Zápisnica
z 2 . riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo
dňa 23. 06. 2022

V Lukáčovciach 24.6.2022

Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo dňa 23. 06. 2022 v Družstevnom dome v Lukáčovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1)Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2)Kontrola plnenia uznesení
3)Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (ďalej len „HK“) na II. polrok 2022 obce
Lukáčovce
4)Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021
5)Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2021
6)Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2021
7)Prerokovanie dodatku k žiadosti o zvýšenie finančného pásma v školskej jedálni
8)Schválenie zámeru odpredaja časti pozemku parcela č. 362/1
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 a hostí. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Peter Markovič
. Zasadnutie OZ bolo uznášaniaschopné, zvolané včas s vopred oznámeným programom
rokovania.
Starosta obce navrhol:
Zapisovateľku: p. Zuzanu Gajdošovú
Overovateľov zápisnice: Karol Bulla a Ing. Soňa Szalaiová
O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0
Rokovanie sa doplnilo o body :
- úväzok starostu na ďalšie volebné obdobie
- počet poslancov na ďalšie volebné obdobie
- počet volebných obvodov v nadchádzajúcich spojených voľbách
-schválenie prekládky dopravného značenia obce /smer Pastuchov/
-vypúšťa sa bod zvýšenia finančného pásma v školskej jedálni z dôvodu, že toto musí byť
upravené formou VZN
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 2.
Uznesenia sa plnia priebežne.

K bodu 3.
Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2021 bol prednesený HK.
Tento plán tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2022

K bodu 4.
Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Lukáčovce za rok 2021 bolo prednesené
HK ktorá navrhla OZ schváliť záverečný účet obce – hospodárenie bez výhrad.
Stanovisko HK tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0
OZ berie na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2021

K bodu 5.
Poslanci OZ mali k dispozícii materiál k záverečnému účtu obce Lukáčovce za rok
2021 ešte pred zasadnutím OZ. Nakoľko neboli žiadne otázky a pozmeňovacie návrhy
starosta obce dal hlasovať o záverečnom účte obce Lukáčovce za rok 2021 a OZ schválilo
záverečný účet: bez výhrad.
Prebytok rozpočtu vo výške 33 475,43€ zistený podľa §10, ods. 3
písmena a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa
upravuje – znižuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4 039,90
Eur Dotácie zo ŠR:
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 16 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané
prostriedky zo ŠR v sume 4 039,90Eur účelovo určené na bežné a
kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to:
nevyčerpané prostriedky zo ŠR 1 420,00 Eur ( dotácia – škola)
nevyčerpané prostriedky zo ŠR 2 619,90,00 Eur (dotácia – strava
UPSVR)
b) nevyčerpané prostriedky z fondu opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2
zákona č
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n.
p. za rok 2021 v sume 5 266,61 Eur.
Zistený prebytok rozpočtu vo výške 24 168,92 Eur a zostatok finančných
operácií vo výške 46 936,43 Eur navrhujeme použiť na:
tvorbu rezervného fondu v plnej výške- 71 105,35€
Záverečný účet tvorí prílohu zápisnice
Hlasovanie : za: 6
proti: 0

zdržal sa :0

K bodu 6.
Starosta obce prečítal správu nezávislého audítora k auditu individuálnej účtovnej
závierky za rok 2020.
Táto správa tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie :

za: 5

proti: 0

zdržal sa :0

OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora.

K bodu 7.
Tento bod sa vypúšťa z rokovania a bude sa prerokovávať na budúcom zasadnutí OZ a to
formou VZN.

K bodu 8.
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou manželov Vladimír a Jana Trebichalský
o odkúpenie časti pozemku. Jedná sa o plochu dlhodobo užívanú žiadateľom. 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. 362/1 k.ú. Lukáčovce, nachádzajúca sa na LV
č. 1525 /pôvodná parcela/ o výmere 55 m2
- novovytvorená parcela na základe GP č. 40/2015
362/22 zastavaná plocha 55 m2
- Táto časť pozemku je pre obec neupotrebiteľná, je neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti
žiadateľov - predzáhradka
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou p. Pavla Chlepka o odkúpenie časti
pozemkov. Jedná sa o plochu dlhodobo užívanú žiadateľom. 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. 363/1 k.ú. Lukáčovce, nachádzajúca sa na LV č. 1525 /pôvodná parcela/
- novovytvorená parcela: 10 m2
Žiadateľ musí predložiť geometrický plán.
- Táto časť pozemku je pre obec neupotrebiteľná, je neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti
žiadateľov - predzáhradka
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice
Hlasovanie : za: 6
proti: 0

