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LUKÁČOVSKÉ NOVINY 

ROČNÍK I. JANUÁR-FEBRUÁR ČÍSLO 
1 
_________________________________________________________________________ 

Vašu dôveru nesklameme 

Slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce sa 
uskutočnilo dňa 15.1.1999 v zasadačke Obecného úradu. 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Dominik Mucha, ktorý vyzval predsedkyňu 
miestnej volebnej komisie Emíliu Pontešovú, aby predniesla výsledky komunálnych volieb 
v obci Lukáčovce, ktoré si môžete prečítať na inom mieste. 
Ďaľším bodom programu bolo zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Mariána 
Lukáčika v nasledovnom znení: 

„Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, hájiť záujmy obce a jej obyvateľov, 
zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy.“ 
Po tomto akte odovzdal doterajší starosta Dominik Mucha insígnie a vedenie rokovania 
novozvolenému starostovi Mariánovi Lukáčikovi. Následne zložili slávnostný sľub aj 
novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva. 
Na tomto ustanovujúcom zasadnutí bol za zástupcu starostu poslancami zvolený Miloš 
Gajdoš. 

AKO SME V DECEMBRI VOLILI 

V zmysle zákona SNR č. 346/1990 Zb. O voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov, rozhodnutia č. 245/1998 Z.z. a zákona č. 332/1998 Z.z. boli vyhlásené 
voľby do orgánov samosprávy obcí na 18. A 19.12.1998. 
V Lukáčovciach bol vytvorený 1 volebný okrsok a volebná komisia v nasledovnom zložení: 
Predseda: Emília Pontešová 
Podpredseda: Štefan Hraška 
Členovia: Helena Babulicová 
Mária Margetínová 
Pavol František Prosnan 
Zapisovateľka: Iveta Michlerová 



Vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky: 
Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 790 
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky : 633 
Počet odovzdaných obálok : 632 
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby 
Do obecného zastupiteľstva : 615 
Starostu obce : 618 

Mená kandidátov, ktorý boli zvolení za poslancov v poradí podľa počtu získaných platných 
hlasov: 
1. Viliam Babulic, KDH 329, 
2. Samuel Cok, Ing., KDH 299, 
3. Martin Zachar, NEKA 252, 
4. Jozef Venény, KDH 243,  
5. Miloš Gajdoš, NEKA 239, 
6. Peter Černý, SDĽ 235, 
7. Katarína Zemková, KDH 226, 
8. Vojtech Bošanský, KDH 225,  
9. Eduard Teplanský, Ing., KDH 214, 
10. Marek Gajarský, NEKA 208,  
11. Dana Kollárová, PaedDr., NEKA 206, 
12. Marián Zachar, KDH 205. 

Mená náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov podľa počtu získaných 
platných hlasov: 

Vlasta Prosnanová, SNS 203, 2. Vincent Gajarský, KDH 186, 3. Róbert Margetin, PhDr., 
SDĽ 182, 4. Emil Rehuš ml., NEKA 181, 5. Vladimír Kludil, NEKA 180, 6. Július Oravec, 
KDH 173, 7. Katarína Ďurišová, KDH 169, 8. Alexander Riegel ml., NEKA 168, 9. Vojtech 
Bellovič, KDH 166, 10. Ivan Dian, NEKA 166, 11. Pavol Hurta, NEKA 165, 12. Jaroslav 
Teplanský, NEKA 163, 13. Emília Teplanská, Ing., SDĽ 160, 14. Jana Ardonová, SNS 150, 
15. František Krajčírik, NEKA 138, 16. Eduard Antalič, SNS 99, 17. Marián Močko,SNS 
78. 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu 
obce : 
Marián Lukáčik, NEKA, 330 
2. Dominik Mucha, NEKA, 288 



PRÍHOVOR STAROSTU 

Vážení občania ! 

