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

dňa 9. 12.  2021 



V Lukáčovciach 10. 12. 2021                      
Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo dňa 9. 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) Návrh a schválenie dodatku na vklad do katastra na rod. dom súp. Č. 442 
4)  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 
5) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 

a viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024 
6) Návrh a schválenie „rozpočtu na rok 2022“ a viacročného rozpočtu na roky 

2023 – 2024 
7) Návrh a schválenie VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce 
8)  Návrh a schválenie „dodatku č. 9“ 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. 

9)  návrh na schválenie zámeru odpredaja časti pozemku p.č. 363/46 
10)Prerokovanie výzvy  č. 72 MŽP SR . zberný dvor 
11)Rekonštrukcia priestorov zadnej časti DD 
12)Informácia o vydaní príkazu starostu na inventarizáciu – menovanie 

inventarizačnej komisie 
13.) Rôzne 
14.)Diskusia 
15.)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, poslanec p.Karol 
Bulla bol ospravedlnený. Zo zasadnutia sa tiež ospravedlnila zo zdravotných dôvodov 
kontrolórka obce Ing. Iveta  Bendová. Zasadnutie OZ bolo uznášania schopné, bolo zvolané 
včas s vopred oznámeným programom rokovania. Starosta doplnil bod programu o schválenie 
návštevného a prevádzkového poriadku detského ihriska umiestneného na p.č. 122/3 kat. úz. 
Lukáčovce.  O programe rokovania dal starosta obce hlasovať. 

Hlasovanie :    za: 6                 proti: 0               zdržal sa :0        
Starosta obce navrhol   zapisovateľku:   p. Zuzanu Gajdošovú  a navrhol overovateľov 
zápisnice:  p. Martin Zachar a  p. Eduard Teplanský.  
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. 
 Starosta obce  prečítal rozhodnutie o prerušení konania na OU Nitra – katastrálny 
odbor. Poslanci OZ prerokovali a schválili formou dodatku na vklad do katastra nehnuteľnosti 
odkúpenie s uvedením podielu : 
a)pozemku parc. Reg. C č. 1811/5 ako zastasvaná plocha a nádvorie vo výmere 599 m2 
b) pozemku parc. Reg. C č. 1811/6 ako záhrada vo výmere 1151 m2 
c) pozemku parc. Reg. C č. 1811/9 ako zastasvaná plocha a nádvorie vo výmere 11 m2 
d) rodinný dom na pozemku parc. Reg. C č. 1811/5  

Predávajúci:  
- Genovéva Balagová, rod. Balagová,  951 23 Lukáčovce č. 442 v podiely 4/6 

predávajúca za cenu 1,00€ 
- Helena Kyjaková, rod. Kludilová,  951 22 Alekšince 394 v podiely 1/6 predávajúca za 

cenu 1,00€ 
- Mária Rybáriková, rod. Balagová,920 63   Pastuchov 150 v podiely 1/6 predávajúca 

za cenu 1,00€ 

Hlasovanie :    za: 6                 proti: 0               zdržal sa :0        
Rozhodnutie o prerušení je prílohou k zápisnici 

K bodu 4. 
  Poslanci OZ boli  oboznámení  s návrhom plánu práce hlavnej kontrolórky 

obce na I. polrok roku 2022. Plán je prílohou zápisnice. 
O  návrhu  dal starosta obce hlasovať. 

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

K bodu 5. 
 Poslanci boli vopred oboznámení s rozpočtom na rok 2022 a viacročným 
rozpočtom na roky 2023 – 2024 v plnom znení. Bolo prečítané stanovisko hlavnej 
kontrolórky obce.  OZ berie na vedomie stanovisko HK k rozpočtu obce na roky 2022-2024. 
Stanovisko HK tvorí prílohu zápisnice.                               

K bodu 6. 
Starosta obce vyzval prítomných k pripomienkam k rozpočtu na rok 2022. Pretože 
neboli vznesené žiadne pripomienky, starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Rozpočet na roky 2022 – bol schválený v základných kategóriách /
100,200,300,400,500,600,700,800/ 



Viacročný rozpočet na roky 2023 – 2024 – poslanci OZ berú na vedomie 
Rozpočet  tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie :    za: 6                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 7. 

