
Z á p i s n i c a 
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo 

dňa 20. 10.  2022 



V Lukáčovciach 20. 10. 2022                      
Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo dňa 20. 10. 2022 v kultúrnom 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 č.10 k VZN obce č. 02/2013 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce 
Lukáčovce  

4.) Schválenie odpredaja časti obecného pozemku. Časť parcely č.362/1, druh pozemku orná 
pôda o výmere 60m2 nachádzajúce sa na LV č. 1525 kat. úz. Lukáčovce, pre p. Martina 
Kollára, ako prípad hodný osobitého zreteľa 

5.) Rôzne  a diskusia 
6.) 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 z radu občanov. Zasadnutia sa zúčastnili všetci 
poslanci.  Zasadnutie OZ bolo uznášania schopným, bolo zvolané včas s vopred oznámeným 
programom rokovania.  
Starosta obce navrhol   zapisovateľku:   p. Ing. Soňu Szalaiovú a navrhol overovateľov 
zápisnice:   p. Stanislava Hantáka a p. Martina Zachara.  
O návrhu dal hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 7                proti: 0               zdržal sa :0        
Starosta dal hlasovať o navrhnutých bodoch programu zasadnutia: 
Hlasovanie :    za: 7                proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 2. 
Starosta obce  informoval prítomných   o stave realizácie zberného dvora. Uviedol, že 

boli zakúpené 2 kontajnery a tretí kontajner, uzatvorený kontajner na papier, bezodplatne 
poskytli NKS Nitra. Oznámil, že zberný dvor ešte nie je sprevádzkovaný z dôvodu vybavenia 
potrebných potvrdení. Dodal, že haluzinu  je naďalej možné vyvážať vedľa ohradenej plochy 
zberného dvora, kde sa bude navezená haluzina drviť.  
Prítomných oboznámil s tým, že zmluva na prenájom budovy bývalej pošty, knižnice 
a telocvične s majiteľom budovy je podpísaná. Uviedol, že oslovená projektová firma 
OPENDOOR už pristúpila k zameraniu budovy.  
Ďalej starosta obce informoval prítomných, že zadná časť budovy Družstevného domu je 
zrekonštruovaná a prevádzkyschopná. 



K bodu 3. 
Všetci poslanci vopred dostali návrh znenia dodatku č.10 k VZN obce č. 02/2013 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 
na území obce Lukáčovce. Nakoľko k návrhu neboli pripomienky, dal starosta obce  o návrhu  
hlasovať. Znenie dodatku tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie :    za: 7                proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 4. 

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 60 m2 pre p. Martina Kollára,  bytom Lukáčovce č.251,  
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 pozemok je dlhodobo užívaný  ako súčasť 
predzáhradky. 

                 
Žiadosť o odpredaj pozemku tvorí prílohu zápisnice. 

O predaji pozemku dal starosta hlasovať: 
Hlasovanie :    za: 7                proti: 0               zdržal sa :0 
OZ schválilo predaj časti  parc. číslo  362/1 o výmere 60 m2 

Poslanci OZ sa dohodli na cene  10,00 € / m2 
Starosta dal  hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 7                proti: 0               zdržal sa :0 

OZ schválilo predajnú cenu za časť parc. číslo  362/1 – 10,00€ m2  
Kúpno-predajnú  zmluvu  vypracuje kupujúci. 
Návrh na vklad na Okresný úrad- katastrálny odbor  uskutoční kupujúci. 

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

K bodu 5. 
 V bode rôzne starosta obce oboznámil prítomných so sťažnosťou manželov 

Fačkovcových na pána Ložeka. Uviedol, že navštívil obe  strany sporu a snažil sa o ich zmier. 
Nakoľko nedošlo k zmiereniu strán, navrhol postúpiť sťažnosť ako občiansko-právny spor na 
súd. 

Do diskusie sa prihlásila riaditeľka školy, PaedDr. Dana Kolárová. Poďakovala 
starostovi obce a poslancom za doterajšiu spoluprácu.  

K bodu 6. 
 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 
piate  riadne zasadnutie OZ. 

Návrh  uznesenia 
Z PIATEHO RIADNEHO 

 ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA KONALO  
DŇA 20. 10.  2022 V  KD 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: 
- zapisovateľku:   p. Ing. Soňu Szalaiovú, 
- overovateľov zápisnice:   p. Stanislava Hantáka a p. Martina Zachara, 
- návrh  dodatku č.10 k VZN obce č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na    

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce, 
- odpredaj časti obecného pozemku. Časť parcely č.362/1, druh pozemku orná pôda o výmere 
60m2 nachádzajúce sa na LV č. 1525 kat. úz. Lukáčovce, za cenu  10 eur  za 1m2 , pre p. 
Martina Kollára, ako prípad hodný osobitého zreteľa.  

                                                       III. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
- sťažnosť manželov Fačkovcových na pána Ložeka.  

IV. 
Po prečítaní  návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia. 
Hlasovanie:            Za: 7                  proti: 0                zdržal sa: 0          
Návrh uznesenia z 5. riadneho zasadnutia OZ obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 20. 10. 
2022 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. Martin Zachar                  .....................................                                                                                                                                         
                                                                                                                          Ing. Igor Cok 
                                                                                                                          starosta obce       



    
            

Uznesenie č. 42  /2022 
Z 5.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

zo dňa 20. 10. 2022 

OZ prerokovalo a schválilo 
 návrh  dodatku č.10 k VZN obce č. 02/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na    

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce. 

V Lukáčovciach 20. 10. 2022                                                                         Ing. Igor Cok 
                                                                                                                        Starosta obce   

Uznesenie č. 43  /2022 
Z 5.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

zo dňa 20. 10. 2022 

OZ prerokovalo a schválilo 
Predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lukáčovce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa a to: časť parcely č. 362/1  o výmere 60 m2 pre p. Martina Kollára, bytom 
Lukáčovce č. 251  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 60 m2  = 600,00 € 
Žiadateľ predloží overený geometrický plán. 

Vypracovanie  kúpno-predajnej zmluvy a Návrh na vklad na Okresný úrad - katastrálny odbor 
zabezpečí kupujúci.  

V Lukáčovciach 20. 10. 2022                                                                         Ing. Igor Cok 
                                                                                                                        Starosta obce   



                                                       