Po prvýkrát sa stretávame na stránkach našich obecných novín a zároveň tým otvárame ich 
prvý vydavateľský ročník . Verím , že zahajujeme činnosť, z ktorej sa stane tradícia a naše 
noviny budú vychádzať aj v nasledujúcich ročníkoch. Som presvedčený, že všetci oceníme 
ich vznik, pretože je dôležité, aby boli občania informovaní o dianí a živote obce. Úvodné 
čísla budú vychádzať zatiaľ ako dvojmesačníky, teda súhrn informácií za predchádzajúce 
dva mesiace. Priestor v nich ponúkame všetkým organizáciam, politickým stranám, ale aj 
individuálnym občanom , starším i mladším, ktorí môžu prispieť k ich kvalite.  
Úprimne Vám ešte raz ďakujem za vyslovenú dôveru vo voľbách v decembri minulého 
roku. Vážim si Váš zodpovodný postoj a vysokú účasť v týchto voľbách. Vaša dôvera je 
veľký záväzok pre nás všetkých. Či už som to ja, pracovníčky obecného úradu i poslanci 
obecného zastupiteľstva. Verím, že urobíme všetko preto, aby sme Vás nesklamali. 
Súperenie skončilo, je čas spolupracovať. Financií nepribúda, úloh akosi neubúda. Tým sa 
však vytvára priestor pre všetkých, ktorí chcú konkrétne pomôcť svojej obci, sami sebe, 
svojim deťom, vnúčatám. Aké sú zámery, čo treba vykonať, kam by sme mali smerovať, s 
kým spolupracovať. To všetko vychádza z programu, ktorému bola daná dôvera. Bude 
potrebné vyvinúť maximálne úsilie, aby sa v tomto 4-ročnom volebnom období podarilo 
realizovať čo najviac. Všetci vieme, že celú našu spoločnosť čaká ťažký rok a z toho sa 
vlastne budú odvíjať aj možnosti obcí. Zadĺženosť našej obce k 31.12.1998 bola 15 a pol 
milióna Sk, ale zároveň treba plniť volebný program. Ako sa s problémami budeme vedieť 
popasovať ukáže budúcnosť. Chcem Vás pri tejto príležitosti požiadať o trpezlivosť. 
Nečakajme, že problémy, ktoré tu pretrvávali roky, teraz niekto šibnutím čarovného prútika 
vyrieši za mesiac. Riešenia týchto problémov existujú, ale treba si uvedomiť, že ich 
realizácia potrebuje určitý čas. V prvom rade je nutné obec skonsolidovať po ekonomickej 
stránke, pretože na dlhoch sa stavať nedá. Napriek tomu, že neubehla ešte ani polovica z 
obvyklých 100 dní na zoznámenie sa s funkciou, obecný úrad už začal, popri „hasení 
dedičstva“, s postupnou realízáciou volebného programu. 
Želám Vám i sebe, aby sme záver storočia i tisícročia prežili v šťastnej, spravodlivej krajine, 
dedine a spokojnej rodine. Aby deti prežívali krásne detstvo, mladí dospievali do svojich 
lások, dospelí mali dostatok sily, zdravia a práce pre dosiahnutie vlastnej spokojnosti a 
perspektívy do nového tisícročia. 

                         MARIÁN LUKÁČIK, starosta obce 



TELEFONIZÁCIA OBCE 
Keďže otázka telefónnych prípojok je v našej obci jednou z najnaliehavejších, prakticky 
ihneď po nástupe novozvoleného starostu zahájil Obecný úrad rokovania so Slovenskými 
telekomunikáciami, š.p. o možnostiach realizovania telefonizácie Lukáčoviec. O tom, že 
výsledok jednaní je úspešný svedčí fakt, že naša obec bola zaradená do plánu akcií 
Telekomunikácií na rok 1999. To znamená, že v tomto roku, presnejšie v jeho prvej polovici 
bude uskutočnená kompletná rekonštrukcia telefónnej siete. V prípade priaznivého počasia 
by sa mali prvé práce uskutočniť v budúcom mesiaci. Pretože sa jedná o rekonštrukciu, pri 
ktorej už musí ísť telefónne vedenie do zeme, bude sa týkať všetkých telefónnych 
účastníkov. Výkopové práce pred domom si teda budú musieť realizovať nielen žiadatelia o 
telefón, ale aj súčasní užívatelia, pretože súčasné telefónne vedenie sa bude rušiť. Ostatné 
bude záležitosťou Slovenských telekomunikácií,š.p. Všetky ďaľšie informácie Vám 
poskytneme v dostatočnom časovom predstihu.Čo sa týka siete GSM pre mobilné telefóny, 
máme prísľub od spoločnosti EuroTel Bratislava, že do konca roka pokryje územie obce 
svojim signálom! 

Podľa vyjadrenia spoločnosti Globtel, táto nemá v pláne spustiť signál v našej obci. 

