú. Lúčky, ktorá je vedená Okresným
úradom Ružomberok, katastrálny odbor na LV č.
811 pre obec a kat. územie Lúčky, vlastník Obec
Lúčky a bola zameraná GP č. 366995258-3/2019 zo
dňa 22.03.2019, z pôvodných parciel C KN
č.1212/1 o výmere 3551 m², C KN č.1212/33
o výmere 11 m², druh pozemku zastavané plochy.
a) Zdôvodnenie prípadu osobitého zreteľa:
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Obecné
zastupiteľstvo Obce Lúčky považuje skutočnosť, že
novovytvorená parcela C KN č. 1212/33 o výmere
18 m², v zástavbe medzi garážami je budúcim
majiteľom využívaná ako parkovacia plocha na
auto, na ktorej plánuje postaviť garáž.
Budúcim nadobúdateľom je: Viliam Matula, Lúčky
254, 034 82 Lúčky nar. 16.9.1952
Kúpna cena bola stanovená na cenu = 25,-€/m²,
celkom 450,00 €.
b) Ostatné podmienky prevodu: Kupujúci znáša
všetky náklady spojené s podaním kúpnej zmluvy
na vklad do príslušného katastra nehnuteľností,
náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy.
08/2021
03.2.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky podľa § 11 ods. 4
písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v

v plnení
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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 C-KN č. 65/5

o výmere 3 m² a C-KN č. 64/2 o výmere 2 m² a C- 03.2.2021
KN č. 1300/38 o výmere 1 m² bol zákonným
spôsobom na úradnej tabuli a webovom sídle obce
zverejnený.

Schvaľuje zámenu pozemkov parc. C-KN č. 65/5
o výmere 3 m², druh pozemku zastavaná
plocha, ktorá bola vytvorená z parcele E-KN č.
65/4, druh pozemku zastavaná plocha ktorej
vlastníčkou je Janka Maranková rod. Lovásová,
nar. 10.09.1963, bytom Lúčky 106 za parcely CKN č. 64/2 o výmere 2 m², druh pozemku
zastavaná plocha, ktorá bola vytvorená z parc. EKN č. 521, druh pozemku zastavaná plocha a parc.
C-KN č. 1300/38 o výmere 1 m², druh pozemku
zastavaná plocha, ktorá bola vytvorená z parc. EKN č. 604/2, druh pozemku ostatná plocha,
obidve vedené Okresným úradom Ružomberok,
katastrálny odbor na LV č. 1915 pre obec a kat.
územie Lúčky, ktorých vlastníkom je Obec
Lúčky, Lúčky 141, v súlade s § 9a ods. 8 e)
zákona č. 138/1991 Zb.. Uvedené parcely boli
zamerané geometrickým plánom č. 47099909132/2020 zo dňa 03.12.2020.
a) Zdôvodnenie prípadu osobitého zreteľa:
Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obecné
zastupiteľstvo Obce Lúčky považuje skutočnosť, že
zámenou sa vysporiada pozemok pod obecným
chodníkom a pod ostatnou plochou.
Zámena sa uskutoční medzi: Janka Maranková, rod.
Lovásová, Lúčky 106, 034 82 Lúčky nar. 10.9.1963
a Obcou Lúčky, 034 82 Lúčky 141.

II.

b) Ostatné podmienky prevodu: Janka Maranková
znáša všetky náklady spojené s podaním zámennej
zmluvy
na
vklad
do
príslušného
katastra nehnuteľností, náklady na vyhotovenie
kúpnej zmluvy bude znášať obec.
09/2021
OZ 1. Prerokovalo návrh na voľbu hlavného kontrolóra 03.2.2021
03.2.2021 Obce Lúčky na volebné obdobie 2021-2027
2. Vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Lúčky
na deň 17. 03. 2021
3.Schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného
kontrolóra tajným hlasovaním
4.Určuje náležitosti písomnej prihlášky

