
Z á p i s n i c a 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo 

dňa 14.11. 2019 



V Lukáčovciach 18.11. 2019                      
Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo dňa 14.11. 2019 v Kultúrnom dome v Lukáčovciach 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program rokovania:                                                                                                                               
1) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2) Kontrola plnenia uznesení 
3) Návrh a schválenie výšky príspevku pre deti navštevujúce CVČ 
4) Prejednať odkúpenie a prenájom pozemku, časť parcely 363/1 
5) Prejednať žiadosť o umiestnenie žumpy na parcele č. 363/1 
6) Prejednať odkúpenie  nehnuteľnosti na parcele č. 16/6 
7) Prejednať dodatok zmluvy s NKS za uloženie komunálneho odpadu 
8) Riešenie havarijného stavu MŠ /stará časť/ 
9) Rôzne 
10) Diskusia 
11) 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 všetci poslanci, zasadnutie OZ 
bolo uznášania schopným, bolo zvolané včas. Starosta navrhol doplniť jeden bod programu 
a to oznámenie o hydrogeologickom prieskume obecnej studne. 
Tento prieskum je zo zákona povinný a výsledkom tohto bude vyhotovenie záverečnej správy  
a cena za tento prieskum je 6 720,00€. 
Cenová ponuka a uskutočnenie tohto prieskumu  tvorí prílohu zápisnice. 
Starosta obce navrhol   zapisovateľku:  Zuzanu Gajdošovú  a navrhol overovateľov zápisnice:   
p.Peter Markovič a p. Ing.  Soňa Szalaiová.  
            O návrhu dal hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 2. 
 Starosta oboznámil poslancov, že uznesenia sa plnia priebežne a že sa pripravuje 
kúpna zmluva na odkúpenie nehnuteľnosti na parcele č. 1811/5 , 6 a 9 
Závet  p. Balagovej Genovévy  v prospech Obec Lukáčovce bol spísaný v roku 2014. 
Potvrdenie o registrácii v Notárskom centrálnom registri závetov  tvorí prílohu zápisnice. 

K bodu 3. 
Na základe viacerých žiadostí od CVČ, ktoré navštevujú deti vo veku  5 -15 rokov , ktoré 
majú trvalý pobyt v obci Lukáčovce, starosta navrhol prijať návrh uznesenia o poskytnutí 
finančných prostriedkov na  školský rok  na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom 



na území obce Lukáčovce vo veku od 5 – 15 rokov navštevujúce centrá voľného času 
v iných obciach vo výške 67,00€ na jedno dieťa na jeden školský rok. 

O návrhu dal hlasovať.  
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0    
        

K bodu 4. 
Na Obec Lukáčovce bola doručená žiadosť  manželov Cokových Mariána a Evy 

o odkúpenie časti pozemku p.č. 363/1 . Taktiež  bola doručená žiadosť o prenájom 
predmetného pozemku od p. Miroslava Kukučku. Ide o výmeru 341 m2. 

Podľa poslanca p. Karola Bullu sme najchudobnejšia obec v republike a teda nemalo 
by byť v našom záujme zbavovať sa obecných pozemkov. 

Poslanec Martin Zachar navrhol dať tento pozemok iba do dlhodobého prenájmu a to 
každému zo žiadateľov rovnakým dielom, ak s tým budú žiadatelia súhlasiť. 

O návrhu dal  starosta hlasovať.  
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0    

Žiadosti tvoria prílohu zápisnice. 

K bodu 5. 
Na Obec Lukáčovce bola doručená žiadosť  p. Ing. Ivany Hadvigovej  o umiestnenie 

žumpy na obecnom pozemku a to na p.č. 363/1 .  
Poslanec Ing. Eduard Teplanský  navrhol dať tento pozemok tiež iba do dlhodobého 

prenájmu a to pod podmienkou, že ak bude obec túto časť parcely potrebovať, je nájomník 
povinný ho dať do pôvodného stavu. 

O návrhu dal  starosta hlasovať.  
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0    

Žiadosť tvorí prílohu zápisnice. 

K bodu 6. 

Starosta oboznámil prítomných poslancov s návrhom, ktorý dostal od p. Vladimíra 
Billu, a to že súhlasí so sumou 2 000,00€ , za ktorú by Obec Lukáčovce odkúpila 
nehnuteľnosť- rodinný dom súp.č. 180 , nachádzajúci sa na p.č. 16/6 k.ú. Lukáčovce. 

O návrhu dal  starosta hlasovať.  
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0    

K bodu 7. 

