
Z á p i s n i c a 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo 

dňa 10. 12.  2020 



V Lukáčovciach 10. 12. 2020                      
Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo dňa 10. 12. 2020 v Družstevnom  dome v Lukáčovciach 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program rokovania:  
1) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2)  Kontrola plnenia uznesení 
3)  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 
4) Návrh a schválenie VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce 
5)  Návrh a schválenie „dodatku č. 8“ k  VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a  školských zariadení so sídlom na 
území obce Lukáčovce. 

6)  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 
a viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023 

7)  Návrh a schválenie „rozpočtu na rok 2021“ a viacročného rozpočtu na roky 
2022 – 2023 

8) Riešenie pozemku na zberný dvor 
9.) Rôzne 
10.)Diskusia 
11.)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, poslanc Ing. 
Eduard Teplanský bol ospravedlnený. Zasadnutie OZ bolo uznášania schopným, bolo zvolané 
včas s vopred oznámeným programom rokovania. O programe rokovania dal starosta obce 
hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 6                 proti: 0               zdržal sa :0        
Starosta obce navrhol   zapisovateľku:   p. Ing. Soňu Szalaiovú a navrhol overovateľov 
zápisnice:  p. Martina Zachara a  p. Karola Bullu.  
O návrhu dal hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 6                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 2.  
Starosta uviedol, že uznesenia sa plnia priebežne. 

K bodu 3. 



  Hlavná kontrolórka obce Ing. Iveta Bendová oboznámila prítomných 
s návrhom plánu práce hlavnej kontrolórky obce na I. polrok roku 2021. Plán je prílohou 
zápisnice. 
O  návrhu  dal starosta obce hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 6                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 4. 
Starosta obce predniesol návrh na úpravu VZN č.3/2020 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Lukáčovce. Návrh sa týkal zmeny poplatku za komunálny odpad. Doterajší poplatok 
nepokrýval výdavky obce za vývoz uvedeného odpadu a preto starosta obce navrhol zvýšiť 
doterajší poplatok z 0,07eura/obyvateľ/deň na 0,075eura/obyvateľ/deň. (Ide o zvýšenie 
poplatku o 1,75eura na obyvateľa ročne.) 
O  návrhu  dal starosta obce hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 6                 proti: 0               zdržal sa :0        
 Po krátkej diskusii bol podaný návrh, aby poplatky za komunálny odpad v rovnakej výške, 
ako platia občania s trvalým pobytom, platili aj majitelia chalúp v obci.  

• návrhu  dal starosta obce hlasovať. 
• VZN tvorí prílohu zápisnice. 

Hlasovanie :    za: 6                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 5. 
             S návrhom  „dodatku č. 8“ k  VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a 
mzdy na dieťa v MŠ a  školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce,  ktorý 
obsahuje zvýšenie dotácie podľa novely zákona, oboznámila prítomných hlavná kontrolórka 
obce.  
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Dodatok VZN tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie :    za: 6                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 6.                 
            Poslanci boli vopred oboznámení s rozpočtom na rok 2021 a viacročným rozpočtom 
na roky 2022 – 2023 v plnom znení. Prítomní si vypočuli aj stanovisko hlavnej kontrolórky 
obce.  OZ berie na vedomie stanovisko HK k rozpočtu obce na roky 2021-2023. Stanovisko 
HK tvorí prílohu zápisnice.                               

K bodu 7. 
Starosta obce vyzval prítomných k pripomienkam k rozpočtu na rok 2021. Pretože 
neboli vznesené žiadne pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Rozpočet na roky 2021-2023 tvorí prílohu zápisnice. 

Hlasovanie :    za: 6                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 8. 
           Vzhľadom na potrebu riešenia situácie s odpadom je vhodné v obci zriadiť zberný dvor 
na separovaný odpad, ktorý nie je možné ukladať do malých kontajnerov. Obecné 



zastupiteľstvo sa zaoberalo hľadaním vhodného miesta na zriadenie zberného dvora.  Po 
krátkej diskusii bol daný návrh vytvoriť zberný dvor na separovaný odpad na časti parcely 
1526/1 , LV: 1525 katastrálne územie Lukáčovce.    
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 6                 proti: 0               zdržal sa :0        
V tomto bode ďalej starosta obce uviedol,  že sa plánuje zabezpečenie častejšieho vývozu 
plastov a papiera od apríla 2021. 

