Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo
dňa 22. 10. 2020

V Lukáčovciach 22. 10. 2020

Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo dňa 20. 10. 2020 v Družstevnom dme v Lukáčovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1)Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2)Kontrola plnenia uznesení
3)Stanovisko hlavného kontrolóra k návratnej finančnej výpomoci
4)Návrh a schválenie výstavby optickej siete – investor „Slovak Telekom“
5)Návrh a schválenie VZN č. 2/2020 o nakladaní s odpadom
6)Prerokovať prenájom nehnuteľnosti súp.č. 180 pre PZ Lupol.
7)Prerokovať odkúpenie nehnuteľnosti p.č. 362/29
8)Rôzne
9.)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 zúčastnilo 6 poslancov, pán Martin
Zachar ospravedlnený. Zasadnutie OZ bolo uznášania schopným, bolo zvolané včas. Program
zasadnutia bol schválený s výnimkou bodu 6, ktorý bol z rokovania vypustený.
Starosta obce navrhol
zapisovateľku:
p. Ing. Soňu Szalaiovú a navrhol overovateľov
zápisnice: p. Peter Markovič a p. Stanislav Hanták.
O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 2.
Starosta obce konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia.

K bodu 3
V súčasnej situácii v dôsledku opatrení proti šíreniu vírusu CIVID došlo v obciach
k poníženiu podielových daní. Ministerstvo financií SR umožňuje dotknutým obciam podať
žiadosť o bezúročnú pôžičku, ktorá pre našu obec predstavuje sumu 19 520,00 eur. Starosta
oboznámil prítomných so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce o podaní takejto žiadosti. Na
základe jej odporučenia navrhol podať takúto žiadosť. Stanovisko hlavného kontrolóra tvorí
prílohu zápisnice.
O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 4.
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom výstavby optickej siete v obci –
investor „Slovak Telekom“. O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 5.
Zároveň s pozvánkou bol poslancom na preštudovanie doručený návrh VZN č.
2/2020 o nakladaní s odpadom. Nakoľko poslanci nemali pripomienky k predloženému
návrhu, dal starosta obce hlasovať za jeho schválenie. VZN tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 7.
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou p. Anny Fačkovcovej, o odkúpenie
časti pozemku. Jedná sa o plochu dlhodobo užívanú žiadateľkou. Starosta obce navrhol
schváliť zámer odpredaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
ustanovenia §9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a to časť pozemku p.č. 362/105 k.ú. Lukáčovce, nachádzajúca sa na LV č. 1525 /
pôvodná parcela/ o výmere 129 m2
- novovytvorená parcela na základe GP č. 86/2020
362/29 zastavená plocha 129 m2
- Táto časť pozemkov sú pre obec neupotrebiteľné, nakoľko žiadateľka ich dlhé roky
obhospodaruje.
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 8.
Na základe žiadostí od CVČ, ktoré navštevujú deti vo veku 5 – 15 rokov, ktoré majú
trvalý pobyt v obci Lukáčovce, starosta navrhol prijať uznesenie o poskytnutí finančných
prostriedkov pre deti navštevujúce záujmové mimoškolské aktivity v rámci CVČ v iných
obciach , vo výške 67,00 eur na jedno dieťa na školský rok 2020/2021 a na ďalšie školské
roky. O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 9.
Po prečítaní návrhu uznesenia dal starosta obce o návrhu hlasovať.
Hlasovanie :
za: 6
proti: 0
zdržal sa :0
Po schválení uznesenia starosta obce Ing. Igor Cok poďakoval prítomným za účasť a ukončil
tretie riadne zasadnutie OZ.

Návrh uznesenia
Z TRETIEHO RIADNEHO
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA KONALO
DŇA 22. 10. 2020 V DRUŽSTEVNOM DOME V LUKÁČOVCIACH

I.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
- všetky body upraveného programu,
- príspevok pre deti navštevujúce CVČ
II.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s ch v a ľ u j e:
- zapisovateľku: p. Ing. Soňu Szalaiovú.
- overovateľov zápisnice: p. Petra Markoviča a p. Stanislava Hantáka.
- návrh na podanie žiadosti na Ministerstvo financií na prijatie finančnej výpomoci
- návrh výstavby optickej siete v obci – investor „Slovak Telekom“
- návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s odpadom
- zámer odpredaja dotknutej časti pozemku p.č. 362/29
- návrh príspevku pre deti navštevujúce záujmové mimoškolské aktivity v rámci CVČ.

IV.
Po prečítaní návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia.
Hlasovanie:
Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia z 3. riadneho zasadnutia OZ obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa
22. 10. 2020 bol jednomyseľne schválený.
Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala : Ing. Soňa Szalaiová
Overovatelia zápisnice:
p. Peter Markovič

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

p. Stanislav Hanták

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

Ing. Igor Cok
starosta obce

Uznesenie č. 20/2020
z 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 22. 10. 2020
OZ prerokovalo a schválilo:
- žiadosť na Ministerstvo financií na prijatie návratnej finančnej výpomoci.

V Lukáčovciach 22. 10. 2020

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 21/2020
z 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 22. 10. 2020
OZ prerokovalo a schválilo:
- návrh výstavby optickej siete v obci – investor „Slovak Telekom“.

V Lukáčovciach 22. 10. 2020

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 22/2020
z 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 22. 10. 2020
OZ prerokovalo a schválilo:
- VZN č. 2/2020 o nakladaní s odpadom.

V Lukáčovciach 22. 10. 2020

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 23/2020
z 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 22. 10. 2020
OZ prerokovalo a schválilo:
- zámer odpredaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia
§9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to
časť pozemku p.č. 362/105
k.ú. Lukáčovce, nachádzajúca sa na LV č. 1525 /pôvodná
parcela/
o výmere 129 m2 - novovytvorená parcela na základe GP č. 86/2020
362/29 zastavená plocha 129 m2

V Lukáčovciach 22. 10. 2020

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 24/2020
z 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 22. 10. 2020
OZ prerokovalo a schválilo:
- poskytnutie finančných prostriedkov pre deti vo veku 5 – 15 rokov, ktoré majú trvalý pobyt
v obci Lukáčovce, navštevujúce záujmové mimoškolské aktivity v rámci CVČ v iných
obciach , vo výške 67,00 eur na jedno dieťa na školský rok 2020/2021 a na ďalšie školské
roky.
V Lukáčovciach 22. 10. 2020

Ing. Igor Cok
Starosta obce