/OcÚ/ 

KÁBLOVÁ TELEVÍZIA 

Záverom roku 1998 zahájila firma SATRO s.r.o. skúšobné vysielanie Mnohokanálového 
Mikrovlnného Distribučného Systému /MMDS/ 16-tich TV staníc zo Zobora.. Keďže toto 
vysielanie je možné prijímať aj na území našej obce, uskutočnilo sa stretnutie starostu obce 
Mariána Lukáčika a autorizovaného dealera firmy SATRO pána Babulíka, kde bola 
dohodnutá spolupráca pri realizácii MMDS v našej obci. Záujemcovia o montáž antény 
MMDS sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade. Prijímacia anténa sa pohybuje v cene okolo 
2.500,-Sk + montáž a zostáva majetkom firmy SATRO. Je to vlastne jednorazové nájomné. 
Podobne tiež dekóder /cca 3000,-Sk/, ktorý bude časom potrebný, pretože signál bude o 
niekoľko mesiacov zakódovaný. Mesačný poplatok je stanovený na 129,-Sk. Pri 
nahlasovaní záujemcov nie je potrebný žiadny finančný obnos. Medziiným je možný príjem 
STV1,STV2, MARKÍZA,NOVA,ČT1,ČT2,PRIMA,VTV a ďaľšie. 
/OcÚ/ 

AUTOBUSY PO NOVOM OD MÁJA ? 
Jednou z ďaľších otázok, ktoré nás trápia, je nedostatočné autobusové spojenie s Nitrou a 
Hlohovcom. Pretože podnety od občanov na zmeny autobusových spojov už boli 
zosumarizované Obecným úradom, sú momentálne oslovované dopravné firmy, ktoré by sa 
na týchto zmenách mohli podieľať. Pretože v záujme SAD nie je pridávať nám ďaľšie linky, 
sme nútení urobiť čo najdôslednejší rozbor existujúcich liniek a urobiť čo najefektívnejšie 



zmeny. V žiadnom prípade nie je možné vyhovieť každému, ale väčšine určite áno. Ak však 
chceme urobiť kvalitnú zmenu, vyžaduje si to istý čas. Naviac máme v pláne zosúladiť 
autobudové a vlakové spoje. Z tohoto dôvodu predpokladáme, že k uvedeným zmenám by 
mohlo prísť najskôr v mesiaci máj. Taktiež zavedenie autobusovej linky do Hlohovca cez 
Pastuchov by mohlo byť spustené od mája. 

/OcÚ/ 

DETSKÝ KARNEVAL 
V predvečer sviatku sv.Valentína sa uskutočnil v kultúrnom dome v Lukáčovciach detský 
karneval. Bol to jeho 1.ročník a veľmi milo prekvapila účasť detí v maskách. Po predstavení 
masiek boli pridelené súťažné čísla. Karneval pokračoval diskotékou, ktorú uvádzal DJ 
Marek. Každý rodič mal počas diskotéky možnosť prideliť po jednom hlase trom 
súťažiacim maskám. Prvé tri miesta boli vyhodnotené nasledovne: 1. Sofia Gajdošová , 2. 
Alžbetka Sochorová, 3. Erik Krajčovič. Ocenené boli všetky prítomné masky, za čo patrí 
vďaka sponzorom tohoto milého sobotného popoludnia. 

VITAJTE MEDZI NAMI BLAHOŽELÁME 
25.1.99 Daniel Cok  19.1.99 Valéria Krajčovičová 50 r. 
18.1.99 Viera Dolnáková 60 r 
10.2.99 Klára Gajdošová 12.1.99 Jozef Šušuk 70 r. 
10.2.99 Dajana Škodová 18.1.99 Hedviga Žáková 70 r. 
14.2. Vanesa Mária Babulicová    8.2. Bohumil Hrebík 70 r. 
19.1.99 František Cebo 80 r. 
3.2.99 Jolana Ridrichová 81 r. 
27.1.99 Mária Babulicová 84 r. 
4.2.99 Pavol Červenka 86 r. 
10.1.99 Helena Chmelanová 87 r. 
12.2.99 Filoména Gajdošová 88 r. 

OPUSTILI NÁS 
7.1.99 Augustín Bednárik 
9.1.99 Peter Dian 
1.2.99 Vojtech Trebichalský 



HISTÓRIA OBCE /1./ 

OBECNÁ PEČAŤ A ERB LUKÁČOVIEC 

Najstarší dosiaľ známy doklad o použití obecnej pečate pochádza z 30.júna 1697. Žiaľ, v 
súčasnosti je veľmi slabo zachovaný. 