Starosta obce predniesol návrh na úpravu VZN č.1/2021 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 0,075eura/obyvateľ/deň na 0,08eura/obyvateľ/deň.  
OZ schválilo - Náklady za zbernú nádobu znáša pôvodca odpadu, pričom cena zbernej 
nádoby je stanovená vo výške aktuálnej nákupnej ceny novej nádoby. 

novej nádoby. 
O  návrhu  dal starosta obce hlasovať. VZN tvorí prílohu zápisnice. 

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

K bodu 8. 
             S návrhom  „dodatku č. 9“ 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, oboznámil prítomných starosta obce.  
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Dodatok VZN tvorí prílohu zápisnice. 

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

K bodu 9. 

A. 
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou p. Edity Šedivej rod. Cebovej  a p. Rudolfa 
Štureka  o odkúpenie časti pozemku. Jedná sa o plochu dlhodobo užívanú žiadateľmi- 
záhradka pred domom. Starosta dal hlasovať za  schválenie zámeru 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. 363/1   
k.ú. Lukáčovce, nachádzajúca sa na LV č. 1525 /pôvodná parcela/    
 - novovytvorená parcela na základe GP č. 210124/2021 

363/46 parcela reg. C  zastavaná plocha  9 m2                         
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice 

Hlasovanie :    za: 6                 proti: 0               zdržal sa :0    
          
B. 
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou Ing. Martina Lipku   o odkúpenie časti 
pozemku. Jedná sa o plochu dlhodobo užívanú žiadateľom- záhradka pred domom. Starosta 
dal hlasovať za  schválenie  zámeru 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. 363/1   k.ú. Lukáčovce, nachádzajúca sa 
na LV č. 1525 /pôvodná parcela/    
 - novovytvorená parcela na základe GP č. 210125/2021 

363/47 parcela reg. C  zastavaná plocha  36 m2                         
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice 

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

Ďalšiu  novovytvorenú parcelu č. 363/1 diel 2 o výmere 278 m2  obecné zastupiteľstvo 
neschválilo zámer predaja tejto časti z dôvodu, že v budúcnosti túto časť obce využije na 
revitalizáciu a výstavbu chodníka. 

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

K bodu 10. 

Obecná rada   prerokovala navrhla aby obec začala s realizáciou 1.fázy výstavby  
zberného dvora svojpomocne z vlastných prostriedkov a keď bude daná výzva na 
predkladanie žiadostí na MŽP SR  bude mať obec už pripravené podklady. Poslanci OZ 
poverili starostu obce s prípravou stavebného  povolenia. 

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

K bodu 11. 

 Na základe výpovede z nájmu skladových priestorov v zadnej časti družstevného 
domu  starosta navrhol aby sa z časti priestoru urobila obecná kinižnica. Po vyprataní  
a vyčistení priestoru doterajším nájomcom bude priestor využívaný pre potreby obce. 

K bodu 12.                 
-            Starosta obce vydal príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce.  

Inventarizačná komisia bude v  zložení:  Juraj Hanák, Stanislav Hanták a Ing. Eduard 
Teplanský 

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

K bodu 13.                 
A. 
 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. Jána Šebeštian , bytom Lukáčovce č. 48,  
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 je to plocha dlhodobo užívané 
žiadateľom. 
 P.č. 362/1   k.ú. Lukáčovce,  LV č. 1525 /pôvodná parcela/    



 - novovytvorená parcela na základe GP č. 19/2021  
 362/31  parcela reg. C - zastavaná plocha  52 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. 362/31 o výmere 52 m2 

Poslanci OZ sa zhodli na cene  10,00 € / m2 
Starosta dal  hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 6                proti: 0               zdržal sa :0 
  
OZ schválilo predajnú cenu za časť parc. číslo č. 362/31 – 10,00€ m2  

Kúpno-predajnú  zmluvu  vypracuje kupujúci. 
Návrh na vklad na Okresný úrad- katastrálny odbor  uskutoční kupujúci. 

