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priestoru pred vstupom do obce od Pastuchova 
a to vyrovnaním terénu, navozením zeminy 
a následným urovnaním. Som presvedčený 
a pevne verím, že naša snaha nevyjde nazmar a 
tento priestor sa zveľadí a udrží v slušnom 
stave bez odpadkov, čo určite zvýši celkový 
dojem pri vstupe do  obce. 

V jesenných mesiacoch roku 2014 boli ukon-
čené projekty krajinno-architektonickej úpravy 
obce II. etapa, výstavba autobusových zastá-
vok a  vybudovanie multifunkčného ihriska. 
Práve ihrisko by som  chcel dať do povedomia 
našim spoluobčanom, že bolo postavené na 
obecnom pozemku a má slúžiť  všetkým oby-
vateľom našej obce, ale samozrejme 
pod podmienkou dodržiavania  prevádzkového 
poriadku, ktorý bol vypracovaný a umiestnený 
na vstupe do ihriska a je aj súčasťou tohto 
spravodaja. Jednotlivé športové skupiny sa 
nahlásia na ihrisku ŠK Magnus, kde im budú 
poskytnuté ďalšie informácie. Počas vyučova-
nia v ZŠ s MŠ bude ihrisko vyhradené pre 
športové vyžitie našich  detí. Touto cestou vás 
chcem požiadať o slušné správanie a  šetrné 
zaobchádzanie s majetkom obce  počas využí-
vania ihriska.  
Na záver mi dovoľte, aby som vám poprial do 
ďalších dní pevné zdravie, veľa úspechov 
v práci  a aj v osobnom živote.                                                                                          

                                Ing. Igor Cok                                                                                                                
                                          starosta obce  

Lukáčovský spravodaj 
Ročník V. 

číslo 12 
máj  2015 
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Vážení spoluobčania, 

vzhľadom na prvé vydanie lukáčovského  
spravodaja v tomto roku by som sa chcel 
poďakovať spoluobčanom za prejavenú dô-
veru v minuloročných  komunálnych voľ-
bách  a  zároveň vyjadriť presvedčenie, že 
v spolupráci s poslancami OZ, pracovníkmi 
OÚ a za podpory vás spoluobčanov budem 
pokračovať v ďalšom rozvoji a zveľaďovaní 
našej obce. 

 Práve teraz sa nachádzame v krásnom jar-
nom období, kedy si začíname vychutnávať 
prvé jarné slnečné lúče a pohľad na prebú-
dzajúcu sa prírodu. Prečo začínam s touto 
myšlienkou? Práve preto, lebo nie len mňa 
ale aj veľa našich spoluobčanov trápi  po-
hľad na neporiadok a množstvo rôzneho 
odpadu  na mnohých miestach v našej obci 
ale hlavne v extraviláne obce. Tento neporia-
dok spôsobuje len veľmi malá skupina nedis-
ciplinovaných občanov, ktorých v spolupráci 
s políciou a  s Vami spoluobčania je potreb-
né odhaliť a zabrániť im v tejto nekalej čin-
nosti. V mesiaci marec boli zo strany obce 
zabezpečené veľkokapacitné kontajnery 
v počte  6 ks, ktoré slúžili domácnostiam na 
čiastočné zbavenie sa odpadu z rodinných 
domov. V mesiaci apríl sa začalo s úpravou  

Príhovor starostu obce 

Ples 

Dňa 31. januára 2015 sa 
konal v kultúrnom dome  
fašiangový ples, ktorý  
otvoril starosta obce Ing. 
Igor Cok. Po slávnost-
nom otvorení a   privíta-
ní hostí nasledovalo 
predtancovanie v podaní Zuzany Szalaiovej a 
jej tanečného partnera. Dominika Martinelliho  
O hudbu a dobrú náladu sa už tradične starala 
hudobníčka pani Baračková.  Spestrením pro-
gramu bola sabráž (otvorenie šampanského 
šabľou). Informácie k tomuto netradičnému 
otváraniu fliaš podala Mgr. Terézia Rusková, 
náš hosť z Moravy. Sabráž  prakticky pred-
viedla Lucia  Lukáčiková. Občerstvenie zabez-
pečil bufet a energiu tancujúcim dodala výbor-
ná večera. O polnoci boli vylosované výherné 
čísla tomboly aj číslo  výhernej  vstupenky a 
šťastní výhercovia si prebrali vecné ceny.  
Organizátori touto cestou ďakujú všetkým, 
ktorí sa  pričinili o zdarný priebeh tradičného 
plesu  a zároveň sa tešia  sa na ďalší ročník. 

