
Z á p i s n i c a z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lukáčovciach 
konaného dňa 06.12.2018. 

P r í t o m n í   viď. prezenčná listina  

P r o g r a m: 
1. Otvorenie zasadnutia 

- Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
- Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení 
- Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva 

2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba mandátnej, návrhovej a volebnej komisie 
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátnej komisie 
5. Príhovor starostu obce 
6. Zriadenie a voľba členov obecnej rady 
7. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií 
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 
9. Plat starostu 
10. Schválenie uznesenia a záver 

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania 
Rokovanie OZ otvoril Ing. Igor Cok ,  privítal všetkých prítomných poslancov, ospravedlnili sa Ing. 
Juraj Kollár a Róbert Gajdoš, novozvolených poslancov a ostatných prítomných.  

Ing. Igor  Cok  zvolil za zapisovateľku p. Zuzanu Gajdošovú , pracovníčku obce. 
 Za overovateľov zápisnice navrhol : p. Ing. Soňa Szalaiová  a p. Martin Zachar. .  

Hlasovanie:         za:  5                     proti:  0                               zdržal sa : 0 
 Návrh bol jednohlasne schválený 

Potom požiadal predsedu miestnej volebnej komisie o podanie správy o výsledku volieb. Správa 
tvorí prílohu zápisnice . 

Ing. Igor Cok  zložil a podpísal  zákonom stanovený sľub starostu obce a od predsedu  miestnej 
volebnej komisie  obdržal osvedčenie o zvolení starostu. 

Prítomní  novozvolení poslanci: p. Karol Bulla, Juraj Hanák, Stanislav Hanták, Peter Markovič,  
Ing. Soňa Szalaiová, Ing. Eduard Teplanský a Martina Zachar  zložili a podpísali zákonom 
stanovený  sľub poslanca OZ  a prevzali osvedčenia o zvolení poslanca od predsedu miestnej 
volebnej komisie. 

K bodu č. 2: schválenie programu zasadnutia 



 Predsedajúci ďalej konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané včas s vopred oznámeným programom 
rokovania a doručením materiálov k zasadnutiu.  
Hlasovanie:     za: 7                          proti: 0                         zdržal sa : 0 
Program zasadnutia bol jednohlasne schválený 

K bodu č.3  
Voľba mandátovej komisie, volebnej a návrhovej komisie 
Ing. Igor Cok  navrhol: 
● mandátovú komisiu v zložení: 
      predseda: Martin Zachar 
      členovia: Juraj Hanák, Peter Markovič 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, návrh bol jednohlasne schválený 

● volebnú komisiu v zložení: 

predseda: Ing. Eduard Teplanský 

členovia: Stanislav Hanták, Peter Markovič 

 Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, návrh bol jednohlasne schválený 

● návrhovú komisiu v zložení: 

predseda: Ing. Soňa Szalaiová 

členovia: Karol Bulla, Ing. Eduard Teplanský 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, návrh bol jednohlasne schválený 

K bodu 4: - overenie zloženia sľubu a správa mandátnej komisie 
Mandátna komisia zložila sľub a p. Martin Zachar  prečítal správu komisie.  
Správa tvorí prílohu zápisnice. 

K bodu 5: Príhovor novozvoleného starostu  
Ing. Igor Cok predniesol príhovor.  
Starosta obce vystúpil so svojim príhovorom, v ktorom sa venoval činnosti obce a jej ďalšiemu 
vývoju. Upozornil predovšetkým na nutnosť spolupráce medzi starostom obce a zastupiteľstvom v 
prospech obce a jej občanov. 
Ing. Cok  starosta, pokračoval vo vedení schôdze. Konštatoval, že s programom rokovania boli 
oboznámený a nikto k programu nemá  pripomienky. 

  Poverenie zástupcu starostu 
Ing. Igor Cok  oznámil poslancom OZ, že poveruje zástupcu starostu p. Ing.  Eduarda Teplanského  
Okruh činností a úkonov zástupcu starostu vypracuje starosta obce. 

K bodu č.6 - Voľba obecnej rady 

Starosta obce Ing. Cok navrhol do obecnej rady nasledovných poslancov: 
Ing. Eduard Teplanský, Juraj Hanák, Martin Zachar 



Poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu a starosta dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie:    za 7,         proti 0,          zdržal sa 0,       návrh bol jednohlasne schválený 

K bodu č.7- Voľba  na zriadenie komisií OZ , ich členov a predsedov. 

