Zápisnica
Z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo
dňa 12. 12. 2019

V Lukáčovciach 13. 12. 2019

Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 12. 12. 2019 v kultúrnom dome v Lukáčovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1.) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.) Kontrola plnenia uznesení
3.) Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
4.) Návrh a schválenie VZN č. 3/2019 o niektorých podmienkach držania a chovu psov na
území obce Lukáčovce
5.) Návrh a schválenie prílohy č. 2 k zásadám hospodárenia s majetkom obce
6.) Návrh a schválenie VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce
7.) Návrh a schválenie dodatku č. 7 k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa v MŠ a školských zariadení zo sídlom na území obce Lukáčovce
8.) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na
roky 2021- 2022
9.) Schválenie rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022
10.) Rôzne
11.) Diskusia
12.) Schválenie uznesenia a záver

K bodu 1.
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Cok (ďalej len „starosta obce“),
ktorý privítal prítomných poslancov. Zasadnutia sa zúčastnili šiesti poslanci, poslanec Karol
Bulla sa ospravedlnil. Zasadnutie OZ bolo uznášaniaschopné a bolo zvolané včas s vopred
oznámeným programom rokovania. Starosta obce navrhol doplniť rokovanie o bod:
- Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce za rok 2019 a vymenovanie
inventarizačnej komisie
O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0
Starosta obce navrhol zapisovateľku: p. Zuzana Gajdošovú a overovateľov zápisnice: p.
Juraj Hanák a Ing. Eduard Teplanský.
O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 2.
Starosta obce informoval poslancov že uznesenia sa plnia priebežne

K bodu 3.
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 predniesla kontrolórka obce. Plán je prílohou
zápisnice. OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 4.
Návrh VZN č. 3/2019 o niektorých podmienkach držania a chovu psov na území obce
Lukáčovce bol zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce. Poslanec Ing. Teplanský
navrhol upraviť čl. 4 bod č. 3 a tiež doplniť čl. 5 bod č. 5.
Po úpravách dal starosta obce o návrhu VZN č. 3/2019 hlasovať.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 5.
Návrh prílohy č.2 zásad hospodárenia s majetkom obce bol po prerokovaní a úprave
predložený na schválenie. Príloha č. 2 tvorí prílohu zápisnice.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 6.
Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce bol zverejnený na úradnej tabuli a na
web stránke obce. Po prerokovaní a úpravách poslancov bol návrh predložený na schválenie.
VZN č. 2/2019 tvorí prílohu zápisnice.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 7.
Starosta predniesol návrh dodatku č. 7 k VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ZŠ v Lukáčovciach na rok 2020, ktorý obsahuje zvýšenie
dotácie podľa novely zákona.
Po prečítaní návrhu dal starosta obce o návrhu hlasovať.
Hlasovanie :
za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 8. a 9.
Poslanci boli vopred oboznámení s rozpočtom na rok 2020 v plnom znení formou
správy. Prítomní si vypočuli aj stanovisko hlavnej kontrolórky obce k obecnému
rozpočtu na rok 2020.
OZ berie na vedomie stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2020.
Starosta obce vyzval prítomných k pripomienkam k rozpočtu. Pretože neboli vznesené
žiadne pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Rozpočet tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 10.
-

Starosta obce vydal príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce. Vymenoval
inventarizačnú komisiu v zložení: Juraj Hanák, Peter Markovič a Martin Zachar
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0
-

Na obec bola doručená žiadosť o odkúpenie častí
rodinného domu, súp. č. 451

obecných pozemkov v okolí

Nakoľko z predloženého geometrického plánu nebolo možné zistiť, či sa už nejedná o
miestnu komunikáciu a chodník, poslanci OZ žiadajú vytýčiť hranice obecného
pozemku geodetom. Po vytýčení hraníc urobia poslanci OZ tvaromiestnu obhliadku .
-

Starosta predniesol úpravu rozpočtu v plnom rozsahu o ktorom dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

Návrh uznesenia
Z PIATEHO RIADNEHO
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA KONALO
DŇA 12. 12. 2019 V KD V LUKÁČOVCIACH

