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

dňa 25. 03.  2021 



V Lukáčovciach 25. 03. 2021                      
Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo dňa 25. 03. 2021 v  Družstevnom dome v Lukáčovciach 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program rokovania:  
1) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2)  Kontrola plnenia uznesení 
3)  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. 
4) Schválenie zámeru odpredaja časti pozemku 363/1 
5) Oboznámenie  so stavom rekonštrukcie budovy MŠ. 
6.) Záverečná správa o stave ochrany pred požiarmi za rok 2020. 
7.) Rôzne 
8.) Diskusia 
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 zúčastnili všetci poslanci. Zasadnutie OZ 
bolo uznášania schopným, bolo zvolané včas s vopred oznámeným programom rokovania. 
Starosta obce navrhol doplniť program o jeden bod: Záverečná správa o stave ochrany pred 
požiarmi za rok 2020. O programe  rokovania s doplneným bodom dal starosta obce hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        
Starosta obce navrhol   zapisovateľku:   p. Ing. Soňu Szalaiovú a navrhol overovateľov 
zápisnice:   p. Stanislav Hanták a p. Peter Markovič.  
O návrhu dal hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

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

a vytvorenia geometrického plánu pre budúcu realizáciu zberného dvora je splnená.  

K bodu 3. 
Hlavná kontrolórka obce Ing. Iveta Bendová predniesla správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce za rok 2020.Správa je prílohou zápisnice.  
OZ berie na vedomie správu z kontrolnej  činnosti HK obce za rok 2020. 
      
K bodu 4. 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou  o odkúpenie časti pozemku. Jedná 
sa o malú plochy dlhodobo užívanú žiadateľom, ohradenú. 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  
čast pozemku p.č. 363/1   k.ú. Lukáčovce, nachádzajúca sa na LV č. 1525 /pôvodná parcela/  
novovytvorená č. 363/A  o výmere 41 m2  



O  návrhu  dal hlasovať. 
 Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0      
   

K bodu 5. 
           Starosta obce informoval prítomných o stave rekonštrukcie materskej školy. Práce sú 
už ukončené. Kolaudácia objektu je plánovaná na  13.4. 2021.  

K bodu 6. 

S obsahom záverečnej správy o stave ochrany pred požiarmi za rok 2020 informoval 
prítomných starosta obce. Správa je prílohou zápisnice.  
OZ berie na vedomie správu o stave ochrany pred požiarmi  za rok 2020. 

K bodu 7. 
           V bode rôzne starosta obce informoval prítomných o stave prác na realizácii chodníka 
na cintoríne. V súčasnosti prebiehajú úpravy terénu. Následne bude vybudovaný chodník a na 
jeho začiatku bude osadená závora. 

K bodu 8. 

              Do diskusie neboli pridané žiadne príspevky. 

K bodu 9.             
      

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 riadne zasadnutie OZ. 



Návrh  uznesenia 
Z PRVÉHO RIADNEHO 

 ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA KONALO  
DŇA 25. 03.  2021 V DRUŽSTEVNOM DOME V LUKÁČOVCIACH 

      I. 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí p r e j e d n a l o:                                                         
-  všetky body programu. 
  

II. 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí b e r i e   n a v e d o m i e: 
- správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020, 
- záverečnú správu o stave ochrany pred požiarmi, 
- stav rekonštrukcie budovy MŠ a jej kolaudáciu, 
- informáciu o stave realizácie chodníka na miestnom cintoríne.   

      III. 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s ch v a ľ u j e: 
- program rokovania doplnený o bod: Záverečná správa o stave ochrany pred požiarmi za rok 
2020, 
- zapisovateľku Ing. Soňu Szalaiovú 
- overovateľov zápisnice:   p. Stanislav Hanták a p. Peter Markovič, 
- zámer odpredaja majetku obce - časti pozemku p.č. 363/1. 

                                                           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 25. 03. 
2021 bol jednomyseľne schválený. 
Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť  a zasadnutie ukončil. 



Zapísala :    Ing. Soňa Szalaiová     

Overovatelia zápisnice:  

 p. Stanislav Hanták          .................................... 
                             
 p. Peter Markovič             ..................................... 

                                                                                                                                         
                                                                                                                          Ing. Igor Cok 
                                                                                                                          starosta obce      

         Uznesenie č. 1  /2021 
Z 1.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

zo dňa 25. 03.2021 
OZ prerokovalo a berie na vedomie:    
-  správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020. 

  V Lukáčovciach 25. 03. 2021                                                                       Ing. Igor Cok 
                                                                                                                        Starosta obce   

Uznesenie č. 2  /2021 
Z 1.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

zo dňa 25. 03.2021 
OZ prerokovalo a berie na vedomie:    
-  záverečnú správu o stave ochrany pred požiarmi.   

  V Lukáčovciach 25. 03. 2021                                                                       Ing. Igor Cok 
                                                                                                                        Starosta obce   

Uznesenie č. 3 /2021 
Z 1.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

zo dňa 25. 03.2021 
OZ prerokovalo a schvaľuje: 

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  čast pozemku p.č. 363/1   k.ú. Lukáčovce, nachádzajúca sa na LV č. 1525 /
pôvodná parcela/ . Novovytvorená pacrcela č. 363/A  o výmere 41 m2  

V Lukáčovciach 25. 03. 2021                                                                         Ing. Igor Cok 
                                                                                                                        Starosta obce   