Na obec bol pracovníkom Nitrianskych komunálnych služieb Ing. Polinom doručený 
dodatok zmluvy za uloženie komunálneho odpadu. Nakoľko táto zmluva nebola viac rokov 
menená, NKS musia pristúpiť k zmene a to vo výške poplatkov za vývoz a za uloženie TKO. 



V prípade neschválenia a nepodpísania dodatku, NKS pristúpia k výpovedi pôvodnej 
zmluvy. 

O návrhu dal  starosta hlasovať.  
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0    

Podpísaná zmluva bude zverejnená  na obecnej webovej stránke. 

K bodu 8. 

Riaditeľka ZŠsMŠ  Lukáčovce  doručila na Obec  správu o stave starej časti Materskej 
školy. Táto správa tvorí prílohu zápisnice.  Poslanci sa jednohlasne dohodli, že je potrebná 
celková rekonštrukcia a modernizácia  starej časti MŠ. Poslanec Juraj Hanák navrhol zobrať 
úver na túto rekonštrukciu. Konkrétna suma úveru sa bude prerokovávať pri schvaľovaní 
rozpočtu na rok 2020. OZ schvaľuje  celkovú rekonštrukciu starej časti MŠ. 
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0    

Žiadosť tvorí prílohu zápisnice. 
Správa tvorí prílohu zápisnice. 

K bodu 9. 

V tomto bode starosta prečítal žiadosť doručenú od RKFÚ v Lukáčovciach o finančný 
príspevok  na novú elektroinštaláciu a zakúpenie lustra do Farského kostola v Lukáčovciach.  
Poslanci sa jednohlasne dohodli, že sa poskytne príspevok na kúpu lustra a to vo výške 
4 500,00€ 

O návrhu dal  starosta hlasovať.  
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0    

Žiadosť tvorí prílohu zápisnice. 

K bodu 10. 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Eduard Teplanský s návrhom, aby sa na miestnom 
cintoríne vytýčili alebo vybetónovali nové hrobové miesta, aby boli vytvorené rady 
s rovnakým rozostupom a rozmermi. 
Do diskusie sa zapojil poslanec Karol Bulla s tým, že by sa mal doriešiť vstup osobných 
automobilov na cintorín. Navrhol dať uzamykateľné závory na obidva vstupy na cintorín. 
Poslanec Juraj Hanák navrhol  osadiť na vstup sklápací stĺpik. Kľúče by boli na Obecnom 
úrade. 
Bude potrebné tieto zmeny upraviť aj v prevádzkovom poriadku pohrebiska. 
Starosta dal o návrhu osadiť závory hlasovať.  
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0    

K bodu 11. 

 Po prečítaní návrhu uznesenia dal starosta obce o návrhu hlasovať.  
Hlasovanie :          za:  7              proti: 0              zdržal sa :0           



 Po schválení uznesenia starosta obce Ing. Igor Cok poďakoval prítomným za účasť  a ukončil  
riadne zasadnutie OZ. 

Návrh  uznesenia 
ZO ŠTVRTÉHO  RIADNEHO 

 ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA KONALO  
DŇA 14.11. 2019 V KULTÚRNOM DOME V  LUKÁČOVCIACH 

      I. 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:                                                         
- doplnenie  programu rokovania  OZ,  
- návrh a schválenie príspevku pre deti navštevujúce CVČ 
- prerokovanie žiadosti o odkúpenie a prenájom časti parcely č. 363/1 
-prerokovanie žiadosti o umiestnenie žumpy na p.č. 363/1 
- dodatok zmluvy s NKS 
- riešenie havarijnej časti MŠ 
- žiadosť RKFÚ o finančný príspevok 

II. 
       
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s ch v a ľ u j e: 
- doplnenie bodu programu rokovania OZ 
- zapisovateľku:   p. Zuzana Gajdošová. 
- overovateľov zápisnice:   p. Peter Markovič a p. Ing. Soňa Szalaiová. 
- prenájom časti pozemku p.č. 363/1 pre Mariána a Evu Cokových   a p. Miroslava Kukučku, 
každému v ½  
- prenájom časti p.č. 363/1 na umiestnenie žumpy 
- finančný príspevok pre deti navštevujúce CVČ a to vo výške 67,00€ na jedno dieťa na jeden 
školský rok 
- odkúpenie nehnuteľnosti súp.č.  180 na p.č. 16/6  za sumu 2 000,00€ 
-dodatok zmluvy s NKS 
-finančný príspevok pre RKFÚ Lukáčovce na zakúpenie lustra vo výške  4 500,00€ 
- umiestnenie závor na obidvoch vstupoch na cintorín 
      III. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie : 



- Prípravu kúpnopredajných zmlúv na p.č. 1811/5,6 a 9 od p. Rybárikovej a p. 
Kyjakovej 

- Riešenie havarijnej časti MŠ 
- Úpravu prevádzkového poriadku pohrebiska. 