B. 
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 43 m2 pre p. Miroslava Bľandu Hudačeka a manželku 
Miroslavu Bľandovú Hudačkovú, rod. Kunovú  , bytom Lukáčovce č. 479,  v zmysle 
ustanovenia § 9 a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obci v znení neskorších 
predpisov, na základe ich písomnej žiadosti.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa pre obec je ten, že žiadateľ má na tejto časti pozemku 
postavnú garáž.  
 P.č. 362/1   k.ú. Lukáčovce,  LV č. 1525 /pôvodná parcela/    
 - novovytvorená parcela na základe GP č. 14/2021 
 parcela reg. C - 322/5 diel 3 -zastavaná plocha  a 
parcela reg. C – 322/6 diel 4 – zastavená plocha o celkovej výmere 43 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. o výmere 43 m2 

Poslanci OZ sa zhodli na cene  10,00 € / m2 
Starosta dal  hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 6                proti: 0               zdržal sa :0 
  
OZ schválilo predajnú cenu za 10,00€ m2  

Kúpno-predajnú  zmluvu  vypracuje kupujúci. 
Návrh na vklad na Okresný úrad- katastrálny odbor  uskutoční kupujúci. 



Nakoľko žiadateľ postavil  časť garáže  na obecnom pozemku, Obecné zastupiteľstvo 
poveruje starostu obce o začatí správneho konania a uloženia pokuty za to že stavebník ohlásil 
drobnú stavbu a uviedol, že bude stavať na svojom pozemku, ale časť garáže bola postavená 
na p.č. 362/1 /obecný pozemok/ čím porušil stavebný zákon č. 50/1976 , §105, ods. 1, pís. a 

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

C. 
Na obec prišla žiadosť o stavebný zámer na parcelách 258,259 a 256/1  kat. úz. Lukáčovce  
kde je cieľ postaviť štyri rodinné domy aj s prístupovou cestou. 
Žiadosť poslanci OZ zamietli, nakoľko žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľností 
a nepreukázalo sa jeho vlastníctvo a výstavba by nezapadala do zastavaného územia obce. 

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

D. 

Ako doplňujúci bod programu zasadnutia OZ bolo prerokovanie a schválenie návštevného 
a prevádzkového poriadku detského ihriska nachádzajúceho sa na p.č. 122/3 kat.úz. 
Lukáčovce   
Prevádzkový a návštevný poriadok bol schválený a tvorí prílohu zápisnice. 

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

E. 
OZ schvaľuje prílohu č. 4 k Zásadám o hospodárení s majetkom obce nasledovne: 
§ 2 – bod 3 sa upravuje: 

Krátkodobý prenájom  nových skladacích  stolov:      1,00€/ kus/ 1víkend 
Krátkodobý prenájom nových tapacírovaných  stoličiek:   0,50€/ kus/ 1víkend 
Krátkodobý prenájom pivných setov    :   0,80€/ set / 1víkend 

§10 sa dopĺňa o položku: 
 Servisný poplatok za vodu ......................7,00€ /rok 
Príloha č. 4 k  Zásadám o hospodárení s majetkom obce tvorí prílohu zápisnice 

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

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

G. 
Starosta obce  prečítal správu nezávislého audítora k auditu konsolidovanej  účtovnej 

závierky za rok 2020. 
Táto správa tvorí prílohu zápisnice. 

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



OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora. 

  
 Do diskusie neboli podané žiadne príspevky.                                

K bodu 15. 
            Zapisovateľka 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 9. 12.  2021 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 Ing.  Eduarda Teplanského,  
- program zasadnutia s doplnením bodu o prerokovanie a schválenie Prevádzkového 
a Návštevné poriadku detského ihriska 
- formou dodatku na vklad do katastra nehnuteľnosti odkúpenie s uvedením podielu :  
    LV č. 999 
-zámer odpredaja časti pozemku na parcele 363/1 
- VZN č.1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Lukáčovce 