K bodu 9. 
 Starosta obce predniesol poslancom OZ otázku schválenia predaja a navrhnutia ceny predaja 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lukáčovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
a to: časť parcela č.362/1  o výmere 129 m2 pre p. Annu Fačkovcovú , bytom Lukáčovce č. 
393,  v zmysle ustanovenia § 9 a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obci 
v znení neskorších predpisov, na základe jej písomnej žiadosti.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa pre obec je ten, že sú to plochy dlhodobo užívané 
žiadateľkou  a sú  ohradené. 
 P.č. 362/105   k.ú. Lukáčovce,  LV č. 1525 /pôvodná parcela/  o výmere 129 m2  
 - novovytvorené parcela na základe GP č. 86/2020  

 362/29 zastavená plocha  129 m2 
                          
Žiadosť o odpredaj pozemku tvorí prílohu zápisnice. 

O predaji pozemku dal starosta hlasovať: 
Hlasovanie :    za: 6                proti: 0               zdržal sa :0 
OZ schválilo predaj časti  parc. číslo č. 362/105 o výmere 129 m2 

Poslanci OZ sa zhodli na cene  7,50 € / m2 
Starosta dal  hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 6                proti: 0               zdržal sa :0 
  
OZ schválilo predajnú cenu za časť parc. číslo č. 362/105     -    7,50 €/m2  

OZ poveruje starostu vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy a jej podpísaním. 
Návrh na vklad na Okresný úrad- katastrálny odbor  uskutoční kupujúci. 

K bodu 10.                 
-            Starosta obce vydal príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce.  

Inventarizačná komisia zostala v pôvodnom zložení:  Juraj Hanák, Peter Markovič a 
Martin Zachar  

             Hlasovanie :    za: 6                 proti: 0               zdržal sa :0   

- Starosta predniesol úpravu rozpočtu v plnom rozsahu o ktorom dal hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 6                 proti: 0               zdržal sa :0  



 Do diskusie neboli podané žiadne príspevky.                                

K bodu 11. 
            Zapisovateľka Ing. Soňa Szalaiová predniesla návrh uznesenia zo 4. riadneho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Po prečítaní návrhu uznesenia dal starosta o znení 
uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 6                 proti: 0               zdržal sa :0        

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

Návrh  uznesenia 

ZO ŠTVRTÉHO RIADNEHO 
 ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA KONALO  

DŇA 10. 12.  2020 V DRUŽSTEVNOM DOME 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: 
- overovateľov zápisnice: p. Martina Zachar a p.Karola Bullu,  
- program zasadnutia,  
-plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok roku 2021, 
-VZN č. 3/2020 s úpravami: 
                 a, zvýšenie poplatku za komunálny odpad z 0,07eura/obyvateľ/deň na 0,075eura/
obyvateľ/deň, 
                  b, poplatky za komunálny odpad v rovnakej výške pre obyvateľov aj vlastníkov 
chalúp, 
- dodatok č. 8 k  VZN č. 2/2013 o určení   výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ 
a  školských zariadeniach so sídlom na území obce Lukáčovce ,  
- návrh rozpočtu obce na rok 2021,  
- návrh zriadiť zberný dvor na separovaný odpad na časti parcely 1526/1, 
-zámer odpredaja časti pozemku na parcele 362/105 
- odpredaj novovzniknutej časti pozemku parc. Číslo 362/29    za cenu 7,50eur za 1m2 
o výmere 129 m2 
- príkaz na vykonanie inventarizácie 
- úpravu rozpočtu 
   
  
      III. 
Obecné zastupiteľstvo   b e r i e  n a v e d o m i e: 



-určenie zapisovateľky Ing. Soni Szalaiovej 
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2021 a  viacročného rozpočtu na 
roky 2022 a 2023, 
- viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023.  