V celkom zreteľnej forme sa pečať Lukáčoviec objavuje až v roku 1771. Je na nej zobrazený 
v plášti zahalený sediaci biskup s odznakmi svojej hodnosti – berlou a mitrou. Na krku má 
zavesený veľký kríž. Opis pečate znie SIGILVM LAKACSIENSE, v preklade PEČAŤ 
LUKÁČOVIEC. Pečať sa objavuje na písomnostiach z obdobia zavádzania urbárov za 
Márie Terézie. Na tejto pečati je viacero zaujímavostí. Je zrejmé, že postavu z pečate je 
treba identifikovať jako biskupa – sv. Martina, ktorému bol zasvätený aj miestny farský 
kostol zbúraný okolo roku 1790. Túto pečať je nutné chápať aj v súčasnosti jako závažný 
symbol obce. 

Pri vytváraní nového znaku Lukáčoviec sa zobral do úvahy predovšetkým obraz vyššie 
spomenutej pečate. Preto sa do stredu znaku dal sediaci biskup so zvýraznením odznakov 
jeho postavenia. Nový erb obce je možné popísať nasledovne: na modrom pozadí je 
umiestnená strieborná postava sediaceho sv. Martina.. Berla a krížik na mitre sú zlaté. 

OBECNÁ SAMOSPRÁVA 

Reprezentantom každej väčšej obce v rámci stredovekého a novovekého Uhorska bol richtár, 
ktorý reprezentoval obec nielen vo vnútri, ale aj navonok. Mal v úschove základné 
dokumenty obce, peniaze, symboly obce aj richtárskeho úradu. Žiaľ, dodnes sa nezachoval 
nejaký súvislejší súbor písomností, napriek tomu poznáme aspoň mená niektorých 
richtárov z rokov 1392-1783: 

r.1392 Nicolaus de Barachka, 1626 Matthias Krall, 1697 Georgius Lutowsky, 1736 Joannes 
Czebo, 1771 Misso Galbawy, 1772 Misso Hondrcs, 1773 Misso Babka, 1774-1776 Misso 
Galbawy, 1778 Michal Trebichalsky, 1779 Joannes Timoradsky, 1780 Peter Buchta, 1781 
Tomas Zavarzky, 1782 Joannes Timoradsky, 1783 Joannes Gaidosz. V 19.stor. až do roku 
1922 Lukáčovce administratívne patrili pod slúžnovský úrad v Hlohovci a Topoľčanoch. 
Vďaka nastoleniu demokracie vznikla v roku 1923 obecná samospráva s voleným 
starostom. R. 1923 Jindřich Rolfes, od r.1931 Michal Gajdoš, od. r.1938 Štefan Mečár. Po 
vzniku Slovenského štátu v obci zriadili Vládny komisariát. Ešte v r.1938 za komisára 
vymenovali Alberta Slugena, v r.194O Štefana Babulica. Po 2.svet.vojne vznikli Národné 
výbory. Prvým predsedom bol od r.1946 Štefan Cok. Po februári 1948 bol zriadený 
Miestny národný výbor. 

Jeho predsedom bol vtedy Michal Mošat. Nasledovali: od r.1960 Jozef Hanák, od r.1964 
Peter Gajarský, od r.1976 František Kucko, od r.1981 Dominik Mucha. V r.1990 sa 
opätovne vytvorila inštitúcia obecných samospráv. Za starostu obce bol zvolený Dominik 
Mucha, ktorého po decembrových voľbách v r.1998 vystriedal zo svojich predchodcov 
najmladší starosta /30 r./ Marián Lukáčik. 



Na záver minulého volebného obdobia vydalo Obecné zastupiteľstvo Všeobecné záväzné 
nariadenia obce Lukáčovce na rok 1999. Stalo sa tak na zasadnutí, ktoré sa konalo 
14.12.1998 a pretože tieto VZN boli zákonným spôsobom zverejnené a vyvesené, 
zverejňujeme ešte týmto spôsobom len ich najdôležitejšie body. Upozorňujeme, že platia 
od 1.1.1999. 

VZN č.1/99 - POPLATOK ZA PSA 
Čl. 2 : Obecné zastupeteľstvo v Lukáčovciach nariaďuje sadzbu poplatku 50,-Sk za jedného 

psa, sadzba sa zvyšuje o 50 % sa každého ďaľšieho psa. 

