
Z á p i s n i c a 
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo 

dňa 15. 12.  2022 



V Lukáčovciach 15. 12. 2022                      

Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo dňa 15. 12. 2022 v Družstevnom  dome v Lukáčovciach 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program rokovania:  

1) Zahájenie, schválenie programu zasadnutia 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3) Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024 a 

2025 

4) Návrh schválenie rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024 a 2025 

5)  Návrh a schválenie VZN 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a DSO na území obce Lukáčovce na rok 2023 a na ďalšie 

zdaňovacie obdobia 

6) Návrh a schválenie Dodatku č. 1 k VZN o výške príspevku na stravovanie v ŠJ  

7) Návrh a schválenie Dodatku č. 11 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

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

8) Prerokovanie a úprava úhrad za služby poskytnuté obcou a za krátkodobý a dlhodobý 
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce z dôvodu navyšovania cien 

energií 

9) Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2023 

10) Príkaz starostu na vykonanie inventarizácie ku dňu 31.12.2022- vymenovanie 

inventarizačnej komisie 

11) Plat starostu obce 

12) Schválenie kritérií na výberové konania na riaditeľa ZŠ a na HK obce 

13) Rôzne 

14) Diskusia 

15) Záver. 

                                                              
K bodu 1. 

     Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.  (ďalej 

len starostka obce), ktorá privítala prítomných poslancov. Zasadnutia sa zúčastnilo všetkých 7 

poslancov. Zasadnutie OZ bolo uznášania schopné, bolo zvolané včas s vopred oznámeným 

programom rokovania. O programe rokovania dal starosta obce hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

Uznesenie k tomuto bodu : 

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach schvaľuje program obecného zastupiteľstva 

s nasledovnými bodmi. 

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

Starostka obce navrhla   zapisovateľku:   p. Zuzanu Gajdošovú  a  overovateľov zápisnice:  p. 

Peter Zachar a  p. Juraj Hanák.  

O návrhu dala hlasovať. 



Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

Uznesenie k tomuto bodu : 

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach berie na vedomie starostkou určených 

overovateľov zápisnice Juraja Hanák a Petra Zachara. 

              Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 3. 
 Poslanci boli vopred oboznámení s rozpočtom na rok 2023 a viacročným 

rozpočtom na roky 2024 – 2025 v plnom znení. Hlavná kontrolórka obce prečítala stanovisko 

s odporúčaním , rozpočet na rok 2023 schváliť.  OZ berie na vedomie stanovisko HK 

k rozpočtu obce na roky 2023-2025. Stanovisko HK tvorí prílohu zápisnice.                               

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

Uznesenie k tomuto bodu  

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach berie na vedomie:   

 stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Lukáčovce na rok 2023. 

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 4. 

Návrh rozpočtu  bol zverejnený v riadnom termíne pred konaním OZ dňa 29.11.2022 a    

neboli voči nemu vznesené žiadne pripomienky. Poslanci boli oboznámený  

s podrobným znením rozpočtu. 

Starostka obce vyzvala prítomných k pripomienkam k rozpočtu na rok 2022. Pretože 

neboli vznesené žiadne pripomienky, starostka obce dala o návrhu hlasovať. 
Rozpočet na roky 2023 – bol schválený v základných kategóriách /

100,200,300,400,500,600,700,800/ 

Viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025 – poslanci OZ berú na vedomie 

Rozpočet  tvorí prílohu zápisnice. 

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0      

Uznesenie k tomuto bodu obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach 

A) Schvaľuje na úrovni hlavnej kategórie vyrovnaný rozpočet obce Lukáčovce na 

rok 2023 v následnej výške a členení  

Príjmová časť: 

bežné príjmy: 774 076,00 € 

kapitálové príjmy: 1000,00 € 

finančné operácie príjmov: 18 000,00 € 

Spolu príjmová časť rozpočtu: 793 076,00 € 

Výdavková časť rozpočtu: 

bežné výdavky: 455 155,00 € 



kapitálové výdavky: 75 561,00 € 

finančné operácie výdavkov: 46 445,00 € 

Spolu výdavková časť rozpočtu: 793 076,00 € 

B.) berie na vedomie:  rozpočet na roky 2024-2025. 

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

   

K bodu 5. 

1) Starostka obce predniesla návrh na úpravu VZN č.2/2022 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Lukáčovce na rok 2023 a na ďalšie zdaňovacie obdobia 

Na základe zvyšovania cien komunálneho odpadu zberovej spoločnosti Nitrianske komunálne 

služby, s.r.o. je obec povinná zvýšiť poplatok za komunálne odpady na rok 2023. Ďalej bolo 

upravená časť o daniach podľa platnej legislatívy, kedy prebehla novela zákona, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, účinná od 

1.11.2022. Niektoré položky boli navýšené v prepočte 15 %. Obec Lukáčovce zverejnila 

Návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady dňa 30.11.2022 na úradnej tabuli obce. Neboli voči návrhu 

vznesené žiadne pripomienky.  