zdržal sa :0

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou p. Martina Zachara o odkúpenie časti
pozemku. Jedná sa o plochu dlhodobo užívanú žiadateľom. 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 výmere106 m2
- novovytvorená parcela na základe GP č. 22679103-160/2013
362/14 záhrada 106 m2
- Táto časť pozemku je pre obec neupotrebiteľná, je neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti
žiadateľov - predzáhradka
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 9.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov , že je potrebné schváliť prekládku
dopravného značenia na konci obce smer Pastuchov – začiatok a koniec obce.
Potrebné je to k ďalším súhlasom na budovanie zberného dvora.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0
OZ schválilo preloženie dopravného značenia
Nakoľko je potrebné na ďalšie volebné obdobie schváliť počet poslancov , počet volebných
obvodov a rozsahu výkonu funkcie starostu na ďalšie funkčné obdobie, bolo navrhnuté :
počet poslancov: 7 ,
počet volebných obvodov 1
rozsahu výkonu funkcie starostu na ďalšie funkčné obdobie - plný úväzok
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
Úprava rozpočtu tvorí prílohu k zápisnici

Starosta oboznámil prítomných poslancov OZ že v rámci OZ Radošinka by sme mali
záujem o výzvu na chodníky. Ak by takáto výzva bola schválená, obec ako člen OZ
Radošinka, by sa zaujímala o projekt na výstavbu chodníkov.

K bodu 10.
Poslanec Ing. Teplanský navrhol, aby na ďalšom zasadnutí OZ boli predložené zápisky
kroniky na schválenie.

Zástupca spoločnosti : Regionálna vodárenská spoločnosť predniesol návrh na celkovú
prevádzku vodovodu v našej obci. Nakoľko neboli poskytnuté žiadne ďalšie hlavne
finančné ukazovatele, obecné zastupiteľstvo sa nevyjadrovalo ale si iba vypočuli
prezentáciu.
Návrh uznesenia
Z DRUHÉHO RIADNEHO
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA KONALO
DŇA 23. 06. 2022 V DD V LUKÁČOVCIACH

I.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo
- program rokovania zasadnutia OZ,
- doplnenie programu o bod – úväzok starostu na ďalšie volebné obdobie
- počet poslancov na ďalšie volebné obdobie
- počet volebných obvodov v nadchádzajúcich spojených voľbách
-schválenie prekládky dopravného značenia obce /smer Pastuchov/
-vypúšťa sa bod zvýšenia finančného pásma v školskej jedálni z dôvodu, že toto musí byť
upravené formou VZN
- úpravu rozpočtu.
II.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí berie na vedomie
- stanovisko HK k záverečnému účtu obce Lukáčovce za rok 2021,
- hospodársky výsledok a) celkové rozpočtované plnenie
- správu nezávislého audítora k auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2021
III.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s ch v a ľ u j e:
- zapisovateľku: p. Zuzana Gajdošová,
- overovateľov zápisnice: p. Karol Bulla, Ing. Soňa Szalaiová
-záverečný účet obce Lukáčovce za rok 2021 bez výhrad,
-výsledok hospodárenia b) ako zdroj rezervného fondu
- plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2022,
-zámer predať majetok obce časti p. 362/1 – 55 m2 a 363/1 - 10 m2 a 362/1 106 m2
-úpravu rozpočtu v plnom rozsahu
-počet poslancov: 7 ,
-počet volebných obvodov 1
- rozsahu výkonu funkcie starostu na ďalšie funkčné obdobie - plný úväzok
- preloženie dopravného značenia na konci obce smer Pastuchov – začiatok a koniec obce.