- dodatok č. 9 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 ,  
- rozpočet  obce na rok 2022 v základných kategóriách 
- odpredaj novovzniknutej časti pozemku parc. Číslo 362/31za cenu 10,00eur za 1m2 
o výmere 52 m2 
- odpredaj novovzniknutej časti pozemku parc. Číslo 322/5 diel 3 a 322/6 diel 4 za cenu 
10,00eur za 1m2 o výmere 43 m2 
-prílohu č. 4 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce 
-príkaz na vykonanie inventarizácie a inventarizačnej komisie 
- úpravu rozpočtu 
-návštevný a prevádzkový poriadok detského ihriska 
-výstavbu 1.fázy zberného dvora svojpomocne 
-uloženie pokuty  
   
  
      III. 
Obecné zastupiteľstvo   b e r i e  n a v e d o m i e: 
-určenie zapisovateľky Zuzany Gajdošovej 
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2022 a  viacročného rozpočtu na 
roky 2023 a 2024, 
- viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023.  

IV. 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí p o v e r u j  e: 
-  starostu obce vypracovaním dodatku na vklad do katastra nehnuteľnosti odkúpenie 
s uvedením podielu : 
- starostu obce začať správne konanie vo veci porušenia stavebného zákona 

                                                                 
  V. 

Obecné zastupiteľstvo zamieta: 
-odpredaj časi p. 363/1 -  novovytvorenú parcelu č. 363/1 diel 2 o výmere 278 m2   
-žiadosť o stavebný zámer p. Kračúňa – výstavba štyroch rodinných domov 

VI. 
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  



9. 12. 2021 bol jednomyseľne schválený. 
Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť  a zasadnutie ukončil. 

Zapísala :  Zuzana Gajdošová 

Overovatelia zápisnice:  

 p. Martin Zachar                               .................................... 
                             
 Ing. Eduard Teplanský                    ..................................... 
                                                                                                                                         
                                                                                                                          

Ing. Igor Cok 
                                                                                                                      starosta obce      

   

 Uznesenie č. 23 /2021 
 zo 4. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
 schvaľuje overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia OZ v zložení:  
p. Martin Zachar a Ing. Eduard Teplanský 

v Lukáčovciach 10.12.2021     Ing.Igor Cok 
        starosta obce 



Uznesenie č.24 /2021 
zo 4. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 

Schvaľuje  formou dodatku na vklad do katastra nehnuteľnosti odkúpenie s uvedením 
podielu : 
a)pozemku parc. Reg. C č. 1811/5 ako zastasvaná plocha a nádvorie vo výmere 599 m2 
b) pozemku parc. Reg. C č. 1811/6 ako záhrada vo výmere 1151 m2 
c) pozemku parc. Reg. C č. 1811/9 ako zastasvaná plocha a nádvorie vo výmere 11 m2 
d) rodinný dom na pozemku parc. Reg. C č. 1811/5  

Predávajúci:  
- Genovéva Balagová, rod. Balagová,  951 23 Lukáčovce č. 442 v podiely 4/6 

predávajúca za cenu 1,00€ 
- Helena Kyjaková, rod. Kludilová,  951 22 Alekšince 394 v podiely 1/6 predávajúca za 

cenu 1,00€ 
- Mária Rybáriková, rod. Balagová,920 63   Pastuchov 150 v podiely 1/6 predávajúca 

za cenu 1,00€ 

v Lukáčovciach 10.12.2021      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 
___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č.25/2021 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 
  
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 

- schvaľuje   plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok roku 2022. 

v Lukáčovciach 10.12.2021     Ing.Igor Cok 
        starosta obce 

Uznesenie č.26 /2021 
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. 
- berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2022 a  
viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024. 

v Lukáčovciach 10.12.2021 



        Ing.Igor Cok 
        starosta obce 
__________________________________________________________________________ 

Uznesenie č.27/2021 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 
  
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
- schvaľuje  rozpočet  obce na rok 2022 
-berie na vedomie viacročný rozpočet  na roky 2023 a 2024 

v Lukáčovciach 10.12.2021       
Ing.Igor Cok 

        starosta obce 

Uznesenie č.28 /2021 
 zo 4. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
-  schvaľuje VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce v zdaňovacom období 2022 
a ďalšie zdaňovacie obdobia 

v Lukáčovciach 10.12.2021 
        Ing.Igor Cok 
        starosta obce 
________________________________________________________________________ 

