Zápisnica
zo 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo
dňa 16. 08. 2019

V Lukáčovciach 16. 08. 2019

Zápisnica zo 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo dňa 16. 08. 2019 v zasadačke OÚ v Lukáčovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1)
2)
3)
4)
5)

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrh a schválenie VZN o výške príspevku na stravovanie v ŠJ MŠ
Prerokovanie nehnuteľnosti parcely č. 1811/5,6 a 9
Diskusia
Schválenie uznesenia a záver.
Ing. Igor Cok v.r.
starosta obce

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. Program zasadnutia bol operatívne upravený na
zasadnutí obecnej rady.
Starosta obce navrhol
zapisovateľku:
p. Ing. Soňu Szalaiovú a navrhol overovateľov
zápisnice: p. Karol Bulla a p. Stanislav Hanták.
O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 7
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 2.
Starosta obce navrhol schváliť VZN o výške príspevku na stravovanie v ŠJ MŠ.
Navrhovaná výška príspevku bude platná od 1. 9. 2019. VZN tvorí prílohu zápisnice.
O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 7
proti: 0
zdržal sa :0
OZ schválilo VZN č. 1/2019

K bodu 3.
Starosta navrhol na základe rokovania so spoluvlastníkmi nehnuteľnosti súp.č. 442 k.ú.
Lukáčovce, uvedených na LV č. 999 p. Kyjaková Helena a p. Rybáriková Mária
prerokovanie nehnuteľnosti na parcele č. 1811/5,6 a 9 . Starosta obce informoval
prítomných o možnosti prevodu vlastníctva z väčšinového vlastníka (pani Balagová
Genovéva) do vlastníctva obce formou spísania závetu, nakoľko obec prispieva mesačne
finančnou čiastkou zariadeniu sociálnych služieb v ktorom je pani Balagová umiestnená.
O návrhu dal hlasovať.

Hlasovanie : za: 7
proti: 0
zdržal sa :0
OZ schvaľuje prevod majetku formou spísania závetu.
Starosta predniesol návrh menšinových vlastníkov nehnuteľnosti LV č. 999 k.ú. Lukáčovce
/p.č. 1811/5 ,1811/6 a 1811/9/ p. Kyjakovej Heleny a p. Rybárikovej Márie o možnosti
prevodu majetku : odstúpiť tento majetok obci na základe vzájomnej zmluvy. Starosta
navrhol túto čiastku nehnuteľnosti v rámci riadnej zmluvy odkúpiť do majetku obce od
každého vlastníka za sumu 1euro.
O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 7
proti: 0
zdržal sa :0
OZ schvaľuje kúpu majetku do vlastníctva obce.

K bodu 4.
Do diskusie neboli dané príspevky.

K bodu 5.
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
Z TRETIEHO RIADNEHO
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA KONALO
DŇA 16. 08. 2019 V ZASADAČKE OÚ V LUKÁČOVCIACH

I.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
- všetky body upraveného programu,
- návrh a schválenie VZN o výške príspevku na stravovanie v ŠJ MŠ
- prerokovanie nehnuteľnosti parcely č. 1811/5,6 a 9
II.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s ch v a ľ u j e:
- zapisovateľku: p. Ing. Soňu Szalaiovú.
- overovateľov zápisnice: p. Karola Bullu a p. Stanislava Hantáka.
- návrh VZN o výške príspevku na stravovanie v ŠJ MŠ.
- návrh prevodu nehnuteľnosti parcely č. 1811/5,6 a 9 do majetku obce formou spísania
závetu.
- návrh prevodu vlastníctva menšinových vlastníkov nehnuteľnosti na parcely č. 1811/5,6 a 9
do majetku obce formou spísania kúpnej zmluvy.

IV.
Po prečítaní návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia.
Hlasovanie:
Za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia zo 3. riadneho zasadnutia OZ obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 16. 08.
2019 bol jednomyseľne schválený.
Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala : Ing. Soňa Szalaiová
Overovatelia zápisnice:
p. Karol Bulla
p. Stanislav Hanták

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

Ing. Igor Cok
starosta obce

Uznesenie č. 37/2019
Zo 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 16. 08.2019
OZ schválilo:
- VZN č. 1/2019 o výške príspevku na stravovanie v ŠJ MŠ.

V Lukáčovciach 16. 08. 2019

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 38/2019
Zo 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 16. 08.2019

OZ schválilo:
- prevod nehnuteľnosti : parcely č. 1811/5,6 a 9 k.ú. Lukáčovce, LV č. 999 do majetku obce
formou spísania závetu od väčšinového vlastníka p. Balagovej Genovévy
V Lukáčovciach 16. 08. 2019

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 39/2019
Zo 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 16. 08.2019

OZ schválilo:
- prevod vlastníctva menšinových vlastníkov nehnuteľnosti na parcely č. 1811/5,6 a 9
k.ú. Lukáčovce, LV č. 999 do majetku obce formou spísania kúpnej zmluvy, od každého
vlastníka /Kyjaková Helena a Rybáriková Mária/ za sumu 1euro.

V Lukáčovciach 16. 08. 2019

Ing. Igor Cok
Starosta obce