Verejné stretnutie 

OZ Mikroregión Radošinka   rozšírilo v tom-
to roku počet členov. Dnes združuje 30 obcí: 
Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lu-
káčovce,  Šurianky, Hruboňovo, Nové Sady, 
Čab, Malé Zálužie, Kapince, Ardanovce, 
Blesovce, Biskupová, Bojná, Hajná Nová 
Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lu-
žany, Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, 
Orešany, Radošina, Svrbice, Šalgovce, Ur-
mince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany a 
Vozokany. V týchto dňoch preto organizuje 
v jednotlivých obciach verejné stretnutia  
zástupcov spolkov, organizácií, podnikate-
ľov a občanov k príprave Integrovanej straté-
gie rozvoja územia  OZ Mikroregión Rado-
šinka    pre roky 2014 až 2020. V našej obci 
sa verejné stretnutie konalo v kultúrnom 
dome, dňa 5. mája. Prítomní mali možnosť 
vyjadriť svoj názor na klady aj nedostatky v 
obci a podať návrhy na zlepšenie situácie. 
Návrhy a podnety nielen z našej obce budú 
do konca roka spracované a bude vytvorená 
spoločná  stratégia rozvoja  celého regiónu.                                                  
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Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

dňa 04. 02. 2015 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach 

Informácie zo zasadnutia OZ 

      I. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo  

- Program rokovania                                                                   

- Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

- Kontrola  uznesení 

- Správu auditora za rok 2013 

- Správy z následnej kontroly ZŠ s MŠ 

- Návrh a schválenie členov komisií 

- Návrh a schválenie odpredaja a zámeru pozemkov 

- Schválenie a zverejnenie zámeru odpredaja pozemku 

- Návrh na zrušenie uznesenia č 6/2014 zo dňa 27. 01. 2014 

- Návrh na zrušenie zmluvy o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre viaceré obce 

- Zaktualizovanie PHSR 

- Zámer s budovou COOP Jednota. . Konečný zámer bude navrhnutý a schválený po odkúpení budovy  pred vypracovaním 
projektovej dokumentácie. 

- Presun kontroly efektívnosti a hospodárnosti čerpania finančných prostriedkov ZŠ s MŠ 

- Návrhu na vytvorenie novej webovej stránky obce 

 

II. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí berie na vedomie 

-   správu audítora za rok 2013, 

-  správu č. 47/2014 o kontrole plnení zásad postupu vybavovania sťažností v ZŠ s MŠ, 

-  správu č. 48/2014 z následnej finančnej kontroly procesu inventarizácie v ZŠ s MŠ,  

- správu č. 49/2014 o verejnom obstarávaní,  

- správu č. 50/2014 o dodržiavaní zákona o vykonávaní finančnej kontroly a vnútornom         audite v ZŠ s MŠ,  

-  správu č. 51/2014 o základných údajoch o kontrolovanom objekte. 

 

      III. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s ch v a ľ u j e: 

- zapisovateľku:   p. Ing. Soňu Szalaiovú, 

- overovateľov zápisnice:   p. Róberta Gajdoša,  p. Ľubomíru Ardonovú, 

- zloženie komisií: 

Športová komisia: predseda p. Juraj Hanák. Navrhovaní členovia: p. Mar tin Zachar , Ing. Soňa Szalaiová. 

Bytová komisia: predseda p. Mar tin Zachar . Navrhovaní členovia: p. Róber t Gajdoš, Ing. Soňa Szalaiová. 

Komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti: predseda Ing. Soňa Szalaiová. Navrhovaní členovia: p. Martin Zachar , 
Ing. Eduard Teplanský. 

-  odpredaj pozemku  

- zverejnenie zámeru o odpredaji pozemku  

- zrušenie uznesenia č 6/2014 zo dňa 27. 01. 2014,  

- zrušenie zmluvy o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre viaceré obce, 

- zámer  zaktualizovania PHSR,  

-  presun kontroly efektívnosti a hospodárnosti čerpania finančných prostriedkov ZŠ s MŠ  do prvého polroku 2015,    

- vytvorenie novej webovej stránky obce za sumu 300eur.  

 

                                                                  IV. 

Obecné  zastupiteľstvo doporučuje 

- aby starosta obce podal požiadavku na vykonanie auditu za rok 2014 do júna 2015. 
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Výsledky volieb do miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konali 
dňa 15. novembra 2014: 
 POST STAROSTU     
 Ing. Igor Cok 1. 344 hlasov  
 POST POSLANCA     
 Meno   Počet hlasov 
 Ľubomíra Ardonová   323  
 Róbert Gajdoš    199  
 Juraj Hanák    249  
 Ing. Juraj Kollár                  200    
 Ing. Soňa Szalaiová   340  
 Ing. Eduard Teplanský         227  
               Martin Zachar                  323  

Výsledky komunálnych volieb  Výsledky referenda  

Výsledky referenda, ktoré sa konalo dňa 7. 2. 2015: 
Počet oprávnených voličov:  936 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 295 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  295 
Počet platných hlasovacích lístkov:  294, neplatných: 1 
Percentuálna účasť: 31,52% 
Výsledok hlasovania: 