I.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
- program a doplnený bod k programu zasadnutia,
- všetky body programu.
II.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s ch v a ľ u j e:
- zapisovateľku: p. Zuzana Gajdošová,
- overovateľov zápisnice: Juraj Hanák a Ing. Eduard Teplanský.
- doplnený bod k programu zasadnutia
Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce za rok 2019 a inventarizačnú komisiu
-plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
-VZN č. 3/2019 o niektorých podmienkach držania a chovu psov na území obce Lukáčovce
-dodatok č. 7 k VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ZŠ
v Lukáčovciach.
-VZN č. 2/2019 miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Lukáčovce
- prílohu č. 2 k zásadám hospodárenia s majetkom obce
-rozpočet na rok 2020
-príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce za rok 2020 a inventarizačnú komisiu
III.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e:
-stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2020
-rozpočet na roky 2021 -2022
IV.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí p o v e r u j e:
- starostu poslať písomnú odpoveď na doručenú žiadosť týkajúcu sa odpredaja obecného
pozemku.
V.
Po prečítaní návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia.
Hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

Návrh uznesenia z 5. riadneho zasadnutia OZ obce Lukáčovce, ktoré sa konalo
dňa 12. 12. 2019 bol jednomyseľne schválený.
Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala : Zuzana Gajdošová
Overovatelia zápisnice:
p. Juraj Hanák

....................................

Ing. Eduard Teplanský .....................................

Ing. Igor Cok
starosta obce
Uznesenie č. 49/2019
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 12.12.2019
a) schvaľuje overovateľov zápisnice: p. Juraj Hanák , p. Ing. Eduard Teplanský.
a zapisovateľa: p. Zuzana Gajdošová
v Lukáčovciach 12.12.2019

Ing.Igor Cok
starosta obce

Uznesenie č.50/2019
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 12.12.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce
- schvaľuje VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce

v Lukáčovciach 12.12.2019

Ing.Igor Cok
starosta obce

Uznesenie č.51/2019
z 5 . riadneho Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 12.12.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce
- schvaľuje rozpočet na rok 2020.

v Lukáčovciach 12.12.2019

Ing.Igor Cok
starosta obce

Uznesenie č.52/2019
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 12.12.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce
- schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.

v Lukáčovciach 12.12.2019

Ing.Igor Cok
starosta obce

Uznesenie č.53/2019
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 12.12.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce
- schvaľuje VZN č. 3/2019 o niektorých podmienkach držania a chovu psov na území obce
Lukáčovce

v Lukáčovciach 12.12.2019

Ing.Igor Cok
starosta obce

Uznesenie č.54/2019
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 12.12.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce
- schvaľuje dodatok č.7 k VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a ZŠ v Lukáčovciach.
v Lukáčovciach 12.12.2019

Ing.Igor Cok
starosta obce

Uznesenie č.55/2019
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce

zo dňa 12.12.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce
- schvaľuje prílohu č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Lukáčovce
v Lukáčovciach 12.12.2019

Ing.Igor Cok
starosta obce

Uznesenie č.56 /2019
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 12.12.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce
- berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2020

v Lukáčovciach 12.12.2019

Ing.Igor Cok
starosta obce

Uznesenie č.57 /2019
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 12.12.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce
Schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2019 v plnom rozsahu

v Lukáčovciach 12.12.2019

Ing.Igor Cok
starosta obce

Uznesenie č.58 /2019
z 5.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 12.12.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce
Schvaľuje
vykonanie inventarizáciu majetku obce k 31.12.2019 a vymenovanie
inventarizačnej komisie

v Lukáčovciach 12.12.2019

Ing.Igor Cok

starosta obce

Uznesenie č.59 /2019
z 5.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 12.12.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce
Poveruje starostu obce poslať písomnú odpoveď na žiadosť Ing. Teplanskej

v Lukáčovciach 12.12.2019

Ing.Igor Cok
starosta obce

