
Z á p i s n i c a z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lukáčovciach 
konaného dňa 25.11.2022. 

P r í t o m n í   viď. prezenčná listina  

Program:    
   

1. Otvorenie zasadnutia.   
1.1.Príhovor starostu obce.  
1.2.Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a  odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom   novozvoleného obecného 
zastupiteľstva.   

1.3.Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.  
1.4.Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.    
1.5.Príhovor novozvoleného starostu obce.  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.  
3. Voľba mandátovej komisie.  
4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.  
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.   
6. Zriadenie komisií.  

6.1.Komisia verejného  záujmu.  
6.2.Komisia rozvoja, územného plánovania a životného prostredia 
6.3.Komisia verejného poriadku.  
6.4.Komisia pre školstvo, sociálne veci, kultúru a šport.  
6.5.Bytová komisia. 

7. Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním.   
8. Rôzne.   
9. Záver   

   

K bodu č.1  
Rokovanie OZ otvoril Ing. Igor Cok ,privítal všetkých prítomných poslancov, novozvolených 
poslancov a ostatných prítomných.  

K bodu č.1.1  
Ing. Igor Cok sa poďakoval za dôveru ktorú dlho roky mal a zablahoželal novozvolenej starostke. 
K bodu č.1.2  
Potom požiadal predsedu miestnej volebnej komisie o podanie správy o výsledku volieb. 
Oznámenie – zápisnica  tvorí prílohu zápisnice . 



Uznesenie č. 1/2022: OZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 
dňa 29.10.2022 

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.  zložila a podpísala  zákonom stanovený sľub starostu obce a od 
predsedu  miestnej volebnej komisie  obdržala osvedčenie o zvolení starostu. 

Prítomní  novozvolení poslanci: p. Karol Bulla, Bc. Daniel Cok, Juraj Hanák, Peter Markovič,  Ing. 
Soňa Szalaiová, Martin Zachar a Peter Zachar zložili a podpísali zákonom stanovený  sľub poslanca 
OZ  a prevzali osvedčenia o zvolení poslanca od predsedu miestnej volebnej komisie. 

K bodu č.1.5  
Novozvolená starostka sa poďakovala za prejavenú dôveru vo voľbách . 

Konštatovala, že novo prijaté obecné zastupiteľstvo obce Lukáčovce v počte obsadených 7 
mandátov poslancov je momentálna v plnom počte 7 tým pádom je  uznášania schopné. 

K bodu č. 2 
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.  

Určujem ako zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:  
 obecnú referentku - Zuzanu Gajdošovú 
Overovatelia zápisnice: Karol Bulla a Martin Zachar 

Uznesenie č. 2/2022 : Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach berie na vedomie starostkou určených 
overovateľov zápisnice Karola Bullu a Martina Zachara. 

Hlasovanie:  kto je s prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia.  
7 za                     0 proti                          0 zdržal sa 
- konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

Voľba návrhovej komisie: 
Predsedu komisie navrhujem Peter Markovič 
Za členov komisie:  Bc. Daniel Cok, Petra Zachara, 
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a návrhy starostka obce dala hlasovať 
a následne prečítala návrh uznesenia 

Uznesenie č. 3/2022: Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach zriaďuje návrhovú komisiu volí 
predsedu komisie Peter Markoviča a členov komisie: Bc. Daniel Cok, Peter Zachar, 

Hlasovanie:  kto je s prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia.  
7 za                     0 proti                          0 zdržal sa 
- konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

K bodu č. 3 
Starostka obce navrhla ako predsedu mandátnej  komisie  Martina Zachara a členov komisie: 
Karola, Bullu, Juraja Hanáka,  



Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a návrhy starostka obce dala hlasovať 
a následne prečítala návrh uznesenia 

Uznesenie č. 4/2022: Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach zriaďuje mandátnu komisiu a volí 
predsedu komisie Martina Zachara  a členov komisie: Karol Bulla, Juraj Hanák, 

Hlasovanie:  kto je s prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia.  
7 za                     0 proti                          0 zdržal sa 
- konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

K bodu 4.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.  

