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

dňa 12. 12.  2018 



V Lukáčovciach 12. 12. 2018                      
Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 

dňa 12. 12. 2018 v kultúrnom dome v Lukáčovciach 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program rokovania:  
1.)  Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
2.) Návrh a schválenie rozpočtu  
3.) Zásady odmeňovania poslancov 
4.) Plán kontrolnej činnosti  na 1. polrok 2019 
5.) Stanovenie ceny pitnej vody 
6.) Rôzne 
7.) 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 s vopred oznámeným programom rokovania. Navrhol 
doplniť rokovanie o dva body:  
Bod 8.) Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 
Bod 9.)  Dodatok č. 6 k VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
MŠ a ZŠ v Lukáčovciach na rok 2019. 
O návrhu dal hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        
Starosta obce navrhol   zapisovateľku:   p. Ing. Soňu Szalaiovú a navrhol overovateľov 
zápisnice:   p. Karola Bullu  a Ing. Eduarda Teplanského.  
O návrhu dal hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 2.8. 
Poslanci boli vopred oboznámení s rozpočtom na rok 2019 v plnom znení formou správy. 
Prítomní si vypočuli aj stanovisko hlavnej kontrolórky obce k obecnému rozpočtu na rok 2019.   
Starosta obce vyzval prítomných k pripomienkam k rozpočtu. Pretože neboli vznesené žiadne 
pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 3. 
  Starosta obce prečítal návrh  zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, 
nakoľko predošlé zásady boli platné len na minulé funkčné obdobie.  Nakoľko poslanci nemali 
pripomienky, o  návrhu dal hlasovať. Zásady odmeňovania tvoria prílohu zápisnice. 
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        



K bodu 4. 
Plán kontrolnej činnosti  na 1. polrok 2019 predniesla kontrolórka obce. Plán je prílohou 

zápisnice. 
     

K bodu 5. 
Nakoľko  nie je možné vyberať poplatok  za vodomer  / 7,00€ ročne/  , bolo nutné 

prikročiť k zmene fakturácie za odber vody. Po prepočte bol daný návrh zvýšenia vodného 
z 0,66 €/m3 na 0,715 €/m3  
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 9. 
          Zástupca starostu obce Ing. Eduard Teplanský predniesol návrh dodatku č. 6 k VZN č. 
02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ZŠ v Lukáčovciach na rok 
2019, ktorý obsahuje zvýšenie dotácie podľa novely zákona. 
Po  prečítaní návrhu  dal starosta obce o návrhu hlasovať.  
Hlasovanie :          za:  7              proti: 0              zdržal sa :0     

K bodu 6. 
- Nakoľko pani Ardonová, ktorá bola v minulom volebnom období delegovaná za členku  

Rady školy  a už nie je poslankyňou, do Rady školy bol delegovaný nový člen. 
Navrhnutý bol poslanec p. Stanislav  Hanták. Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0     
    

- Na Obec Lukáčovce bola doručená žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti časť z parcely 
362/1 ( o výmere 27 m2).  
Na základe tejto žiadosti Obec Lukáčovce schvaľuje zverejnenie zámeru predať 
pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 pís. e zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo vlastníctve obce 
Lukáčovce. 

- Dôvod osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre Obec Lukáčovce 
neupotrebiteľná. 

      Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0   

- Na základe žiadosti o dotáciu pre žiačku Tatianu Tinkovú do Centra voľného času 
Bojničky bol prednesený návrh schváliť výšku dotácie pre uvedenú žiačku vo výške 67 
€, nakoľko uvedená žiačka toto centrum pravidelne navštevuje. Starosta obce dal 
o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0   

- Starosta obce prečítal návrh na úpravu rozpočtu . Upravené položky tvoria prílohu 
zápisnice. 

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0   



- Starosta obce vydal príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce. Inventarizačná 
komisia zostala nezmenená: Ing. Eduard Teplanský, Martin Zachar a Ľubomíra 
Ardonová . 

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0   

- Na obec bola doručená žiadosť o prenájom pozemku  p. č. 363/9. 
Obec zistila, že tento pozemok nie je vo vlastníctve obce, a preto odporučila 
žiadateľovi, zistiť si na katastrálnom úrade, kto je pôvodný vlastník. 

- Riaditeľka ZŠ predniesla dotaz týkajúci sa plynofikácie ústredného kúrenia v ZŠ.     