Ing. Cok navrhol, aby sa v obci zriadila: 
- bytová komisia: predseda: Martin Zachar 

                         členovia: Peter Markovič, Ing. Soňa Szalaiová 
Poslanci tento návrh nepripomienkovali. Ing. Igor Cok dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie      za 7,         proti 0       , zdržal sa 0,         
návrh bol jednohlasne schválený 

K bodu č.8 – poverenie polsanca OZ zvolávať a viseť obecné zastupiteľstvo 

Ing. Igor Cok  oznámil poslancom OZ, že poveruje zástupcu starostu p. Ing.  Eduarda Teplanského, 
že bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva . 

Hlasovanie:     za: 7                 proti: 0            zdržal sa : 0 
návrh bol jednohlasne schválený 

K bodu č.9 – plat starostu 

Zástupca starostu obce Ing. Teplanský predniesol návrh na plat starostu. Navrhol na základe 
výsledkov z predchádzajúceho obdobia navýšiť plat starostu podľa ods.2 §4 zákona 253/1994 Z.z.  
o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov  o 45%. 

Hlasovanie:     za: 7                 proti: 0            zdržal sa : 0 
návrh bol jednohlasne schválený 

K bodu č.14 Uznesenie  
Ing. Cok požiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Szalaiovú, aby predložila návrh uznesenia 
z dnešného ustanovujúceho zasadnutia OZ. Poslanci k návrhu nemali žiadne pripomienky. 

Hlasovanie:    Za :7                 proti: 0     zdržal sa : 0 

Návrh bol jednohlasne schválený. 

K bodu č. 20- Záver 
Po vyčerpaní programu Ing. Cok, starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a vyhlásil 
rokovanie OZ za ukončené. 

              

Overovatelia zápisnice :     Ing. Soňa Szalaiová   ..................................... 



                                            Martin zachar................................................... 
    
Zapísala: Zuzana Gajdošová 

                                                                                                            Ing. Igor  Cok 

          starosta obce  

Uznesenie č.1 /2018 
 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 06.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
a)  schvaľuje overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia OZ v zložení:  
p.Ing. Soňa Szalaiová, Msartin Zachar. 
b) berie na vedomie určenie zapisovateľa: Zuzana Gajdošová 

v Lukáčovciach 06.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.2/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 06.12.2018 

OZ Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
- berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obci, ktoré sa konali dňa 10. novembra 
2018. 

v Lukáčovciach 06.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.3 /2018 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 06.12.2018 



Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p 
- berie na vedomie zloženie sľubu novozvolených poslancov a starostu obce.  

v Lukáčovciach 06.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.4 /2018 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 06.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 

-  schvaľuje mandátovú , volebnú a návrhovú komisiu v zložení: 
Mandátová komisia:  Martin Zachar, Juraj Hanák, Peter Markovič. 
Volebná komisia: Ing. Eduard Teplanský, Stanislav Hanták, Peter Markovič 
Návrhová komisia: Ing. Soňa Szalaiová, Karol Bulla, Ing. Edurad Teplanský. 

v Lukáčovciach 06.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.5 /2018 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 06.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 

- berie na vedomie poverenie zastupovaním starostu na volebné obdobie 2018 – 2022 
                               Ing. Eduarda Teplanského – „ zástupca starostu“.  

v Lukáčovciach 06.12.2018      Ing.Igor Co 
         starosta obce 

Uznesenie č.6 /2018 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 



 zo dňa 06.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
- schvaľuje obecnú radu v zložení: Ing. Eduard Teplanský, Juraj Hanák , Martin Zachar 

v Lukáčovciach 06.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.7 /2018 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 06.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
- schvaľuje bytovú komisiu a jej predsedu p. Martina Zachara , členovia: Peter Markovič, Ing. 
Soňa Szaliová 

v Lukáčovciach 06.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.8 /2018 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 06.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 

- poveruje p. Ing. Eduarda Teplanského  zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v Lukáčovciach 06.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.9 /2018 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 06.12.2018 



Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 

-    schvaľuje navýšenie platu starostu obce o 45% 

v Lukáčovciach 06.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 