IV.
Obecné zastupiteľstvo poveruje:
-starostu aby vyzval kronikára obce na predloženie zápiskov na ďalšom zasadnutí OZ

V.
Po prečítaní návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia.
Hlasovanie:
Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia z 2. riadneho zasadnutia OZ obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa
23. 06. 2022 bol jednomyseľne schválený.
Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala : Zuzana Gajdošová
Overovatelia zápisnice:
Karol Bulla

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

Ing. Soňa Szalaiová

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

Ing. Igor Cok
starosta obce

Uznesenie č. 13 /2022
Z 2.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 23. 06.2022
OZ berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2021

V Lukáčovciach 23. 06. 2022

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 14 /2022
Z 2.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 23. 06.2022
OZ schvaľuje
Záverečný účet obce Lukáčovce za rok 2021 - bez výhrad
V Lukáčovciach 23. 06. 2022

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Unesenie č. 15 /2022
Z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 23. 06. 2022

OZ schvaľuje – výsledok hospodárenia
Prebytok rozpočtu vo výške 33 475,43€ zistený podľa §10, ods. 3
písmena a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa upravuje – znižuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4 039,90
Eur Dotácie zo ŠR:
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 16 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané
prostriedky zo ŠR v sume 4 039,90Eur účelovo určené na bežné a
kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to:
nevyčerpané prostriedky zo ŠR 1 420,00 Eur ( dotácia – škola)
nevyčerpané prostriedky zo ŠR 2 619,90,00 Eur (dotácia – strava UPSVR)
c) nevyčerpané prostriedky z fondu opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2
zákona č443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v z. n. p. za rok 2021 v sume 5 266,61 Eur.
Zistený prebytok rozpočtu vo výške 24 168,92 Eur a zostatok finančných
operácií vo výške 46 936,43 Eur navrhujeme použiť na:
tvorbu rezervného fondu v plnej výške- 71 105,35€
V Lukáčovciach 23. 06. 2022

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 16 /2022
Z 2.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 23. 06.2022

OZ 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. 362/1 k.ú. Lukáčovce, nachádzajúca sa na LV č. 1525 /
pôvodná parcela/ . Novovytvorená parcela č. 362/22 o výmere 55 m2
Táto časť pozemku je pre obec neupotrebiteľná, je neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti
žiadateľov - predzáhradka

V Lukáčovciach 23. 06. 2022

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 17 /2022
Z 2.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce

zo dňa 23. 06.2022
OZ 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. 362/105 k.ú. Lukáčovce, nachádzajúca sa na LV č. 1525 /
pôvodná parcela/ . Novovytvorená parcela č. 362/14 o výmere 106 m2 .
Táto časť pozemku je pre obec neupotrebiteľná, je neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti
žiadateľov - predzáhradka

V Lukáčovciach 23. 06. 2022

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 18 /2022
Z 2.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 23. 06.2022
OZ 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 o výmere 10 m2 .
Táto časť pozemku je pre obec neupotrebiteľná, je neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti
žiadateľov - predzáhradka
Žiadateľ musí predložiť geometrický plán.

V Lukáčovciach 23. 06. 2022

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 19 /2022
Z 2.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 23. 06.2022
OZ schvaľuje
Úpravu rozpočtu na rok 2022 v plnom rozsahu
V Lukáčovciach 23. 06. 2022

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 20 /2022
Z 2.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce

zo dňa 23. 06.2022
OZ schvaľuje
počet poslancov: 7 ,
počet volebných obvodov 1
rozsahu výkonu funkcie starostu na ďalšie funkčné obdobie - plný úväzok

V Lukáčovciach 23. 06. 2022

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 21 /2022
Z 2.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 23. 06.2022
OZ berie na vedomie
správu z auditu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2021

V Lukáčovciach 23. 06. 2022

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 22 /2022
Z 2.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 23. 06.2022
OZ schvaľuje
Preloženie dopravné značenia obce – začiatok a koniec /smer Pastuchov/

V Lukáčovciach 23. 06. 2022

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 23 /2022
Z 2.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 23. 06.2022
OZ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2022

V Lukáčovciach 23. 06. 2022

Ing. Igor Cok
Starosta obce