 
Číslo odpovede áno nie 

1 285 7 

2 281 11 

3 281 12 

 

      I. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo  

- Program rokovania                                                                   

- Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

- Kontrola  uznesení 

- riešenie separovaného zberu 

- plat starostu 

II. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí berie na vedomie 

-  správu č. 53/15 HK obce Lukáčovce o kontrolnej činnosti za rok 2014 

-  správu č. 54/15 kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2014  

 

      III. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s ch v a ľ u j e: 

- zapisovateľku:   p. Zuzanu Gajdošovú, 

- overovateľov zápisnice:   p. Ing.Eduarda Teplanského a p.  Ing. Soňu Szalaiovú, 

- program rokovania OZ 

- časový plán rokovaní OZ na rok 2015 

- vystúpenie / podanie výpovede /  zo združenia PZOPSZ dňom 1.4.2015 

- plat starostu na rok 2015 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

dňa 31. 03. 2015 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach 

Zber plastových fliaš 
 
Uvádzame plánované termíny zberu plastových fliaš v našej 
obci v roku 2015: 
 
19. 03. 2015 vo štvrtok 
21. 05. 2015  vo štvrtok 
16. 07. 2015  vo štvrtok 
17. 09. 2015  vo štvrtok 
19. 11. 2015  vo štvrtok 
Ďakujeme, že plastové fľaše odovzdávate stlačené. Separova-
nie odpadu šetrí  prírodu. 

Ordinačné hodiny  
 
Medicentrum Dzurila Nitra, ambulancia Alekšince oznamuje, 
že sa menia ordinačné hodiny v zdravotnom stredisku Alek-
šince a to nasledovne: 
 
Pondelok     od 7,00 hod      do 12,30 hod  
Utorok       od 10,30 hod    do 12,30 hod  
Streda          od 7,00 hod      do 10,00 hod  
Štvrtok       od 7,00 hod      do 12,30 hod  
Piatok          od 10,30 hod    do 12,30 hod  

Oznamy  
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Decembrová kvapka krvi  

Stalo sa už peknou tradíciou, že sa priestory kultúrneho domu 
premenia na jedno dopoludnie na transfúznu stanicu.   Dob-
rovoľní darcovia krvi  môžu dvakrát ročne  darovať  nenahra-
diteľnú životodarnú tekutinu v pohodlí miestneho bydliska a 
nemusia tak cestovať do vzdialeného mesta. Zakladateľom a 
pravidelným organizátorom  tejto akcie je pán Martin Bulla.  
V našej obci je vždy dosť obetavých  dobrovoľných darcov. 
Pravidelne patríme medzi obce, ktoré majú vysokú účasť. Aj 
dňa 15. decembra 2014 prišlo do miestneho kultúrneho domu 
darovať krv 38 darcov. Medzi nimi boli aj prvodarcovia. 
Všetkým darcom ďakujeme za ich humánny čin. 
 Špeciálne poďakovanie za pomoc patrí Mgr. Stanislave 
Zemkovej, Ing. Rastislavovi Šimorovi, Rastislavovi Bellovi-
čovi a Daliborovi Koššovi. Od 4:30 hod  uvarili 30l vianoč-
nej kapustnice, po ktorej ostal len špinavý hrniec.  
V roku 2015 sa na všetkých tešíme 29. 6. a 14. 12. 
                                                                           Organizátori 

Niektorí z odvážnych darcov                                         

                  krvi 

A takto sa varila  kapustnica . . . 

Ďakovný list 

Deti a rodiny zo sociálne slabého prostredia, ktorí žiú  v Ore-
chovom dvore (časť Nitry) poslali ďakovný list pánovi fará-
rovi a všetkým farníkom, ktorí prispeli na zbierku oblečenia a 
školských pomôcok. List poslali   Misijné sestry služobnice 
Ducha Svätého, sr. Katarína Niezgoda  a sr. Mária Gunišová, 
ktoré pracujú v Komunitnom centre, kde sa venujú rodinám  

a ich deťom. Zbierku v 
našej obci zorganizovali 
deti a mládež Lukáčov-
skej farnosti. Vyzbierali  
a odovzdali materiál 
vyššie uvedenému ko-
munitnému centru. Or-
ganizátori ďakujú všet-
kým, ktorí do zbierky 
prispeli. 

