
Uznesenie č. 1/2020  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Lúčka  

zo dňa 24.02.2020  

___________________________________________________________________________ 

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 dňa 24.02.2020. 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ján Bendšuch, Štefan Vanyo ml., Štefan Vanyo st., 

Miroslav Homrok, Gabriel Kis ,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní pri 

hlasovaní: 

  

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie, 

2. Schválenie programu zasadnutia, 

3. Schválenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, 

4. Informácia o  plnení uznesení, 

5. Prejednanie upozornenia prokurátora, 

6. Prejednanie odpredaja pozemku p. č. 1650/20 a 1650/21, 

7. Informácia starostu obce, 

8. Správy hlavnej kontrolórky, 

9. Prejednanie a schválenie  Vnútorného predpisu č. 1/2020 o postupe a zaraďovaní   

    prostriedkov zo štátneho rozpočtu /ŠR/, z prostriedkov Európskej únie /EU/, zo zahraničia  

    poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak     

    darca určí účel daru do rozpočtu obce, 

10. Rôzne : informácie starostu o činnostiach v obci, 

11. Záver. 

                                                                                                             

 

   Jozef Szabó starosta obce Lúčka 

 

Lúčka dňa : 02.03.2020 



Uznesenie č. 2/2020  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Lúčka  

zo dňa 24.02.2020  

K bodu 3 Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Overovateľmi zápisnice boli určený poslanec Štefan Vanyo st. a Štefan Vanyo ml., zapisovateľkou 

Erika Vajdová 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ján Bendšuch, Štefan Vanyo ml., Štefan Vanyo st., 

Miroslav Homrok, Gabriel Kis ,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní pri 

hlasovaní: 

  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Lúčka 

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

 schvaľuje overovateľov a zapisovateľa zápisnice dňa 24.02.2020 

 

 

                                                                                                          Jozef Szabó starosta obce Lúčka 

 

Lúčka dňa 02.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 3/2020 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Lúčka  

zo dňa 24.02.2020 

K bodu 4 Informácia o plnení uznesení  

Hlasovanie: 

Za: 5 Ján Bendšuch, Štefan Vanyo ml., Štefan Vanyo st., 

Miroslav Homrok, Gabriel Kis ,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní pri 

hlasovaní: 

  

 

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 uznesení z 10.12.2019. 

 

                                                                                                          Jozef Szabó starosta obce Lúčka 

 

Lúčka dňa 02.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 4/2020 
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Lúčka  

zo dňa 24.02.2020 

K bodu 5Prejednanie upozornenia prokurátora  

Hlasovanie: 

Za: 5 Ján Bendšuch, Štefan Vanyo ml., Štefan Vanyo st., 

Miroslav Homrok, Gabriel Kis ,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní pri 

hlasovaní: 

  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Lúčka 

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

zasadnutí: 

a) prerokovalo  upozornenie prokurátora č. Pd 17/20/8808-2 zo dňa 21.01.2020 

b) berie na vedomie prijaté opatrenia za účelom vylúčenia prípadov porušovania právnych 

noriem a to: 

- upozornenie prokurátora bolo prerokované s Ing. Evou Walentinovou, s ktorou Obec Lúčka 

má uzavretú mandátnu zmluvu č. 01/18 zo dňa 15.05.2018 na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy na úseku stavebného poriadku, starostlivosti o ŽP, cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, 

- starosta obe sa zúčastní seminára organizované pre samosprávy na úseku stavebného zákona 

- pri podobných správnych konaniach na úseku stavebného zákona obec využije služby osôb  

  s právnym vzdelaním 

 

 

                                                                                                          Jozef Szabó starosta obce Lúčka 

 

Lúčka dňa 02.03.2020 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 5/2020  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Lúčka  

zo dňa 24.02.2020  

 

K bodu 8.  Správy hlavnej kontrolórky obce 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Lúčka 

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

 

a) schvaľuje  správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 

b) berie na vedomie správu o vykonaných kontrolách 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ján Bendšuch, Štefan Vanyo ml., Štefan Vanyo st., 

Miroslav Homrok, Gabriel Kis ,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní pri 

hlasovaní: 

  

 

                                                                                                               Jozef Szabó starosta obce Lúčka 

 

Lúčka dňa 02.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 6/2020  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Lúčka  

zo dňa 24.02.2020  

 

K bodu 9.  Prejednanie a schválenie Vnútorného predpisu č. 1/2020 o postupe 

a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu /ŠR/, z prostriedkov Európskej únie 

/EU/, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej 

správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce. 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Lúčka 

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

schvaľuje  Vnútorný predpis  č. 1/2020 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu /ŠR/, z prostriedkov Európskej únie /EU/, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny 

účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu 

obce. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ján Bendšuch, Štefan Vanyo ml., Štefan Vanyo st., 

Miroslav Homrok, Gabriel Kis ,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní pri 

hlasovaní: 

  

 

                                                                                                               Jozef Szabó starosta obce Lúčka 

 

Lúčka dňa 02.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