Návrh uznesenia k programu k pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Uznesenie č. 5/2022: Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach schvaľuje pracovnú časť programu 
obecného zastupiteľstva s nasledovnými bodmi: 

1. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutie obecného zastupiteľstva.   

2. Zriadenie komisií.  
2.1.Komisia na ochranu verejného záujmu.  
2.2.Komisia rozvoja, územného plánovania a životného prostredia. 
2.3.Komisia verejného poriadku.  
2.4.Komisia pre školstvo, sociálne veci, kultúru a šport.  
2.5.Bytová komisia. 

3. Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním.   
4. Rôzne.   
5. Záver   

Hlasovanie:  kto je s prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia.  
7 za                     0 proti                          0 zdržal sa 
- konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

Prečítam teraz ešte jeden návrh uznesenia a ten sa bude týkať vyhlásenia volieb. 
Návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach: 
Za A) berie na vedomie  
- po prvé výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, 
- po druhé vystúpenie novo zvoleného starostu 
Za B) konštatuje, že  
- po prvé novozvolená starostka obce Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. zložila zákonom predpísaný 
sľub starostu obce,  
- po druhé novozvolený poslanci obecného zastupiteľstva  Karol Bulla, Bc. Daniel Cok, Juraj 
Hanák, Peter Markovič, Ing. Soňa Szalaiová, Martin Zachar, Peter Zachar zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.  



Uznesenie č. 6/2022: OZ berie na vedomie zloženie zákonom predpísaného sľubu novozvolenej 
starostky obce Lukáčovce, Ing. Jozefíny Pokrývkovej, PhD. 
Hlasovanie:  kto je s prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia.  
7 za                     0 proti                          0 zdržal sa 
- konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

Uznesenie č. 7/2022: OZ berie na vedomie zloženie sľubu novozvolených poslancov obce 
Lukáčovce 
Hlasovanie:  kto je s prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia.  
7 za                     0 proti                          0 zdržal sa 
- konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

K bodu 5. 
Na ozrejmenie v prípade neprítomnosti alebo nečinnosti alebo za iných okolností pokiaľ by starosta 
obce alebo ním poverený zástupca nemohol zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva určuje sa 
z radu poslancov ešte jeden poslanec, ktorý má toto oprávnenie zvolávať a viesť zasadnutie 
obecného zastupiteľstva.  
Navrhujem aby týmto poslancom bol Martin Zachar.  
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a návrhy starostka obce dala hlasovať 
a následne prečítala návrh uznesenia 

Uznesenie č. 8/2022Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach poveruje poslanca Martina Zachara 
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, 
ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie:  kto je s prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia.  
7 za                     0 proti                          0 zdržal sa 
- konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

K bodu 6. 
6.1 Komisia na ochranu verejného záujmu.  
Starostka obce navrhla komisiu, ktorá je povinná zo zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Táto komisia je špecifická v tejto komisii môžu 
byť iba poslanci.  
je vytvorená podľa čl. 7, ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov. 
a) predsedu komisie Soňu Szalaiovú 
b) členov komisie :  
- z radu poslancov Karol Bulla, Peter Zachar 
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a návrhy starostka obce dala hlasovať 
a následne prečítala návrh uznesenia 

Uznesenie č. 9/2022 :Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach zriaďuje  Komisia na ochranu 
verejného záujmu, v zmysle čl. 7, ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov, volí predsedu komisie Ing. Soňu Szalaiovú, a členov 



komisie Karola Bullu, Petera Zachara.  
Hlasovanie:  kto je s prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia.  
7 za                     0 proti                          0 zdržal sa 
- konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