   
  IV. 
Po prečítaní  návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia. 
Hlasovanie:            Za: 7                  proti: 0                zdržal sa: 0            
Návrh uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia OZ obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa  
14.11. 2019 bol jednomyseľne schválený. 
Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť  a zasadnutie ukončil. 
Zapísala :    Zuzana Gajdošová     

Overovatelia zápisnice:  
 p. Peter Markovič                     .................................... 
                             
 p. Ing. Soňa Szalaiová              ..................................... 
                                                                                                                                     
                                                                                                                          Ing. Igor Cok 
                                                                                                                          starosta obce      

          Uznesenie č. 40/2019 
Zo 4.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

zo dňa 14.11.2019 

OZ  schvaľuje:    
-  doplnenie bodu programu rokovanie OZ o bod: hydrogeologický prieskum obecnej studne. 

  V Lukáčovciach 14.11. 2019                                                                       Ing. Igor Cok 
                                                                                                                        Starosta obce   

Uznesenie č. 41/2019 
Zo 4.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

zo dňa 14.11.2019 

OZ  schvaľuje: 
-  prenájom časti p.č.363/1 o celkovej výmere  341 m2 a to p. Mariánovi Cokovi a manželke 
Eve  a p. Miroslavovi Kukučkovi v rovnakom diele , teda každému ½. 

V Lukáčovciach 14.11. 2019                                                                         Ing. Igor Cok 
                                                                                                                        Starosta obce   



Uznesenie č. 42/2019 
Zo 4.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

zo dňa 14.11.2019 

OZ  schvaľuje:   
-  prenájom časti pozemku p.č.363/1 na umiestnenie žumpy pre p. Ivanu Hadvigovú . 

V Lukáčovciach 14.11. 2019                                                                         Ing. Igor Cok 
                                                                                                                        Starosta obce   

Uznesenie č. 43/2019 
Zo 4.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

zo dňa 14.11.2019 

OZ  schvaľuje:   
-  návrh uznesenia o poskytnutí finančných prostriedkov na školský rok 2019/2020 na 
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Lukáčovce vo veku od 5 – 15 
rokov navštevujúce centrá voľného času v iných obciach vo výške 67,00€ na jedno dieťa 
na jeden školský rok. 

V Lukáčovciach 14.11. 2019                                                                         Ing. Igor Cok 
                                                                                                                        Starosta obce   

Uznesenie č. 44/2019 
Zo 4.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

zo dňa 14.11.2019 

OZ  schvaľuje:   
-  odkúpenie nehnuteľnosti- rodinný dom súp.č. 180 , nachádzajúci sa na p.č. 16/6 k.ú. 

Lukáčovce za sumu 2 000,00€. 

V Lukáčovciach 14.11. 2019                                                                         Ing. Igor Cok 
                                                                                                                        Starosta obce   

Uznesenie č. 45/2019 
Zo 4.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

zo dňa 14.11.2019 

OZ  schvaľuje:   
-  podpísanie dodatku zmluvy s NKS zo dňa 19.8.2002 o zbere a vývoze TKO  

s platnosťou od 1.1.2020. 



V Lukáčovciach 14.11. 2019                                                                         Ing. Igor Cok 
                                                                                                                        Starosta obce   

Uznesenie č. 46/2019 
Zo 4.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

zo dňa 14.11.2019 

OZ  schvaľuje:   
- podpísanie dodatku č. II k zmluve č. 040419-1B vývoz a zneškodnenie 

nebezpečného odpadu a elektroodpadu s platnosťou od 1.1.2020. 

V Lukáčovciach 14.11. 2019                                                                         Ing. Igor Cok 
                                                                                                                        Starosta obce   

Uznesenie č. 47/2019 
Zo 4.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

zo dňa 14.11.2019 

OZ  schvaľuje:   
-  poskytnutie finančného príspevku pre farský kostol v Lukáčovciach na zakúpenie 

lustra v sume 4 500,00€. 

V Lukáčovciach 14.11. 2019                                                                         Ing. Igor Cok 
                                                                                                                        Starosta obce   

Uznesenie č. 48/2019 
Zo 4.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

zo dňa 14.11.2019 

OZ  schvaľuje:   
-  celkovú rekonštrukciu a modernizáciu starej časti Materskej školy. 

V Lukáčovciach 14.11. 2019                                                                         Ing. Igor Cok 
                                                                                                                        Starosta obce   