O  návrhu  dala  hlasovať. VZN tvorí prílohu zápisnice. 

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

Uznesenie k tomuto bodu : 

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach schvaľuje  všeobecne záväzné nariadenie č. 
2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Lukáčovce na rok 2023 a na ďalšie zdaňovacie 

obdobia 

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 6. 

Návrh a schválenie Dodatku č. 1 k VZN o výške príspevku na stravovanie v ŠJ  

Na základe zmeny zo strany ministerstva školstva vedy výskumu a športu slovenskej 

republiky vo Finančnom pásme A a B na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023 je obec povinná vykonať zmenu  vo výške 

príspevku na rok 2023. Obec Lukáčovce zverejnila Návrh dodatok č. 1/2022 VZN o výške 



príspevku na stravovanie v ŠJ Lukáčovce   dňa 30.11.2022 na úradnej tabuli obce a na 

webovej stránke obce. 

 Neboli voči návrhu vznesené žiadne pripomienky.  

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

Uznesenie k tomuto bodu : 

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 1/2022 o výške 

príspevku na stravovanie v ŠJ.  

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 7. 
             

Na základe zmeny normatív a zmeny jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného 

žiaka na rok 2023 podľa prognózy s účinnosťou od 1.1.2023 je obec povinná vykonať zmenu  

o určení výšky dotácie na rok 2023. Obec Lukáčovce zverejnila Návrh dodatku č. 11/2022 

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce  dňa 30.11.2022 na úradnej tabuli obce a na 

webovej stránke obce.. Neboli voči návrhu vznesené žiadne pripomienky.  

  

Dodatok VZN tvorí prílohu zápisnice. 

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

Uznesenie k tomuto bodu : 

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach schvaľuje dodatok č. 11/2022 VZN o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so 

sídlom na území obce Lukáčovce 

           Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 8. 

Na základe zvyšovania cien energií a spotrebných materiálov je obec prinútená zvýšiť 

poplatky za  krátkodobý a dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce. 

Prerokovanie pozostáva s pridania odpočtu energií a následného vyúčtovania za spotrebované 

energie. Pridaný bod  prenájom veľkej miestnosti v Družstevnom dome.  

Poslanci po krátkej rozprave navrhli úpravu cien za prenájom KD a DD. 

Doplnili §6 : Oslobodenie od poplatku 

Združenia, ktoré pôsobia a spadajú pod obec Lukáčovce, sú oslobodené od poplatku v prípade 

realizácie neziskových akcií.  

Príloha č. 6 k Zásadám o hospodárení s majetkom obce tvorí prílohu zápisnice 

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        



Uznesenie k tomuto bodu : 

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach schvaľuje dodatok č. 6 k zásadám o hospodárení 

s majetkom obce Lukáčovce od 1.1.2023 

            Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 9. 
  Poslanci OZ boli  oboznámení  s návrhom plánu práce hlavnej kontrolórky 

obce na I. polrok roku 2023. Plán je prílohou zápisnice. 

O  návrhu  dala starostka obce hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

Uznesenie k tomuto bodu : 

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK na 

1.polrok 2023 

           Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 10.                 
-            Starostka obce vydala príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce.  

Inventarizačná komisia bude v  zložení:  Juraj Hanák, Peter Zachar  a Ing. Soňa 

Szalaiová 

             Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0   

Uznesenie k tomuto bodu : 

Starostka obce vydáva príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce ku dňu 

31.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach schvaľuje inventarizačnú komisiu . 

 Predsedu komisie Ing. Soňu Szalaiovú  a členov komisie:  Juraja Hanáka, Petra 

Zachara 

              Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 11.                 

Informácia o súčasnom plate starostu je podľa súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve na rok 2022 v sume 1211 € a násobku 2,20 s účinnosťou od 

26.11.2022 vo výške 2664,20 € zaokrúhlený na celé € 2665 €. S navýšením od 0 do 60 %.  

Poslanci OZ odišli do vedľajšej miestnosti a po  vzájomnej dohode sa schválili  zvýšení platu 

starostke obce o 15 % 

             Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0   

Uznesenie k tomuto bodu : 

OZ v Lukáčovciach v súlade s §11 ods. 4 písm. i.) zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov konštatuje, že starostovi patrí plat podľa 

ustanovenia § 3 zákona 253/1994 Z.z. s použitím § 4, ods. 1 zákona 253/1994 o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 



na rok 2022 v sume 1211 € a násobku 2,20 s účinnosťou od 1.1.2023 vo výške 2664,20 € 
zaokrúhlený na celé € 2665 €. S navýšením 15 %. 

                  Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 12.                 

Poslancom boli zaslané kritéria na vyhlásenie výberového konania na kontrolórku obce 

Lukáčovce a riaditeľa/ku základnej školy s materskou školou. 

Kritéria tvoria prílohu zápisnice. 

             Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0   

Uznesenie k tomuto bodu : 

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach schvaľuje kritéria na výberové konania na 

riaditeľa ZŠs MŠ a na HK obce Lukáčovce.   