6.2 Komisia rozvoja, územného plánovania a životného prostredia. 
Starostka obce navrhla za predsedu komisie Martina Zachara 
Za členov komisie:  
- z radu poslancov: Petra Markoviča,  
- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb 
Janu Ardonovú, Andreu Mikulcovú,  
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a návrhy starostka obce dala hlasovať 
a následne prečítala návrh uznesenia 
Uznesenie č. 10/2022: Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach zriaďuje Komisiu rozvoja, územného 
plánovania a životného prostredia volí predsedu komisie Martina Zachara a členov komisie:  
- z radu poslancov: Petra Markoviča,  
- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Janu Ardonovú, Andreu Mikulcovú,  
Hlasovanie:  kto je s prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia.  
7 za                     0 proti                          0 zdržal sa 
- konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

6.3 Komisia verejného poriadku.  
Starostka obce navrhla za predsedu komisie  Petra Zachara a členov komisie: Juraja Hanáka, Petra 
Markoviča 
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a návrhy starostka obce dala hlasovať 
a následne prečítala návrh uznesenia 
Uznesenie č. 11/2022: Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach zriaďuje Komisiu verejného poriadku 
volí predsedu komisie Petra Zachara a členov komisie: Juraja Hanáka, Petra Markoviča 
Hlasovanie:  kto je s prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia.  
7 za                     0 proti                          0 zdržal sa 
- konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

6.4 Komisia pre školstvo, sociálne veci, kultúru a šport.  
Starostka obce navrhla za predsedu komisie  Ing. Soňu Szalaiovú a členov komisie:  
- z radu poslancov Juraja Hanáka 
- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Martinu Bosákovú, Martina Bullu, Stanislava 
Hantáka 
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a návrhy starostka obce dala hlasovať 
a následne prečítala návrh uznesenia 
Uznesenie č. 12/2022: Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach zriaďuje Komisiu pre školstvo, 
sociálne veci, kultúru a šport volí predsedu komisie Ing. Soňu Szalaiovú, a členov komisie:  
- z radu poslancov Juraja Hanáka 
- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Martinu Bosákovú, Martina Bullu, Stanislava  
Hantáka 
Hlasovanie:  kto je s prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia.  
7 za                     0 proti                          0 zdržal sa 
- konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté 



6.5 Bytová komisia. 
Starostka obce navrhla za predsedu komisie navrhujem predsedu komisie Karola Bullu  a členov 
komisie:  
- z radu poslancov Petra Zachara 
- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Andreja Bullu, Zuzanu Kleimanovú, Mareka 
Lazarčíka,  
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a návrhy starostka obce dala hlasovať 
a následne prečítala návrh uznesenia 
Uznesenie č. 13/2022: Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach zriaďuje bytovú komisiu volí 
predsedu komisie Karola Bullu a členov komisie:  
- z radu poslancov Petra Zachara 
- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Andreja Bullu, Zuzanu Kleimanovú , Mareka 
Lazarčíka,  
Hlasovanie:  kto je s prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia.  
7 za                     0 proti                          0 zdržal sa 
- konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

K bodu 7. 
 Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním.   
Starostka obce si zvolila za svojho zástupcu  poslankyňu Ing. Soňu Szalaiovú. 
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a návrhy starostka obce dala hlasovať 
a následne prečítala návrh uznesenia 
Uznesenie č. 14/2022: Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach berie na vedomie starostkou 
navrhnutú a vymenovanú zástupkyňu  starostky obce Ing. Soňu Szalaiovú.   
Hlasovanie:  kto je s prítomných poslancov za prijatie tohto uznesenia.  
7 za                     0 proti                          0 zdržal sa 
- konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

K bodu 8. 
Starostka obce nechala  priestor pre poslancov a prísediacich.  
Nikto z prítomných nemal pripomienky a tak starostka obce ukončila ustanovujúce zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. 

              

Overovatelia zápisnice :     Karol Bulla        ........................................ 

                                            Martin zachar    ......................................... 
    
