
Uznesenie č. 50/2018  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Lúčka  

zo dňa 31.08.2018  

___________________________________________________________________________ 

K bodu č. 2 Schválenie programu zasadnutia 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Lúčka  

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

program zasadnutia OZ na deň 31.08.2018 

 

Hlasovanie: 

 

Za: 4 Gabriel Kis, Kovács Ernest , Vanyo Štefan, Gabriel Hudák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní pri hlasovaní:   

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Schválenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

4. Informácia plnenia uznesení 

5. Správa hlavnej kontrolórky 

6. Prejednanie a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na hnuteľný majetok  

7. Prejednanie a schválenie zámeru predaja  na nehnuteľný majetok  

8. Informácia starostu o RO č. 9,10,11/2018 

9.Rôzne: informácie starostu obce 

10. Záver 

 

 

                                                                                                               Jozef Szabó starosta obce Lúčka 

 

Lúčka dňa : 04.09.2018 

 

 



Uznesenie č. 51/2018  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Lúčka  

zo dňa 31.08.2018  

K bodu 3 Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Overovateľmi zápisnice boli určený poslanec Vanyo Štefan a Gabriel Kis, zapisovateľkou Erika 

Vajdová 

Hlasovanie: 

 

Za: 4 Gabriel Kis, Kovács Ernest , Vanyo Štefan, Gabriel Hudák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní pri hlasovaní:   

 

 

 

 

                                                                                                               Jozef Szabó starosta obce Lúčka 

 

Lúčka dňa : 04.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uznesenie č. 52/2018  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Lúčka  

zo dňa 31.08.2018  

K bodu 4 Informácia o plnení uznesení  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Lúčka  

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie  na vedomie 

informáciu o plnení uznesenia   zo dňa 17.06.2018 a 10.08.2018. 

 

Hlasovanie: 

 

Za: 4 Gabriel Kis, Kovács Ernest , Vanyo Štefan, Gabriel Hudák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní pri hlasovaní:   

 

 

 

                                                                                                          Jozef Szabó starosta obce Lúčka 

 

Lúčka dňa 04.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 53/2017  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Lúčka  

zo dňa 31.08.2018  

 

K bodu 5.  Správa hlavnej kontrolórky 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Lúčka 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie   

správu hlavnej kontrolórky 

 

Hlasovanie: 

 

Za: 4 Gabriel Kis, Kovács Ernest , Vanyo Štefan, Gabriel Hudák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní pri hlasovaní:   

 

 

 

                                                                                                          Jozef Szabó starosta obce Lúčka 

 

Lúčka dňa 04.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 54/2018  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Lúčka  

zo dňa 31.08.2018  

 

K bodu 6.  Prejednanie a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže č. 5/2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Lúčka 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §9a ods.1  

písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a § 281 a 288 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

schvaľuje   

podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 5/2018 nasledovne: 

Podmienky obchodno-verejnej súťaže: 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je hnuteľný majetok: 
- Pásová píla, inv. č . DHMS5 

- Predlžovák k pásovej píle , inv.č. DHMS6 

- Predrezu k pásovej píle, inv.č. DHMS7 

a príslušenstva k pásovej píle 

- Brúsky pílových pásov 

- Šránkovačky pílových pásov  

2. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 21.09.2018 (t.j.piatok) 

do 12.00 hodiny. 

3. Cenovú ponuku žiadame predložiť do podateľne Obecného úradu v Lúčke, alebo poštou 

na adresu: Obec Lúčka , Lúčka č. 39, 049 42  Lúčka,  tak aby bola zaevidovaná do 

21.09.2018 (t.j. piatok) do 12.00 hodiny. 

4. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke 

viditeľne označenej heslom „ NEOTVÁRAŤ – Obchodná verejná súťaž č. 5/2018. 

