
Zápisnica 
 

 

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 10.05.2022 o 

16,00 hod. v kancelárii starostu obce v Mokrej Lúke. 
________________________________________________________________________________________ 
 

 

Prítomní:  

- MVDr. Juraj Gallo – starosta obce 

- Ing. Igor Dacho – poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) 

- Ing. Anna Kubusová - poslanec obecného zastupiteľstva 

- Ing. Július Kvetko,CSc. - poslanec obecného zastupiteľstva 

- Ing. Peter Lašan - poslanec obecného zastupiteľstva 

 

Ďalší prítomní:   

- Ing. Henrieta Ďurčová – zapisovateľka miestnej volebnej komisie, pracovníčka Obecného 

úradu (ďalej len OcÚ) Mokrá Lúka 

- Lýdia Fandáková - hlavný kontrolór 

 

 

Neprítomní: 

 - Mgr. Patrícia Kmeťová – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka 

- Valéria Marčáková – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka 

    
  
 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke otvoril starosta obce MVDr. Juraj Gallo, 

ktorý privítal všetkých prítomných a na základe prítomnosti poslancov konštatoval že Obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko sa ho zúčastnila nadpolovičná väčšina 

poslancov Obecného zastupiteľstva. 

 
 
 
 

2. Menovanie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice 

 
 

Za zapisovateľku menoval :    Ing. Henrietu Ďurčovú 
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Za overovateľov zápisnice starosta menoval : Ing. Anna Kubusová   

                 Ing. Peter Lašan 

 
     
 
 

3. Schválenie programu 

   

Starosta obce predložil prítomným návrh programu rokovania, ktorý bol všetkým 

poslancom obecného zastupiteľstva doručený.  

Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

  

 

Program : 
 

1) Otvorenie zasadnutia 

2) Určenie zapisovateľa  a  overovateľov zápisnice 

3) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4) Informácia o plnení uznesení plnenia uznesení 

5)  Organizačné záležitosti 

  Žiadosť pani Andrei Leštákovej – Žiadosť o udelenie výnimky 

vzdialenosti ochranného pásma pohrebiska pre p. č. 179 a 1336/3 na 

stavbu rodinného domu 

 Žiadosť pána Štefana Krošláka – Žiadosť o vysypanie prístupovej 

cesty ku rodinnému domu s. č. 15 štrkom 

 Informácia o prebiehajúcom konaní – pozbavenie spôsobilosti na 

právne úkony - pani Helena Jurkuláková 

6) Záver                               

 

Starosta prečítal návrh programu zasadnutia (Príloha č. 1 – Pozvánka na rokovanie obecného 

zastupiteľstva).  

Návrhy poslancov: žiadne 
 

Program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke bol schválený. 

 

 

Hlasovanie: 

za: 4 (Ing. Dacho, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, Ing. Lašan) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 



3 
 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 

21. 04. 2022. 

 

Uznesenie č.13 a uznesenie č.14 pripomienky k návrhu všeobecno závazných nariadení „ 

starostlivosť o miestnu zeleň a prevádzkový poriadok pohrebiska, budú zapracované do 

návrhu zakúpených vzorov VZN podľa potreby. 

 

Uznesenie č. 15. rekonštrukcia Domu smútku, ktorej projekt bol schválený je v štádiu 

vypracovania projektovej dokumentácie u projektanta. 

 

Uznesenie č. 18 prezentácia firiem pre návrh riešenia webového sídla...  

Dňa 26. 04. 2022 bola odoslaná objednávka na zriadenie a spravovanie webového sídla 

a mobilnej aplikácie vybranej firme ALPHABET PARTNER.  

Na tvorebe novej web stránky sa pracuje a prvotný návrch bude predstavený tento piatok 

 

Uznesenie č. 19 Sponzorský príspevok 700€ bol odoslaný na bankový účet jednoty 

dôchodcov. 

 

Uznesenie č. 21 zapojenie sa do výzvy Wifi pre Teba je v štádiu riešenia. 

 

Uznesenie č. 22 Zámer prijať znevýhodneného uchádzača o zamestnanie do pracovného 

pomeru bol dňa 10.5.2022 zanesený na Úrad práce. 

 

Uznesenie č. 23 Zámer prijať pani Rejdovianovú bol zrealizovaný a Marienka nastúpila do 

pracovného pomeru 1. mája 2022. 

 

                              

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 26/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka berie 

na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie: 

za:     4 (Ing. Dacho, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, CSc., Ing. Lašan) 

proti:    0 

zdržal sa:   0 

neprítomný pri hlasovaní 0 
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5. Organizačné záležitosti 

 

  Žiadosť pani Andrei Leštákovej – Žiadosť o udelenie výnimky vzdialenosti 

ochranného pásma pohrebiska pre p. č. 179 a 1336/3 na stavbu rodinného domu 

Dňa 19. 04. 2022 sme obdržali žiadosť pani Andrei Leštákovej (príloha č. 2) v ktorej žiada 

o udelenie výnimky vzdialenosti ochranného pásma pohrebiska pre p. č. 179 a 1336/3 na stavbu 

rodinného domu. 

Pozemok bol kupovaný za účelom rekreácie – využitie ako záhrada no po novele zákona č. 