                 Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

K bodu 13.                 
Starostka predniesla úpravu rozpočtu v plnom rozsahu o ktorom dala hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0  

Uznesenie k tomuto bodu : 

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach schvaľuje úpravu rozpočtu v plnom rozsahu 

 Do diskusie neboli podané žiadne príspevky.                                

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť  a zasadnutie ukončila. 

Zapísala :  Zuzana Gajdošová 

Overovatelia zápisnice:  

 Peter  Zachar                               .................................... 

                             

 Juraj Hanák                                 ..................................... 

                                                                                                                                         

                                                                                                                          

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 

                                                                                                  starostka obce      

   



 Uznesenie č. 15 /2022 

 Z 1. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 15.12.2022 

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

zriadení v z. n.p. 

 schvaľuje program  1. zasadnutia OZ  

 a schvaľuje overovateľov zápisnice z 1. zasadnutia OZ v zložení:  

p. Peter  Zachar a Juraj Hanák 

v Lukáčovciach 15.12.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 

                     starostka obce 

Uznesenie č. 16 /2022 

 Z 1. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 15.12.2022 

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

zriadení v z. n.p. 

berie na vedomie: stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Lukáčovce na rok 2023. 



v Lukáčovciach 15.12.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 

                     starostka obce 

Uznesenie č. 17 /2022 

 Z 1. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 15.12.2022 

  

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

zriadení v z. n.p. 

Schvaľuje na úrovni hlavnej kategórie vyrovnaný rozpočet obce Lukáčovce na rok 2023 

v následnej výške a členení  

Príjmová časť: 

bežné príjmy: 774 076,00 € 

kapitálové príjmy: 1000,00 € 

finančné operácie príjmov: 18 000,00 € 

Spolu príjmová časť rozpočtu: 793 076,00 € 

Výdavková časť rozpočtu: 

bežné výdavky: 455 155,00 € 

kapitálové výdavky: 75 561,00 € 

finančné operácie výdavkov: 46 445,00 € 

Spolu výdavková časť rozpočtu: 793 076,00 € 

berie na vedomie:  rozpočet na roky 2024-2025. 

v Lukáčovciach 15.12.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 

                     starostka obce 

Uznesenie č. 18 /2022 

 Z 1. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 15.12.2022 

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

zriadení v z. n.p. 

 schvaľuje  všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce 

na rok 2023 a na ďalšie zdaňovacie obdobia 

v Lukáčovciach 15.12.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 

                     starostka obce 

Uznesenie č. 19 /2022 

 Z 1. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 15.12.2022 

  



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

zriadení v z. n.p. 

schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 1/2022 o výške príspevku na stravovanie v ŠJ.  

v Lukáčovciach 15.12.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 

                     starostka obce 

Uznesenie č. 20 /2022 

 Z 1. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 15.12.2022 

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

zriadení v z. n.p. 

-  schvaľuje dodatok č. 11/2022 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

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

v Lukáčovciach 15.12.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 

                     starostka obce 

Uznesenie č. 21 /2022 

 Z 1. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 15.12.2022 

  

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

zriadení v z. n.p. 

 schvaľuje dodatok č. 6 k zásadám o hospodárení s majetkom obce Lukáčovce od 

1.1.2023 

v Lukáčovciach 15.12.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 

                     starostka obce 

Uznesenie č. 22 /2022 

 Z 1. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 15.12.2022 

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

zriadení v z. n.p. 

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2023 

                   

v Lukáčovciach 15.12.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 

                     starostka obce 



 

Uznesenie č. 23 /2022 

 Z 1. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 15.12.2022 

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

zriadení v z. n.p. 

Schvaľuje inventarizačnú komisiu - 

 Predsedu komisie Ing. Soňu Szalaiovú a členov komisie:  Juraja Hanáka, Petra Zachara 

Starosta obce vydáva príkaz na vykonanie inventarizácie  

v Lukáčovciach 15.12.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 

                     starostka obce 

Uznesenie č. 24 /2022 

 Z 1. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 15.12.2022 

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

zriadení v z. n.p. 

Schvaľuje  starostke obce Lukáčovce  navýšenie mzdy   15 %. 

/1211,00€ x 2,20 = 2664,20€ po zaokrúhlení 2665,00€ x 15% = 3065,00€ / 

v Lukáčovciach 15.12.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 

                     starostka obce 

Uznesenie č. 25 /2022 

 Z 1. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 15.12.2022 

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

zriadení v z. n.p. 

Schvaľuje kritéria na výberové konania na riaditeľa ZŠs MŠ a  

                   kritériá na HK obce Lukáčovce.   



v Lukáčovciach 15.12.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 

                     starostka obce 

Uznesenie č. 26 /2022 

 Z 1. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce 

 zo dňa 15.12.2022 

  

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

zriadení v z. n.p. 

Schvaľuje  úpravu rozpočtu v plnom rozsahu 

v Lukáčovciach 15.12.2022     Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 

                     starostka obce