5. Návrh musí obsahovať 

a) Označenie záujemcu 

- u fyzickej osoby : meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum  narodenia, 

miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav. Ak je  záujemca  

ženatý/vydatá, aj meno, priezvisko , titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, 

miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manžela  a manželky, 

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno 

osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý 

právnickú osobu zapísal a číslo zápisu 

b) Výšku ponúknutej ceny za predmet obchodnej súťaže s príslušenstvom ,  pričom 

najnižšia  cenová ponuka je 8 000 €. 

c) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona 

č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p. V prípade  u fyzickej osoby ak 

je záujemca ženatý/vydatá , vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela. 

d) Vyhlásenie záujemcu, že prípade , ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako 

najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli predaj predmetu súťaže, bude 

znášať všetky náklady spojené s predajom, ako aj náklady, ktoré vznikli obci 

v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou / t.j. náklady  na zverejnenie 



podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači,  náklady s vyhotovením 

kúpnej zmluvy / 

6. Predloženú cenovú ponuku je možné meniť , dopĺňať alebo odvolať do termínu 

stanoveného na predkladanie návrhov záujemcov.  

Každý záujemca môže predložiť iba jeden návrh. Ak záujemca podá viac návrhov, všetky 

budú vylúčené zo súťaže .  

Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získania informácií  ohľadne 

súťaže. 

7. Obec Lúčka si vyhradzuje pravo odmietnuť všetky predložené návrhy, prípadne zrušiť 

súťaž. 

8. Vyhodnotenie návrhov záujemcov posúdi komisia zložená z poslancov obecného  

zastupiteľstva a rozhodne o predaji majetku. 

9. Obec Lúčka si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie predaja Kúpnou zmluvou. 

10. V prípade záujmu o bližšie informácie k organizácií verejnej súťaže, môžete získať na tel. 

čísle 058/7979121 alebo osobne na Obecnom úrade v Lúčke  č. 39, 049 42  Lúčka, alebo 

na webovom sídle Obce Lúčka  www. lucka-rv.sk 

 

 

Hlasovanie: 

 

Za: 4 Gabriel Kis, Kovács Ernest , Vanyo Štefan, Gabriel Hudák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní pri hlasovaní:   

 

 

 

                                                                                                          Jozef Szabó starosta obce Lúčka 

 

Lúčka dňa 04.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 55/2018  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Lúčka  

zo dňa 31.08.2018  

 

K bodu 7.  Prejednanie a schválenie zámeru predaja na nehnuteľný majetok 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Lúčka 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v zmysle 

§9 ods.2, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

schvaľuje  zámer predaja nehnuteľného majetku  ( pozemku obchodnou verejnou súťažou). 

 

 

 

Hlasovanie: 

 

Za: 4 Gabriel Kis, Kovács Ernest , Vanyo Štefan, Gabriel Hudák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní pri hlasovaní:   

 

 

 

                                                                                                          Jozef Szabó starosta obce Lúčka 

 

Lúčka dňa 04.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 56/2018  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Lúčka  

zo dňa 31.08.2018  

 

K bodu 7.  Informácia starostu obce o vykonaných rozpočtových opatreniach č. 

9,10,11,12,13/2018 

a) 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Lúčka 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. ,  

berie na vedomie   

 

informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach č. 9,10,11,12/2018 

 

 

Hlasovanie: 

 

Za: 4 Gabriel Kis, Kovács Ernest , Vanyo Štefan, Gabriel Hudák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní pri hlasovaní:   

 

 

 

                                                                                                          Jozef Szabó starosta obce Lúčka 

 

Lúčka dňa 04.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 57/2018  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Lúčka  

zo dňa 31.08.2018  

 

K bodu 7.  Informácia starostu obce o vykonaných rozpočtových opatreniach č. 

9,10,11,12,13/2018 

b) 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Lúčka 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. ,  

schvaľuje 

 

rozpočtové opatrenie   č. 13/2018. 

 

 

Hlasovanie: 

 

Za: 4 Gabriel Kis, Kovács Ernest , Vanyo Štefan, Gabriel Hudák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní pri hlasovaní:   

 

 

 

                                                                                                          Jozef Szabó starosta obce Lúčka 

 

Lúčka dňa 04.09.2018 

 

 

 


