
Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12. 5. 2022 v malej 

zasadačke Kultúrneho domu v Lukáčovciach 

Program zasadnutia: 
 Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
1.  Riešenie priestorov pre poštu 
2. Rekonštrukcia cesty Lukáčovce – Nové Sady 
4.         Diskusia 
5.         Schválenie uznesenia a záver. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor  Cok , ktorý privítal 
prítomných hostí. Po privítaní poslancov konštatoval, že zasadnutie je 
uznášaniaschopné a bolo zvolané  s vopred oznámeným programom. 
Ospravedlnil neprítomnosť poslanca pána Hantáka, ktorý sa nemohol 
zúčastniť zasadnutia z pracovných dôvodov.  

      Za zapisovateľa bola určená: Ing. Soňa Szalaiová 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ing. Eduard Teplanský 

                                      Martin Zachar  
            Starosta obce dal hlasovať za uvedený program. 
            Za = 6 poslancov          proti= 0             zdržal sa =0            
neprítomný=1  
            Starosta obce dal hlasovať za navrhnutých overovateľov zápisnice. 
            Za = 6 poslancov         proti= 0             zdržal sa =0            neprítomný=1  

2. Starosta obce oboznámil prítomných s výsledkom rokovania so 
zástupcami Slovenskej pošty ohľadom premiestnenie prevádzky v obci zo 
súčasnej budovy do budovy požiarnej zbrojnice. Podmienkou Slovenskej 
pošty sú čiastočné úpravy miestnosti, konkrétne je to osadenie mreží na 
dvere, osadenie mreží alebo bezpečnostných fólií na okno, odinštalovanie 
sprchového kúta, úprava osvetlenia miestnosti. Ďalej bol daný návrh na 
výšku nájomného 10eur /m2 na rok. Ďalšie poplatky : vodné, stočné a 
energie bude hradiť pošta. Z toho vyplýva nutnosť inštalácie podružného 
merania spotreby energie, čo zabezpečí obecný úrad. Starosta obce 
navrhol uzavrieť zmluvu so Slovenskou poštou na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou. 
Starosta obce dal hlasovať o návrhu prenajať priestory požiarnej zbrojnice  
Slovenskej pošte za horeuvedených podmienok. 
Za = 6 poslancov          proti= 0             zdržal sa =0            neprítomný=1  
Starosta obce dal hlasovať o návrhu úprav miestnosti v požiarnej zbrojnici 
pre potreby Slovenskej pošty. 



Za = 6 poslancov        proti= 0             zdržal sa =0            neprítomný=1  

3. Starosta obce oboznámil prítomných so stavom cesty smerom na Nové 
Sady. Navrhol úpravu tejto komunikácie recyklovaným odpadom. 
O návrhu dal hlasovať.          
 Za = 0 poslancov        proti= 6             zdržal sa =0            neprítomný=1  

4. V diskusii boli prítomní informovaní o stave realizácie zberného dvora, na 
ktorý je potrebné použiť betónové ohradníky a poplastované pletivo 
z dôvodu dlhšej trvanlivosti a jednoduchšej údržby. 

5.  Po prečítaní uznesenia dal starosta o znení uznesenia hlasovať.                                   
Za = 6 poslancov                   proti= 0             zdržal sa =0            
neprítomný=1  

       Po schválení uznesenia starosta obce ukončil 1.mimoriadne zasadnutie  
       OZ   v Lukáčovciach.        

    



                                                                            .  

U Z N E S E N I E   

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, 
KTORÉ SA KONALO DŇA 12. 5. 2022 V MALEJ 

 ZASADAČKE KULTÚRNEHO DOMU 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  Ing. Eduarda Teplanského a pána Martina Zachara 
- Program zasadnutia 
- Prenájom miestnosti v požiarnej zbrojnici pre zriadenie pošty  
- Úpravu miestnosti v požiarnej zbrojnici pre potreby pošty 

      III 

Obecné zastupiteľstvo z a m i e t a : 
- Úpravu cesty na Nové sady 

Zapisovateľ: Ing. Soňa Szalaiová 

Overovatelia  zápisnice: 

Ing. Eduard Teplanský            ........................................ 

      Martin Zachar                            ........................................ 

         Ing. Igor Cok 
         starosta obce 



Uznesenie č.11/2022 
z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 12.5.2022 
  
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
- schvaľuje  prenájom miestnosti v požiarnej zbrojnici pre poštu na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou, s výškou prenájmu 10eur/m2/rok. Energie bude hradiť pošta. 
- schvaľuje   úpravu miestnosti v požiarnej zbrojnici pre potreby pošty. 

v Lukáčovciach 12.5.2022      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 

Uznesenie č.12/2022 
z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 12.5.2022 
  
 Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce  
- zamieta   úpravu cesty na Nové Sady. 

v Lukáčovciach 12.5. 2022      Ing.Igor Cok 
         starosta obce 