splnené

v plnení

splnené

Príloha č.1 k zápisnici z OZ zo dňa 17.03.2021

Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky:
1. meno, priezvisko a titul, adresa trvalého
bydliska, prípadne adresa na doručovanie
písomností ak nie je zhodná s adresou trvalého
bydliska, kontaktné údaje (e-mail, telefón,
mobil),
2. profesijný životopis,
3. úradne
overenú
kópiu
o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní,
4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra
trestov (v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona
č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov),
5. písomný súhlas so spracovaním a zverejnením
poskytnutých osobných údajov podľa § 5 písm.
a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov pre účel
voľby na hlavného kontrolóra obce Lúčky.
5.Schvaľuje rozsah výkonu funkcie pracovný úväzok
v rozsahu 20 hod. týždenne
6.Schvaľuje možnosť vystúpiť pred Obecným
zastupiteľstvom v Lúčkach v deň konania voľby
hlavného kontrolóra, a to v trvaní max. 5 minút,
v poradí v akom boli doručené prihlášky
7.Splnomocňuje starostu obce vymenovať komisiu na
08.2.2021
posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra
8.Schvaľuje: prílohu č. 1 – vyhlásenie voľby hlavného 04.2.2021
kontrolóra Obce Lúčky
Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach v súlade s § 18a
v znení § 30f ods. 1 zákona 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na svojom
zasadnutí 03. februára 2021 Uznesením číslo 9/2021
Vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra Obce Lúčky na deň 17. 03.
2021
Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné
vzdelanie
Rozsah výkonu funkcie: pracovný úväzok v rozsahu
20 hod./týždenne
Iné kritériá a požiadavky: v zmysle zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a ostatných všeobecne
záväzných predpisov
Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky:
1. meno, priezvisko a titul, adresa trvalého

splnené

splnené
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10/2021
03.2.2021

11/2021

12/2021

bydliska, prípadne adresa na doručovanie
písomností ak nie je zhodná s adresou trvalého
bydliska, kontaktné údaje (e-mail, telefón,
mobil),
2. profesijný životopis,
3. úradne
overenú
kópiu
o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní,
4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra
trestov (v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona
č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov),
5. písomný súhlas so spracovaním a zverejnením
poskytnutých osobných údajov podľa § 5 písm.
a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov pre účel
voľby na hlavného kontrolóra obce Lúčky.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Lúčkach, dňa 17. 03. 2021
tajným hlasovaním vo veľkej sále Obecného úradu
v Lúčkach.
Kandidáti na hlavného kontrolóra budú mať možnosť
vystúpiť pred Obecným zastupiteľstvom v Lúčkach
v deň konania voľby hlavného kontrolóra, a to v trvaní
max. 5 minút, v poradí v akom boli doručené
prihlášky.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia
doručiť na Obecný úrad v Lúčkach najneskôr 14 dní
predo dňom konania voľby hlavného kontrolóra svoju
písomnú prihlášku a ostatné požadované doklady
v zalepenej obálke označenej na prednej strane
slovami „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“.
Žiadosť je potrebné doručiť do 03. 03. 2021 do 15,00
hod.
Nástup do pracovného pomeru je 01. 04. 2021.
Adresa: Obec Lúčky, Lúčky 141, 034 82 Lúčky
OZ Schvaľuje nájomnú zmluvu s podnikom LESY 03.2.2021
Slovenskej republiky, š. p., tak ako bola predložená, so
zmenou doby nájmu na obdobie 2 rokov.

splnené

Odporúča starostovi obce rokovať o zmene správcu
pozemku.

v plnení

Schvaľuje Termíny plánovaných zasadnutí
03.2.2021
Obecného zastupiteľstva Obce Lúčky takto: 3.2.2021,
17.3.2021, 16.6.2021,8.9.2021, 1.12.2021
Berie na vedomie:
1. Indikatívne ponuky financovania od VÚB
Banky, a.s. a Prima banka Slovensko, a.s.
03.2.2021

splnené

splnené
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13/2021

14/2021

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu
03.2.2021
podmienok na prijatie úveru.
OZ Schvaľuje: Prijatie úveru vo výške =120 000,- €
s úrokovou sadzbou 0,2% pri podpise zmluvy bez
zabezpečenia od Prima banka Slovensko, a.s. na kúpu
špeciálneho automobilu a vybudovania prestrešenia
Markušky.
Berie na vedomie: Informácie od starostu obce.
03.2.2021

splnené
v plnení

splnené

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení OZ.
Mgr. Marta Bočeková
hlavná kontrolórka obce