 Uznesenie č.29/2021 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 
  
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
- schvaľuje   dodatok č. 9 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 10.12.2021     Ing.Igor Cok 
        starosta obce 

Uznesenie č.30 /2021 
zo 4. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 



zriadení v z. n.p. 
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  časť pozemku p.č. 363/1   k.ú. Lukáčovce, nachádzajúca sa na LV č. 1525 /
pôvodná parcela/ . Novovytvorená parcela č. 363/46  o výmere 9 m2  parc.č. 363/47 o výmere 
36 m2. 

v Lukáčovciach 10.12.2021      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č.31 /2021 
zo 4. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
Zamieta 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. 363/1   k.ú. Lukáčovce, nachádzajúca sa na LV č. 1525 /
pôvodná parcela/ . Novovytvorená parcela č. 363/1 diel 2   o výmere 278 m2   

v Lukáčovciach 10.12.2021      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č.32 /2021 
zo 4. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
Schvaľuje 1.fázu výstavby zberného dvora svojpomocne z vlastných prostriedkov obce. 

v Lukáčovciach 10.12.2021      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 



Uznesenie č.33 /2021 
zo 4. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
Schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku obce za rok 2021 a inventarizačnú komisiu 
v zložení : Juraj Hanák, Stanislav Hanták, Ing. Eduard Teplanský 

v Lukáčovciach 10.12.2021      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 
___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č.34/2021 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 
  
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
Schvaľuje  predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lukáčovce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a to: časť parcely č.362/31  o výmere 52 m2 pre p. Jána Šebeštian , bytom 
Lukáčovce č. 48 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: 10,00 €/m2 x  výmera pozemku 52m2  =  520,00 € 

v Lukáčovciach 10.12.2021  
        Ing.Igor Cok 
        starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č.35 /2021 
 zo 4. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 

- Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. 
o obecnom zriadení v z. n.p. 
Schvaľuje  predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lukáčovce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a to: parcela reg. C - 322/5 diel 3 -zastavaná plocha  a 
parcela reg. C – 322/6 diel 4 – zastavená plocha o celkovej výmere 43 m2 pre: Miroslav 
Bľanda Hudaček a manželka  ,  obaja bytom Lukáčovce č. 479 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: 10,00 €/m2 x  výmera pozemku 43m2  =  430,00 € 

v Lukáčovciach 10.12.2021    



        Ing.Igor Cok 
        starosta obce 

Uznesenie č.36 /2021 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
Poveruje starostu obce začať správne konanie a uložiť pokutu za porušenie stavebného  
zákona podľa  Z.z. 50/1976 , §105, ods. 1, pís. a 

v Lukáčovciach 10.12.2021      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č.37 /2021 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
Zamieta žiadosť o stavebný zámer na parcelách č. 258, 259 ,256/1 kat. úz. Lukáčovce  

v Lukáčovciach 10.12.2021      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č.38 /2021 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 



Schvaľuje prevádzkový poriadok detského ihriska nachádzajúceho sa na p.č. 122/3 kat. úz. 
Lukáčovce 

v Lukáčovciach 10.12.2021      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.39 /2021 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
Schvaľuje návštevný  poriadok detského ihriska nachádzajúceho sa na p.č. 122/3 kat. úz. 
Lukáčovce 

v Lukáčovciach 10.12.2021     Ing.Igor Cok 
        starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č.40 /2021 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
Schvaľuje dodatok č. 4 k Zásadám o hospodárení s majetkom obce Lukáčovce 

v Lukáčovciach 10.12.2021     Ing.Igor Cok 
        starosta obce 

Uznesenie č.41 /2021 
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
- schvaľuje  úpravu rozpočtu za rok 2021 v plnom rozsahu. 

v Lukáčovciach 10.12.2021     Ing.Igor Cok 
        starosta obce 



_______________________________________________________________________ 

Uznesenie č.42 /2021 
zo 4. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 9.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
Berie na vedomie správu nezávislého audítora k auditu konsolidovanej účtovnej závierky za 
rok 2020 

v Lukáčovciach 10.12.2021      Ing.Igor Cok 
         starosta obce