K bodu 7. 
Zapisovateľka Ing. Soňa Szalaiová predniesla návrh uznesenia z 1. riadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. Po prečítaní návrhu uznesenia dal starosta o znení uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

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

Návrh  uznesenia 
Z PRVÉHO RIADNEHO 

 ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA KONALO  
DŇA 12. 12.  2018 V  KD V LUKÁČOVCIACH 

      I. 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:                                                         
- program a dodatok k programu,  
- všetky body programu. 

II. 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s ch v a ľ u j e: 
- zapisovateľku:   p. Ing. Soňu Szalaiovú, 
- overovateľov zápisnice: Karola Bullu  a Ing. Eduarda Teplanského.   
- doplnkové body k programu zasadnutia  
bod 8.) Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 
bod 9.)  Dodatok č. 6 k VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
MŠ a ZŠ v Lukáčovciach. 
-zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
-návrh rozpočtu na rok 2019 
-plán kontrolnej činnosti na rok 2019 
-úpravu ceny vody  
-dodatok č. 6 k VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ZŠ 
v Lukáčovciach. 
-zámer odpredaja nehnuteľnosti 



-delegovanie nového člena do Rady školy 
-dotáciu do Centra voľného času Bojničky pre žiačku Tatianu Tinkovú 
      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 2019 
-žiadosť o prenájom pozemku 

IV. 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí p o v e r u j  e: 
- starostu obce pripraviť podklady pre plynofikácie ústredného kúrenia v ZŠ do nasledujúceho 
zastupiteľstva. 

                                                                  V. 
Po prečítaní  návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia. 
Hlasovanie:            Za: 7                  proti: 0                zdržal sa: 0         
   
Návrh uznesenia z 1. riadneho zasadnutia OZ obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 12. 12. 
2018 bol jednomyseľne schválený. 
Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť  a zasadnutie ukončil. 
Zapísala :    Ing. Soňa Szalaiová     

Overovatelia zápisnice:  

 p. Karol Bulla                .................................... 
                             
 Ing. Eduard Teplanský   ..................................... 

                                                                                                                                         
                                                                                                                          Ing. Igor Cok 
                                                                                                                          starosta obce     

   

Uznesenie č.10 /2018 
 z 1. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 12.12.2018 

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. Karol Bulla, p. Ing. Eduard Teplanský. 
b) berie na vedomie určenie zapisovateľa: p. Ing. Soňa Szalaiová 

v Lukáčovciach 12.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 



Uznesenie č.11/2018 
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 12.12.2018 
  
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
- schvaľuje   zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva na obdobie 2018 -2022 
a na ďalšie funkčné obdobia.  

v Lukáčovciach 12.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.12/2018 
z 1 . riadneho Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 12.12.2018 
  
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
- schvaľuje   rozpočet na rok 2019. 

v Lukáčovciach 12.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.13/2018 
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 12.12.2018 
  
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
- schvaľuje   plán kontrolnej činnosti na rok 2019. 

v Lukáčovciach 12.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.14/2018 



z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 
 zo dňa 12.12.2018 

  
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
- schvaľuje   úpravu ceny vody. 

v Lukáčovciach 12.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.15/2018 
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 12.12.2018 
  
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
- schvaľuje   dodatok č.6 k VZN č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa MŠ a ZŠ v Lukáčovciach. 

v Lukáčovciach 12.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.16/2018 
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 12.12.2018 
  
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  

- schvaľuje zverejnenie zámeru predať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8 pís. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov vo vlastníctve obce Lukáčovce. 

v Lukáčovciach 12.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.17/2018 
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 12.12.2018 
  
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
- schvaľuje  delegovanie nového člena do Rady školy – p. Stanislava Hantáka 

v Lukáčovciach 12.12.2018      Ing.Igor Cok 



         starosta obce 

Uznesenie č.18/2018 
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 12.12.2018 
  
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
- schvaľuje   dotáciu pre Centrum voľného času Bojničky pre žiačku Tatianu Tinkovú 
  na rok 2019. 

v Lukáčovciach 12.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.19 /2018 
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 12.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
- berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2019 

v Lukáčovciach 12.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.20 /2018 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 12.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
Schvaľuje  úpravu rozpočtu  na rok 2018 v plnom rozsahu 

v Lukáčovciach 12.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.21 /2018 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 12.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
Schvaľuje  vykonanie inventarizáciu majetku obce k 31.12.2018 



v Lukáčovciach 12.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.22/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 12.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
poveruje starostu obce pripraviť podklady pre plynofikáciu ústredného kúrenia v ZŠ do 
nasledujúceho zastupiteľstva. 

v Lukáčovciach 12.12.2018      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 