IV. 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí p o v e r u j  e: 
- starostu obce vypracovaním predbežného plánu zberného dvora na separovaný odpad 
- starostu obce vypracovať geometrický plán zberného dvora na separovaný odpad . 
- vypracovať kúpnu zmluvu pre p. Fačkovcovú Annu na odpredaj časti pozemku 

                                                                 
  V. 

Po prečítaní  návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia. 
Hlasovanie:            Za: 6                  proti: 0                zdržal sa: 0            
Návrh uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia OZ obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 10. 12. 
2020 bol jednomyseľne schválený. 
Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť  a zasadnutie ukončil. 

Zapísala :    Ing. Soňa Szalaiová     

Overovatelia zápisnice:  

 p. Martin Zachar                .................................... 
                             
 p. Karol Bulla                    ..................................... 
                                                                                                                                         
                                                                                                                          Ing. Igor Cok 
                                                                                                                          starosta obce      

   



 Uznesenie č. 25 /2020 
 zo 4. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 10.12.2020 

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. Martin Zachar a p.Karol Bulla, . 
b) berie na vedomie určenie zapisovateľa: p.Ing. Soňa Szalaiová 

v Lukáčovciach 10.12.2020      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.26/2020 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 10.12.2020 
  
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
- schvaľuje   plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok roku 2021. 

v Lukáčovciach 10.12.2020      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 



   Uznesenie č.27 /2020 
 zo 4. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 10.12.2020 

-  schvaľuje VZN č. 3/2020 s úpravami: 
                 a, zvýšenie poplatku za komunálny odpad z 0,07eura/obyvateľ/deň na 0,075eura/
obyvateľ/deň, 
                  b, poplatky za komunálny odpad v rovnakej výške pre obyvateľov aj vlastníkov 
chalúp. 

v Lukáčovciach 10.12.2020      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.28 /2020 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 10.12.2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
- berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2021 a  
viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023. 

v Lukáčovciach 10.12.2020                 Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.29/2020 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 10.12.2020 
  
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
- schvaľuje    návrh rozpočtu obce na rok 2021 
-berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023 

v Lukáčovciach 10.12.2020      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

 Uznesenie č.30/2020 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 10.12.2020 
  
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
- schvaľuje   dodatok č. 8 k  VZN č. 2/2013 o určení   výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa v MŠ a  školských zariadeniach so sídlom na území obce Lukáčovce. 

v Lukáčovciach 10.12.2020      Ing.Igor Cok 



         starosta obce 

Uznesenie č.31/2020 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 10.12.2020 
  
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
- schvaľuje  predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lukáčovce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a to: časť parcely č.362/105  o výmere 129 m2 pre p. Fačkovcovú Annu , 
bytom Lukáčovce č. 393 v zmysle ustanovenia § 9 a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. 
o majetku obci v znení neskorších predpisov. 

OZ schválilo cenu pozemku:   7,50 €/m2 x  výmera pozemku 129m2  =  967,50 € 

v Lukáčovciach 10.12.2020      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uznesenie č.32 /2020 

 zo 4. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 
 zo dňa 10.12.2020 

- schvaľuje   návrh zriadiť zberný dvor na separovaný odpad na časti parcely 1526/1,  
LV 1525, katastrálne územie Lukáčovce 

v Lukáčovciach 10.12.2020      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.33 /2020 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 10.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
- schvaľuje  úpravu rozpočtu za rok 2020 v plnom rozsahu. 

v Lukáčovciach 10.12.2020      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 



Uznesenie č.34 /2020 
zo 4. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 10.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
-poveruje starostu obce vypracovaním predbežného plánu zberného dvora na separovaný 
odpad. 
-poveruje  starostu obce vypracovať geometrický plán zberného dvora na separovaný odpad. 

v Lukáčovciach 10.12.2020      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.35 /2020 
zo 4. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 10.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  

Schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku obce za rok 2020 

v Lukáčovciach 10.12.2020      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 


