
Z á p i s n i c a 
z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo 

dňa 07. 06.  2017 



V Lukáčovciach 07. 06. 2017                      
Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo dňa 07. 06. 2017 v kultúrnom dome v Lukáčovciach 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program  r o k o v a n i a :                                                                                                                       
1.)  Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
2.)  Oboznámenie s projektom a rozpočtom na rekonštrukciu MŠ  
3.) Diskusia 
4.) Schválenie uznesenia a záver 

K bodu 1. 
     Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Cok (ďalej len starosta obce), 
ktorý privítal prítomných poslancov a hostí. Zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci, 
zasadnutie OZ bolo uznášania schopným, bolo zvolané včas s vopred oznámeným programom 
rokovania.  
Starosta obce navrhol   zapisovateľku:   p. Ing. Soňu Szalaiovú a navrhol overovateľov 
zápisnice:   p. Juraja Hanáka a Ing. Eduarda Teplanského.  
O návrhu dal hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 7                proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 2. 
Starosta obce oboznámil prítomných s projektom a rozpočtom na rekonštrukciu MŠ. 

Uviedol, že došlo k navýšeniu výdavkov oproti predpokladu. Ďalej oboznámil prítomných 
s krokmi, ktoré podnikol na získanie projektovej dokumentácie. Projekt stavby priniesol na 
posúdenie, ale žiaľ projektová dokumentácia k rozvodom energií, vody a odpadu sa 
oneskorila. Ďalej uviedol, že po konzultácii so stavebnou firmou sa dozvedel, že vzhľadom na 
materiály stavby a rozsah stavby nie je možné zrealizovať projekt za dva mesiace. Je preto pri 
rekonštrukcii potrebné zvážiť, ako bude dočasne zabezpečená prevádzka MŠ. Z týchto 
dôvodov nie je možné reálne stihnúť rekonštrukciu počas mesiacov júl-august 2017. Starosta 
obce navrhol, aby sa pripravili všetky projekčné podklady, stavebné povolenie a finančné 
zabezpečenie tak, aby sa s rekonštrukciou MŠ mohlo začať v roku 2018. O návrhu dal 
hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 7                proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 3. 
Poslanec Ing. Juraj Kolár navrhol, aby obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce 

k uskutočneniu krokov k splneniu náležitostí k realizácii rekonštrukcie MŠ v roku 2018.  
O návrhu dal starosta obce hlasovať.  
Hlasovanie :    za: 7                proti: 0               zdržal sa :0         

   



K bodu 4. 
 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 
prvé mimoriadne  zasadnutie OZ. 

Návrh  uznesenia 
Z PRVÉHO MIMORIADNEHO 

 ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA KONALO  
DŇA 07. 06.  2017 V  KD V LUKÁČOVCIACH 

      I. 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo                                                         
- všetky body programu,  

II. 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s ch v a ľ u j e: 
- zapisovateľku:   p. Ing. Soňu Szalaiovú, 
- overovateľov zápisnice:   p. Juraja Hanáka a Ing. Eduarda Teplanského, 
-prípravu všetkých  projekčných podkladov, stavebného povolenia a finančného zabezpečenia 
tak, aby sa s rekonštrukciou MŠ mohlo začať v roku 2018. 

III. 
Obecné zastupiteľstvo  p o v e r u j e: 
- starostu obce, aby podnikol kroky k splneniu náležitostí k realizácii rekonštrukcie MŠ 
v roku 2018. 

                                                       IV. 
Po prečítaní  návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia. 
Hlasovanie:            Za: 7                  proti: 0                zdržal sa: 0          
Návrh uznesenia z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 07. 
06. 2017 bol jednomyseľne schválený. 
Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť  a zasadnutie ukončil. 
Zapísala :    Ing. Soňa Szalaiová     

Overovatelia zápisnice:  
 p. Juraj Hanák                 ....................................                             
 Ing. Eduard Teplanský    .....................................                                                                                                                                         
                                                                                                                          Ing. Igor Cok 
                                                                                                                          starosta obce       

            
Uznesenie č. 18  /2017 

Z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 
zo dňa 07. 06. .2017 

OZ schvaľuje 
 Prípravu na  všetky projekčné podklady, stavebné povolenie a finančné zabezpečenie tak, aby 
sa s rekonštrukciou MŠ mohlo začať v roku 2018.  
 V Lukáčovciach 07. 06. 2017                                                                        Ing. Igor Cok 
                                                                                                                        Starosta obce   



Unesenie č. 19  /2017 
Z 1.mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

zo dňa 07. 06. .2017 

OZ poveruje starostu obce, 
 aby podnikol kroky k splneniu náležitostí k realizácii rekonštrukcie MŠ v roku 2018. 
  
 V Lukáčovciach 07. 06. 2017                                                                        Ing. Igor Cok 
                                                                                                                        Starosta obce  