                                SSz 
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Jasličková slávnosť 

Hodnotným umeleckým i duchovným zážitkom bol Vianočný 
koncert ľudových skupín z Osčadnice. Detský folklórny súbor 
Oščadnička, Folklórny súbor Račan, Folklórny súbor Dedo-
vanka, Mužská spevácka skupina z Oščadnice, Ľudová hudba 
z Oščadnice a Oščadnickí heligonkári sa predstavili progra-
mom Jasličková pobožnosť z Oščadnice. V priestoroch miest-
neho kostola zneli tie najkrajšie vianočné piesne. Krásne kro-
je, zvučné hlasy a príjemné tóny hudobných nástrojov vytvo-
rili nezabudnuteľnú  a neopakovateľnú atmosféru.  
Miestni farníci pripravili pred kostolom občerstvenie pre 
účinkujúcich i pre divákov. Vdp. Peter Blahovec pozval všet-
kých účinkujúcich na posedenie do fary.   
Veľké poďakovanie za jedinečný zážitok patrí predovšetkým 
miestnemu kňazovi Vdp. Petrovi Blahovcovi, ktorý bol ini-
ciátorom tohto podujatia. Samozrejme vďaka patrí všetkým, 
ktorí priložili ruku k dielu a prispeli k uskutočneniu nádherné-
ho kultúrneho podujatia.   
                                                                                           SSz 

Prečo sú Vianoce... 

V krásnom predvianočnom období milo prekvapili deti z far-
nosti Lukáčovce a Alekšince. Vo forme malého divadelného 
predstavenia sa hravou formou snažili zodpovedať jednoduchú 
otázku: Prečo sú Vianoce?. Malé, zvedavé dievčatko sa pýtalo 
rodičov, čo to vlastne oslavujeme a prečo. Potom herci rozo-
hrali príbeh narodenia Ježiška a zvestovanie tejto udalosti pas-
tiermi. Dievčatko nakoniec pochopilo, že Vianoce nie sú o 
darčekoch, ale o veľkej božej láske a sú oslavou príchodu  
Spasiteľa. Na predstavenie sa deti dlho pripravovali. Svojpo-
mocne si vyrobili  kostýmy i kulisy. Je len na škodu, že toto 
predstavenie videlo tak málo divákov. Dúfame, že ich to neod-
radí a o rok nám pripravia znovu krásne predstavenie. 
                                                                                            SSz 

Vítanie nového roka 

Nepísanou tradíciou  v našej obci je  novoročný ohňostroj, 
ktorý  každoročne žiari nad obcou. Ťažko by sme hľadali  
ulicu, kde o polnoci nežiari zábavná pyrotechnika. Možno 
práve preto novoročný ohňostroj vždy trvá dlhšie ako  pol 
hodiny. Pretože bývam  na kopci a odtiaľ mám krásny vý-
hľad na celú dedinu, vždy o polnoci, keď sa starý rok stretne 
s novým, vyjdem  na ulicu a pozorujem to nádherné svetelné 
divadlo. Zvyčajne sa ku mne pridajú aj susedia a ostatní oby-
vatelia ulice a tak sa spoločne rozlúčime so starým rokom a 
privítame ten prichádzajúci. Zaželáme si krajší a úspešnejší 
rok. Bez tohto stretnutia si neviem silvestrovskú oslavu pred-
staviť.    

SSz 
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Pod týmto názvom sa každoročne v miestnom kultúrnom 
dome konajú výstavno-predajné trhy spojené s tvorivými 
dielňami. Výnimkou nebol ani minulý rok.  Dňa 14. decem-
bra 2014 sa priestormi kultúrneho domu niesla vianočná hud-
ba vďaka firme M-Cinema, ktorá už tradične podporuje túto 
akciu hudobnou a obrazovou produkciou. 
Minuloročné Omrvinky boli venované téme adventných ven-
cov. Výstava obsahovala vence z prírodných i umelých mate-
riálov. Krátke články informovali o vzniku a symbolike tejto 
vianočnej dekorácie. Súčasťou výstavy boli aj práce žiakov a 
detí z miestnej ZŠ s MŠ. 
Okrem poučenia mali návštevníci možnosť zakúpiť si spomí-
nané adventné vence či iné vianočné dekorácie a typické via-
nočné pečivo, med, medovinu a pod.  
V časti, kde sa nachádzala tvorivá dielňa zas mohli obdivo-
vať zručnosť pri pletení košíkov, ktoré si mohli aj zakúpiť. 
Ďalej mali možnosť získať informácie o výrobe vianočných 
ozdôb na stromček metódou falošného patchworku či o výro-
be náramkov. Deti mali k dispozícii farbičky a výkresy na 
kreslenie svojich vianočných želaní alebo si mohli vystriho-
vať bábiku so súčasťami kroja a tak sa zoznámiť s oblieka-
ním v minulosti.  
Neodmysliteľnou súčasťou akcie je samozrejme ochutnávka  
vianočného alkoholického i nealkoholického punču. 
Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili podujatie. Špeciálne po-
ďakovanie patrí tým, ktorí venovali dobrovoľný príspevok, 
aby sme mohli v našich aktivitách pokračovať. Ďakujeme 
všetkým, ktorí  prispeli k  priebehu tejto akcie a tešíme sa na 
budúci rok dovidenia. 