398/2019 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve by z neho 

chcela spraviť stavebný pozemok a postaviť na ňom rodinný dom. 

Na pozemok má v pláne vystavať vyšší zelený plot, čím bude oddelené stavenisko od pohrebiska. 

Naďalej bude akceptovať zákon č. 398/2019 Z. z. a mravné správanie. 

Dňa 22. 04. 2022 zasadala Komisia pre životné prostredie, výstavbu a verejný poriadok. 

O priebehu komisie informovala predsedkyňa p. Ing. Anna Kubusová ( príloha č.3). Dospeli 

k záveru, že nakoľko územný plán obce Mokrá Lúka nebol spracovaný, neplánuje sa s výstavbou 

v ochrannom pásme cintorína. Pozemok bol kupovaný s vedomím, že nebude preklasifikovaný na 

stavebný pozemok.  

 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 27/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka schvaľuje vyhoveniu žiadosti žiadateľky o udelenie 

výnimky vzdialenosti ochranného pásma pohrebiska pre p. č. 173 a 1336/3 na stavbu rodinného 

domu. 

 

 

Hlasovanie: 

za:     0  

proti:    4 (Ing. Dacho, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, CSc., Ing. Lašan) 

zdržal sa:   0 

neprítomný pri hlasovaní 0 

 

 

 Žiadosť pána Štefana Krošláka – Žiadosť o vysypanie prístupovej cesty ku 

rodinnému domu s. č. 15 štrkom 

Dňa 05.05.2022 sme obdržali Žiadosť p. Krošláka o vysypanie prístupovej cesty ku jeho 

rodinnému domu s. č. 15, ktorá sa náchádza parcele č. 1340/1 vo výmere 2230 m2.  Doterajší stav 
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cesty je dlhodobo nevyhovujúci nakoľko má chorú manželku a pravidelne k nim chodí rýchla 

zdravotná pomoc, ktorá sa stažuje na stav cestnej komunikácie.  

  

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 28/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka schvaľuje žiadosť p. Štefana Krošláka o vysypanie 

prístupovej cesty ku rodinnému domu s. č. 15. 

 

 

Hlasovanie: 

za:     4 (Ing. Dacho, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, CSc., Ing. Lašan) 

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní 0 

 

 

 Informácia o prebiehajúcom konaní – pozbavenie spôsobilosti na právne úkony - 

pani Helena Jurkuláková 

Dňa 25. 04. 2022 sme obdržali výzvu na vyjadrenie sa k posudku č. 13/2022 vypracovaný 

znalkyňou JUDr. Janou Greškovou v právnej veci obmedzenia spôsobilosti na právne úkony 

Heleny Jurkulákovej, nar. 03. 06. 1954, trvale bytom Mokrá Lúka 170. 

Zároveň nás upovedomili, že dňa 11. 05. 2022 sa uskutoční jej vzhliadnutie na adrese jej 

trvalého pobytu ktorého sa môžeme zúčastniť. 

Pojednávanie sa uskutoční 24. 5. 2022 na ktoré je predvolaný starosta obce. 

V posudku znalkyňa uvádza, že menovaná trpí psychózou, dg. Trvalá bludová paranoidná 

porucha. Doporučuje u menovanej obmedzenie spôsobilosti na právne úkony a to: 

 

-  Nie je schopná disponovať žiadnou vyššou finančnou hotovosťou a hospodáriť so 

žiadnymi vyššmi firnančnými prostriedkami ani bankomatovými a kreditnými kartami / 

finančné nutnosti zabezpečí jej opatrovník t. j. Obec Mokrá Lúka. Znalkyňa sa prikláňa 

k ponechaniu 30,- Eur na mesiac z dôvodu zakúpenia si napr. doplnkových potravín, 

 -  Aby nebola spôsobilá disponovať žiadnym hnuteľným a nehnuteľným majetkom, 

- Aby nebola spôsobilá uzatvárať zmluvy o pôžičkách a hypotékach, 

- Aby nebola spôsobilá uzatvárať kúpne, darovacie, zámenné zmluvy, zmluvy o pôžičke, 

o výpožičke a úvere, 

- Aby nebola spôsobilá podpisovať úradné listiny, 
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Doporučuje obmedzenie spôsobilosti tak, aby nebola spôsobilá dať súhlas 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti /ambulantnej aj ústavnej/, ako aj súhlas 

s poskytovaním starostlivosti v Domovej sociálnej starostlivosti – teda aby súhlas 

s hospitalizáciou v nemocnici alebo pobytom v DSS menovanej podpisoval jej 

opatrovník. 

 

S posudkom sme súhlasili a nemali sme žiadne pripomienky. 

 

6. Záver 

 

 

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17:00 hod. a poďakoval 

prítomným poslancom  za účasť na zasadnutí  a aktívny prístup k prejednávaným materiálom . 

 

 

 

Overovatelia: Ing. Anna Kubusová   ........................................... 

Ing. Peter Lašan    ........................................... 

 

 

Zapísala : Ing. Henrieta Ďurčová   ........................................... 

 

 

 

 

 

 

     MVDr. Juraj Gallo 

                         starosta  obce 