Zapísala: Zuzana Gajdošová 

                                                                                                  Ing. Jozefína Pkrývková, PhD. 

          starostka obce  



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

 zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
- berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022 

v Lukáčovciach 25.11.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 
         starostka obce 

Uznesenie č.2 /2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p 
berie na vedomie starostkou určených overovateľov zápisnice Karola Bullu a Martina Zachara. 

v Lukáčovciach 25.11.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 
         starosta obce 



Uznesenie č.3 /2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
 schvaľuje  návrhovú komisiu volí predsedu komisie Peter Markoviča a členov komisie: Bc. Daniel 
Cok, Peter Zachar, 

v Lukáčovciach 25.11.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 
         starosta obce 

Uznesenie č.4 /2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
Schvaľuje 
 mandátnu komisiu a volí predsedu komisie Martina Zachara  a členov komisie: Karol Bulla, Juraj 
Hanák, 

v Lukáčovciach 25.11.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 
         starosta obce 

Uznesenie č.5 /2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
- schvaľuje  pracovnú časť programu obecného zastupiteľstva s nasledovnými bodmi: 

1. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutie obecného zastupiteľstva.   



2. Zriadenie komisií.  
2.1.Komisia na ochranu verejného záujmu.  
2.2.Komisia rozvoja, územného plánovania a životného prostredia. 
2.3.Komisia verejného poriadku.  
2.4.Komisia pre školstvo, sociálne veci, kultúru a šport.  
2.5.Bytová komisia. 

3. Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním.   
4. Rôzne.   
5. Záver   

v Lukáčovciach 25.11.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 
         starosta obce 

Uznesenie č.6 /2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
berie na vedomie zloženie zákonom predpísaného sľubu novozvolenej starostky obce Lukáčovce, 
Ing. Jozefíny Pokrývkovej, PhD. 

v Lukáčovciach 25.11.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 
         starosta obce 

Uznesenie č.7 /2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p 
- berie na vedomie zloženie sľubu novozvolených poslancov  obce.  



v Lukáčovciach 25.11.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 
         starosta obce 

Uznesenie č.8 /2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 25.11.2022 

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

 poslanca Martina Zachara zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

v Lukáčovciach 25.11.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 
         starosta obce 

Uznesenie č.9 /2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
   zriaďuje  komisiu na ochranu verejného záujmu, v zmysle čl. 7, ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, volí predsedu komisie Ing. 
Soňu Szalaiovú, a členov komisie Karola Bullu, Petra Zachara.  

v Lukáčovciach 25.11.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 
         starosta obce 

Uznesenie č.10 /2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 25.11.2022 



Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
   zriaďuje komisiu rozvoja, územného plánovania a životného prostredia volí predsedu komisie 
Martina Zachara a členov komisie:  
- z radu poslancov: Petra Markoviča,  
- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Janu Ardonovú, Andreu Mikulcovú,  

-

v Lukáčovciach 25.11.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 
         starosta obce 

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

 zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
   zriaďuje komisiu verejného poriadku volí predsedu komisie Petra Zachara a členov komisie: 
Juraja Hanáka, Petra Markoviča 

v Lukáčovciach 25.11.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 
         starosta obce 

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

 zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
   zriaďuje komisiu pre školstvo, sociálne veci, kultúru a šport volí predsedu komisie Ing. Soňu 
Szalaiovú, a členov komisie:  
- z radu poslancov Juraja Hanáka 
- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Martinu Bosákovú, Martina Bullu, Stanislava  
Hantáka 

v Lukáčovciach 25.11.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 
         starosta obce 

Uznesenie č.13 /2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 



 zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
   zriaďuje bytovú komisiu volí predsedu komisie Karola Bullu a členov komisie:  
- z radu poslancov Petra Zachara 
- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Andreja Bullu, Zuzanu Kleimanovú , Mareka 
Lazarčíka,  

v Lukáčovciach 25.11.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 
         starosta obce 

Uznesenie č.14 /2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukáčovce podľa § 11 osd. 4 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v z. n.p. 
   berie na vedomie starostkou navrhnutú a vymenovanú zástupkyňu starostky obce Ing. Soňu 
Szalaiovú.   

v Lukáčovciach 25.11.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 
         starosta obce 
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