                                 Členovia OZ Vrbina 

Vianočné omrvinky  

Práce detí zo ZŠ s MŠ 

Adventné vence a vianočné dekorácie 

Atmosféra podujatia Vianočné dekorácie 

Stolnotenisový turnaj 

Dňa 18. apríla sa v priestoroch kultúrneho domu v Lukáčov-
ciach konal stolnotenisový turnaj. Organizátorom akcie bolo 
občianske združenie OZ Vrbina. Turnaj usporiadali na zákla-
de kladných ohlasov na minuloročný turnaj organizovaný 
mládežou v programe neformálneho vzdelávania Komprax.  

Súťaže sa zúčastnilo 11 súťažiacich v kategórii dospelých a 6 
v kategórii deti. Víťazstvo si v tohtoročnom turnaji vybojoval 
pán R. Babulic  a v kategórii detí L. Kocková.  Víťazom  
srdečne blahoželáme a všetkým športovcom prajeme veľa 
pekných športových zážitkov. 

Organizátori touto cestou ďakujú všetkým, ktorí pomohli pri 
preprave stolnotenisových stolov, príprave občerstvenia a   
iných činnostiach spojených s  realizáciou  športového popo-
ludnia. Ďakujeme firme M Cinema  za ozvučenie.  

Špeciálne poďakovanie patrí Nitrianskemu samosprávnemu   

 kraju, ktorý    finančne 
podporil športovú aktivitu 
v obci. Poskytol  finančnú 
čiastku na zakúpenie jed-
ného kusu stolnotenisové-
ho stola a  kúpu cien pre 
víťazov. 

Tešíme sa na stretnutie 
opäť o rok.                   SSz  
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Fašiangy 

Vítanie jari 

Občianske združenie OZ Vrbina usporiadalo  dňa  22.3. 2015  
v miestnom kultúrnom dome    podujatie  pod  názvom  Víta-
nie jari. Snahou organizátorov bolo  privítať jar novými po-
znatkami  a radami pre pestovateľov ovocia  a zároveň  pri-
blížiť dávne zvyky vítania jari. Prítomných privítala  a podu-
jatie zahájila pani Viera Fuseková. Zaujímavé popoludnie 
otvorilo vystúpenie detí z miestnej základnej školy. Program 
pokračoval krátkou prednáškou Ing. S. Szalaiovej o šľachtite-
ľovi  jabloní a kňazovi, ktorý pôsobil v našej obci, Jurajovi 
Fándlym. Nasledovala beseda o pestovaní granátových jablo-
ní, ktorú viedol prof. Ing. Matuškovič PhD. Počas celého 
popoludnia prebiehali tvorivé dielne (výroba veľkonočných 
dekorácií, pletenie šibákov)  a bola prístupná výstava jarných 
dekorácií a  jedál, ktoré mohli návštevníci aj ochutnať. 
Vyvrcholením podujatia bol krátky sprievod od kultúrneho 
domu k mostu v strede obce, kde krojovaná skupina spolu s 
návštevníkmi akcie vyniesla Morenu. Podľa starého zvyku 
Morenu zapálili a 
hodili do potoka, 
aby tak odišli z de-
diny všetky choroby 
a neduhy.  
Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí  pri-
ložili ruku k dielu a 
aj všetkým návštev-
níkom.    

SSz 

Fašiangový sprievod sa tento rok  
konal dňa 7. februára. 
Už tradične sa začal pred kultúrnym 
domom. Netradične do úvodu vstúpili 
sirény hasičského auta,. Znovu prišiel 
minuloročný poštár aby pozval prí-
tomných do sprievodu. Potom sa za 
zvukov harmoniky, ktorej vládla har-
monikárka pani Gregušová, sprievod 
pohol smerom na ulicu Za humnami. 
Na jeho čele šofér (alebo šoférka?) 
viezol  na vlečke  basu s maskotom 
OZ Vrbina. Prvý krát sa masky zastavili pre domom rodiny 
Šešerovej a posilnili sa na cestu. Ďalšie zastavenie bolo na 
konci ulice, pred domom rodiny Horňákovej. Občerstvenie 
bolo potrebné, lebo nasledujúca zastávka bola až na križo-
vatke smerom k futbalovému ihrisku, kde pri prestretom stole 
čakal pán Marián Zachar a pani Marianna  Kolárová. Potom 
sa ešte sprievod zastavil pri pizzérii Kiara. Tu všetkých vítal 
pán kráľ so svojou družinou z ulice Stanovište. Napokon prvú 
pomoc vo forme bohato prestretých stolov podávali sestričky 
pri budove predajne Jednota. 
Po dlhej ceste sa všetky masky a všetci návštevníci dostali 
pred kultúrny dom. Basa si zatancovala, ale neúprosný čas 
skončil jej vládu. Nepomohla ani prvá pomoc, sestričky a pani 
doktorka. Nezostávalo nič iné, iba sa s basou na 40 dní rozlú-
čiť. Všetko bolo však iba symbolické, lebo pravý čas pôstu  
nastal až o desať dní. Preto sa prítomní odobrali do kultúrneho 
domu, kde ich čakali prestreté stoly a hudobná produkcia.  
Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli na spoločnú zábavu tradič-
né i netradičné jedlá a všetkým, ktorí darovali vajíčka na spo-
ločnú praženicu. Praženicu zo  110 vajec pripravili naši členo-
via. Ďakujem všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k  vydarenej 
akcii a tešíme sa na stretnutie o rok. 
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Čl.1 
Úvodné ustanovenia 