VZN č. 3/99 - POPLATOK Z PREDAJA ALKOHOL.NÁPOJOV A TABAK.VÝR. 
Čl. 2 : O.Z. v Lukáčovciach nariaďuje sadzbu poplatku 5 % mesačne z predajnej ceny 

uvedených výrobkov. Uvedený poplatok platí osoba vykonávajúca reštauračné alebo 
pohostinské služby. Uvedená osoba je povinná viesť si preukázateľnú evidenciu príjmov z 
predaja uvedených výrobkov. 

VZN č. 4/99 - BLIŽŠIE PODMIENKY URČOVANIAA VYBERANIA DANE Z 
NEHNUTEĽNOSTI NA ROK 1999 

Daň z pozemkov - čl.1 - ročná sadzba u ornej pôdy, chmelníc, viníc a ovocných sadov sa 
určuje pre rok 1999 vo výške 0,75 % zo základu dane. Základom dane je cena pôdy určená 
vynásobením skutočnej výmery pozemkov v m2 a priemernej ceny pôdy určenej za m2. 
Čl.2 - ročná sadzba dane u trvale trávnatých porastov, u lesných pozemkov a rybníkov sa 

určuje pre rok 1999 vo výške 0,25 % zo základu dane. 
Čl. 3 - ročná sadzba dane z pozemkov za každý i načatý m2 je: záhrada 0,154 Sk 
Zastavané plochy a nádvoria 0,154 Sk 
Ostatné plochy 0,154 Sk 
Ročná sadzba dane u stavebných pozemkov za každý m2 je 1,-Sk , 
Uvedená sadzba sa vynásobí koeficientom 1,40 Sk. 
Daň zo stavieb - čl.4 - základná ročná sadzba dane zo stavieb je za každý i začatý m2 

zastavanej plochy: 
A/ 1,80 Sk za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby. 
B/ 2,80 Sk za stavby poľnohospodárskej prvovýroby, skleníky 
C/ 4,20 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov 
D/ 5,60 Sk za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží 
E/ 7,- Sk za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu a 

stavby na ostatnú poľnohospodársku výrobu 
F/ 14,-Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu 
G/ 4,20 Sk za ostatné stavby 
Základné sadzby dane podľa horeuvedeného odseku sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách 

o 0,75 Sk za každé ďaľšie nadzemné podlažie. 
Sadzba dane u všetkých stavieb sa vypočíta vynásobením základu dane koeficientom 1,4. 

Tento koeficient je daný u obcí od 1 001 do 6 000 obyvateľov. 
Čl. 6 - Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti. 



Za nesplnenie tejto povinnosti môže Obecný úrad uložiť daňovníkovi pokutu vo výške 1% 
z dane, fyzickej osobe najmenej 500,-Sk a právnickej osobe najmenej 5.000,-Sk. 
Čl. 7 - Daňovník je povinný do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia podať priznanie. Ide o 

daňovníka, ktorému vznikla daňová povinnosť, alebo u neho nastali zmeny v okolnostiach 
rozhodujúcich na vyrúbenie dane. Ak nebolo podanie podané včas, môže správca dane 
uložiť daňovníkovi pokutu až do výšky 10% z dane. 
Čl. 10 - Platenie dane. 
Daň je splatná zväčša do 31.3. naraz, v osobitných prípadoch v splátkach. 
Čl.11 - Penále 
Daňový dlžník je povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,3 % z 

nedoplatku dane. 

VZN č. 5/99 - POPLATOK ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
Podľa zákona o miestnych poplatkoch je sadzba poplatku: 
Maximálne 10,-Sk za každý aj neúplný m2 užívania verejného priestranstva. 
Poplatok za parkovanie vozidla právnickej alebo fyzickej osoby a tiež státie motorovým 

vozidlom na tom istom mieste je stanovená paušálna suma 30,-Sk. 
Poplatok za užívanie verejného prietranstva pri predaji je stanovený na 10,-Sk za m2. 
[if !supportEmptyParas] [endif] 
VZN č.6/99 - POPLATOK ZA ZÁBAVNÉ HRACIE PRÍSTROJE V OBCI 
Obecné zastupiteľstvo stanovuje sadzbu poplatku 40.000,-Sk za každý výher.automat.