 

1) Multifunkčné ihrisko sa nachádza na obecnom pozemku .  Jedná sa o viacúčelové  ihrisko s umelou trávou s oplotením, pre   
    loptové hry. Slúži na prevádzkovanie športových  aktivít obyvateľov či návštevníkov obce . 
2) Vlastníkom a prevádzkovateľom Multifunkčného ihriska /ďalej len MI/ je Obec Lukáčovce. Starosta  obce poverí zodpoved  
     nú osobu správou MI za účelom zabezpečenia prevádzkovania daného objektu.  
3) Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI ( ďalej len „užívateľ“).  

 

 

Čl.2 
Všeobecné ustanovenia 

 

1) Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať . 
2) Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je MI prispôsobené. 

3) MI  poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a loptové hry ako sú malý futbal,  nohejbal, volejbal, tenis, hádza   
    ná, basketbal. 
4) Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových a pohybových hier, prevádzkovanie   
    viacerých druhov športu založené na princípe súťaživosti ( súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov či zamestnancov    
    v rámci „firemných športových dní “). 
 

Čl.3 
Organizačné ustanovenia 

 

1) Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné    
     riziko. Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok. 
2) Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynu môže byť osoba z MI s okamžitou                                         
    platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené na vstupnej tabuli umiestenej pri vstupe na MI. 
3) Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku obce.         
    Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením. 
4) Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba po   
    rušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca. 
5) Každý užívateľ  je povinný vstupovať na MI výhradne cez vstupné bráničky.  
6) Vodenie zvierat na MI  je prísne zakázané. 

7) Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach. 
8) V areáli  MI je  zakázané fajčiť a používať alkoholické nápoje. Je zakázané vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo  
    omamných látok. 
9) Vstup so zmrzlinou , nápojmi či potravinami na MI je zakázaný. 

10) Každý užívateľ MI je povinný udržiavať na MI  a v jeho okolí čistotu a poriadok . 

11) Každý užívateľ je povinný používať vhodnú obuv (informácie u správcu). Nesmú sa používať kopačky a topánky  

      s podpätkom (musí mať náhradnú obuv). 

12) Minimálny počet hráčov na futbal je 8 hráčov. 

Čl.4 

Prevádzkové ustanovenia 

 

1) Prevádzkové hodiny  

         pondelok- nedeľa   v mesiacoch október - marec 

                     9,00 hod. - 17,00 hod.         verejnosť bez poplatku  

                     17,00 hod. - 22,00 hod.          individuálne rezervovanie záujemcami s poplatkom  

                                                                    za  služby spojené s užívaním ihriska (osvetlenie)  

        pondelok- nedeľa   v mesiacoch apríl – september  

        9,00 hod. - 21,00 hod.         verejnosť  bez poplatku 

                     20,00 hod. - 22,00 hod.         individuálne rezervovanie záujemcami s poplatkom 

                                                                    za  služby spojené s užívaním ihriska(osvetlenie) 

         pondelok- piatok  

         08,00 hod. -  14,00 hod.         ZŠ s MŠ s prednostným právom 

        Športový klub Magnus s prednostným právom na tréning   

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Lukáčovce  
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Vzhľadom na to, že spoločnosť ARRIVA NITRA bude v 
nasledujúcom období vykonávať rekonštrukciu autobusovej 
stanice, ktorá sa v priebehu roka určite dotkne aj nášho nástu-
pišťa, dovoľujeme si uverejniť oznam o prvej etape rekon-
štrukcie, ktorý uviedla spomínaná spoločnosť na internetovej 
stránke a ktorý sa nachádza aj na stránke našej obce. 
Vážení občania, 
Dopravná spoločnosť ARRIVA NITRA a.s. si vás dovoľuje 
upozorniť, že od soboty 31. januára 2015 bude prebiehať 
komplexná rekonštrukcia autobusovej stanice v Nitre. 
Rekonštrukcia bude prebiehať v siedmich etapách po dobu 
približne jeden a pol roka. Prosíme vás, aby ste venovali zvý-
šenú pozornosť oznámeniam na web-stránke spoločnosti 
www.arrivanitra.sk, oznamom v autobusoch spoločnosti a na 
letákoch na autobusovej stanici. Informácie budú poskytovať 
tiež zamestnanci, ktorí budú prítomní na autobusovej stanici a 
označení reflexnou vestou s logom spoločnosti. 
Počas jednotlivých etáp rekonštrukčných prác budú nástupiš-
tia postupne presúvané na odstavnú plochu MHD za reštaurá-
ciou Pelikán. Vzhľadom na to, že rekonštrukcia bude prebie-
hať počas plnej prevádzky autobusovej stanice, vás žiadame 
o zvýšenú pozornosť v záujme vlastnej bezpečnosti a zároveň 
vás prosíme o zhovievavosť pri možných meškaniach spojov.    

Rekonštrukcia autobusovej stanice v Nitre  

Poznámka redakcie 

Ak budete využívať náhradné nástupištia, ktoré sa budú na-
chádzať  na odstavnej ploche MHD za reštauráciou Pelikán, 
je potrebné počítať s tým, že  náhradné dočasné nástupištia 
nie sú kryté. 
Dotknutou plochou okrem uvedených miest je aj priestor 
parkoviska pre osobné automobily, ktoré sa  nachádza sa v 
blízkosti autobusovej stanice. Jedná sa o parkovisko pozdĺž 
cesty (súbežne so železničnou traťou).  Časť uvedeného par-
koviska,  priestor bližšie k železničnej stanici, je rezervovaná 
ako odstavná plocha pre autobusy a preto je na tejto časti 
zákaz parkovania. Vjazd na túto časť parkoviska je označená 
prenosnými dopravnými značkami.  Parkovacia plocha oproti 
pôvodným nástupištiam naďalej zostáva ako parkovisko pre 
osobné automobily. 
Ak potrebujete bližšie informácie o spojoch, prípadne o zme-
nách nástupíšť, alebo ostatných službách, ktoré poskytuje 
dopravná spoločnosť ARRIVA NITRA môžete sa informo-
vať na nižšie uvedených telefónnych číslach. 
Telefónne čísla: 
037 6599 333 - Nitra - informácie o spojoch 
037 6599 349 - Nitra - dispečing prímestskej dopravy 
0900 218 222 - Trnava - informácie o spojoch  

2)  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.  

3) Rezerváciu ihriska je potrebné dohodnúť u správcu MI. Ak sa nájomca nedostaví na rezervované ihrisko do 15 minút od za-
čiatku plynutia rezervácie, správca prenájme MI tomu, kto prejaví záujem o tento termín.  
 

                                                                                                     Čl.5 

Tiesňové volania 

1) Telefónne linky pre záchranné služby: 

 112- tiesňové volanie 

150- hasičská a záchranná služba 

155- záchranná zdravotnícka služba 

158-polícia 

                                                                           Správca ihriska 

  

Počas využívania MI deťmi MŠ a žiakmi ZŠ za prevádzku a dozor na MI je zodpovedný pedagogický zamestnanec, ktorý  

využívanie MI vopred dohodne so správcom.            

 Povinnosti správcu: 

- viesť prevádzkovú knihu a evidovať žiadosti o prenájom, 

- odomykať a uzatvárať športový areál, 

- dbať o starostlivosť a údržbu ihriska, 

- úzko spolupracovať s riaditeľkou školy a starostom obce, 

- viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách, 

              - bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na MI, 

Správcom ihriska je Športový klub Magnus  

Zastupujúca osoba ŠK Magnus  :  Juraj Hanák  0911 135 840 

POZNÁMKA  REDAKTORKY 

V našej obci máme konečne multifunkčné ihrisko. Trvalo niekoľko mesiacov, kým došlo k jeho výstavbe. Za jeho vybudovaním 

treba vidieť prácu mnohých ľudí, ktorí vynaložili veľa úsilia  od podania projektu cez hľadanie vhodnej lokality až po samotnú 

realizáciu. Preto ma veľmi zarmútila správa, že sa nájdu takí, ktorí si nevedia vážiť prácu iných alebo aspoň vážiť si zariadenia, 

ktoré prácou iných vznikli a majú slúžiť všetkým. Z tohto dôvodu chcem mojou poznámkou apelovať na všetkých, aby sa sprá-

vali k spoločným priestorom a spoločnému majetku tak, ako by bol ich vlastníctvom. Dodržujte prosím prevádzkový poriadok, 

lebo inak nám naše multifunkčné ihrisko nebude dlho slúžiť. 

SSz 

http://www.arrivanitra.sk/
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Sobáše 
V roku 2014 bolo v našej obci osem sobášov:    
 
04. 04. 2014Lukáš Jurík a Lucia Gajdošová    14. 06. 2014 Milan Lančarič a Simona Hrašková  
11. 04. 2014 Mário Mikulec a Andrea Bullová   27. 06. 2014 Marián Mikeš a Ivana Kucková 

12. 04. 2014 Štefan Sloboda a Zuzana Roháčková   18. 10. 2014 Lukáš Trimay a Paulína Lančaričová 

24. 05. 2014 Andrej Bošanský a Alžbeta Páleníková   29. 11. 2014 Ján Šebeštian a Iveta Podhradská 

        Srdečne blahoželáme! 
 

Vitajte na svete 
V roku 2014 sa v našej obci narodilo jedenásť detí, z toho štyri dievčatá a sedem chlapcov: 
 
23. 04 2014 Tomáš Bosák      09. 10. 2014 Andrej Bulla 
15. 05. 2014 Matej Jurík      09. 10. 2014 Nikolas Striženec  
19. 07. 2014 Dominik Berecz     11. 10. 2014 Andrea Mikulcová 
04. 09. 2014 Ester Bošanská     15. 10. 2014 Marcus Antalič 
04. 09. 2014 Vanesa Mikulcová     17. 10. 2014 Jozef Holčík 
12. 09. 2014 Hana Bullová      Prajeme veľa zdravia! 

 
Opustili nás 
V roku 2014 nás navždy opustilo 20 spoluobčanov: 
 

Mgr. Róbert Margetin, PhDr. *25. 11. 1933  † 01. 2014  Mária Stankovská *03. 03. 1926  †08. 03. 2014  
Hedviga Hrašková  *15. 12 1926  †05.01. 2014   Margita Babulicová *13. 07. 1927  †24. 03. 2014  
Marek Klostermann*10. 02. 1982  †14. 01. 2014    Monika Bednáriková *02. 11. 1926  †09. 04. 2014  
Rozália Kabátová *06. 05. 1923  †07. 02. 2014    Hugo Schmidt *30. 04. 1941  †22. 04. 2014  
Marián Krajčovič *07. 07. 1972  † 12. 02. 2014    Ing. Peter Melovič *28. 06. 1936  †06. 06. 2014  
Alfonz Rolfes *06. 01. 1924  †16. 02. 2014     Ján Sitár *30. 07. 1938  †10. 06. 2014  
Helena Minarovičová *16. 12. 1935  †17. 02. 2014    František Gajdoš *26. 01. 1955  †30. 06. 2014  
Vlasta Fačkovcová *03. 03. 1950  † 23. 02. 2014    Jozef Jurík †17.07. 2014  
Jozef Markovič *30. 04. 1927  †01. 03.  2014    Ján Žák * 21. 6. 1953 †31. 07. 2014  
Jolana Gajdošová *8. 10. 1922  †05. 03. 2014     Michal Klepanec *27. 05. 1957  †25.12. 2014  
        Príbuzným a známym vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 

Spoločenská kronika 

Lukáčovský spravodaj. Vydáva Obecný úrad Lukáčovce, 951 23 Lukáčovce. NEPREDAJNÉ. 

Redakčná rada: Ing. Eduard Teplanský, Ing. Soňa Szalaiová. 

Telefón: 0908 077 655, e- mail: noviny.lukacovce@gmail.com 

Stalo sa . . . 

Stavanie Mája  
 
V predvečer prvého májového dňa mlá-
denci v strede obce postavili Máj, ktorý 
bude krášliť našu obec do konca mesia-
ca. Zachovávajú tak ľudové zvyky a 
každoročne pre nás všetkých pripravia  
tradičnú májovú  ozdobu obce.  

Šikovní žiaci zo ZŠ  
 
Základná škola v našej obci rozvíja 
talent detí v rôznych smeroch. Jednou 
z foriem je zdravé súťaženie v rozma-
nitých odboroch. 
Žiaci základnej školy sa zapojili do 
výtvarnej súťaže VESMÍR OĆAMI 
DETÍ. Do okresného kola postupujú 
výtvarné práce týchto žiakov: 
2. ročník - Peter Štetina 
4. ročník - Filip Samko 
Výstava víťazných  prác celosloven-
ského kola bude inštalovaná v priesto-
roch Slovenskej ústrednej hvezdárne v 
Hurbanove. 
Prebrané z internetu 

Jednota dôchodcov. 

Po krátkej odmlke znovu v našej obci 
aktívne pracuje Jednota dôchodcov 
Slovenska. Jej predsedníčkou je pani 
Vlasta Prosnanová. Je obdivuhodné, že 
spoluobčania aj  vo vyššom veku majú 
dostatok energie a chuti spoločne pra-
covať a vytvárať nové hodnoty.  
Tito fakty boli spomínané aj na výroč-
nej členskej schôdzi, ktorá sa konala 
dňa 1. marca v priestoroch kultúrneho 
domu v Lukáčovciach. Pri tejto príleži-
tosti zrealizovali výstavu ručných prác-
výšiviek.  
Do ďalšej práce im želáme pevné zdra-
vie a veľa zaujímavých akcií. 


