
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo 

dňa 31.1.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lukáčovciach 2.2.2023                      



Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 
dňa 31.1.2023 v Kultúrnom dome v Lukáčovciach 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania:  

1) Otvorenie 

2) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, vymenovanie 
volebnej komisie 

3) Voľba kontrolóra obce Lukáčovce  
4) Voľba zástupcu z radov obecného zastupiteľstva do rady školy 

5) Prijatie návrhu na nákup chladiaceho zariadenia v dome smútku 

6) Opätovné schválenie odpredaja pozemku (Martin Lipka) 
7) Schválenie odkúpenia farskej budovy (stará pošta) 
8) Správa hlavnej kontrolórky obce 

9) Rôzne  
10) Diskusia 

11) 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        
K bodu 2. 

Starostka obce navrhla zapisovateľku: p. Ing. Soňu Szalaiovú a overovateľov zápisnice: p. 

Peter Markovič 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 Markoviča. 

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

Starostka obce navrhla členov návrhovej komisie: Ing. Soňa Szalaiová, Martin Zachar a Karol 

Bulla 

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 členov 
návrhovej komisie. 

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

Starostka obce navrhla členov volebnej komisie: predseda -      Martin Zachar  

Členovia -  Karol Bulla 

                   Bc. Daniel Cok 



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 členov 
volebnej komisie. 

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

K bodu 3. 

Poslanec Martin Zachar, ako člen návrhovej komisie prečítal správu z otvárania obálok 
k výberovému konaniu na funkciu hlavného kontrolóra obce Lukáčovce. 
Otváranie obálok prebehlo dňa 23.01.2023 o 17:00 hodine za prítomnosti poslancov: Martina 
Zachara, Ing. Soni Szalaiovej, Juraja Hanáka a starostky obce Ing. Jozefíny Pokrývkovej, 
PhD.. Všetky žiadosti boli skontrolované a splnili kvalifikačné predpoklady a požadované 
náležitosti a tým pádom boli rozposlané pozvánky na dnešné stretnutie a môžu predstúpiť 
k voľbe hlavného kontrolóra.   
Správa tvorí prílohu zápisnice. 

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        
Uznesenie k tomuto bodu  

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach berie na vedomie:   

Správu predsedu návrhovej komisie k voľbe hlavného kontrolóra obce Lukáčovce 

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

Na post hlavného kontrolóra obce boli prihlásené tri kandidátky.  
Jedna kandidátka – Ing. Iveta Bendová sa na výberové konanie nedostavila a preto bola 

z konania voľby vyradená. 
Zostávajúcim dvom kandidátkam bol umožnený priestor na predstavenie a prezentáciu svojej 
osobnosti. 

Poslanci OZ pristúpili k tajnej voľbe. 
V prvom kole voľby bola nadpolovičnou väčšinou hlasov 7 zvolená za hlavného kontrolóra 
obce Lukáčovce  Ing. Tatiana Bullová, PhD.                            

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

Uznesenie k tomuto bodu  

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach zvolilo:   

V prvom kole  hlavného kontrolóra obce Lukáčovce Ing. Tatianu Bullovú, PhD. 
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

 

K bodu 4. 

 

Voľba zástupcu z radov OZ do rady školy 

Starostka obce navrhla poslanca Petra Zachara, ako člena rady školy v ZŠ s MŠ Lukáčovce 
z radov poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce. 
Poslanec Peter Zachar s návrhom súhlasil. 

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0      
Uznesenie k tomuto bodu obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach: 

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach volí člena rady školy ZŠ s MŠ Lukáčovce Petra 
Zachara. 

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



K bodu 5. 

 

Starostka obce predniesla návrh na zakúpenie chladiaceho zariadenia v Dome smútku pre 
opotrebenie súčasného chladiaceho zariadenia a časté poruchy chladenia. Predložila viacej 
návrhov, ktoré tvoria prílohu zápisnice. 
Chladiace zariadenie pre jedného zosnulého, presklený vrch, cena cca 6000,00€ vyhovela 

najviac a poslanci odsúhlasili jeho kúpu. 
O  návrhu  dala  hlasovať.  

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        
Uznesenie k tomuto bodu : 

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach schvaľuje  kúpu chladiaceho zariadenia pre 

zosnulých na jednu osobu v výške cca 6 000,00€ 

 

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

K bodu 6. 

 

Na obec bola doručená žiadosť p. Martina Lipku na opätovné schválenie odpredaja pozemku, 

na základe zmeny parcelového čísla kvôli nesprávnosti geometrického plánu pri prvej 
žiadosti, ktorá bola podaná a prerokovaná a schválená na zasadnutí OZ dňa 17.3.2022, 

uznesenie č. 5/2022. 
Poslanci OZ schválili odpredaja pozemku z dôvodu vypracovania nového geometrického 
plánu a určení nového parcelného čísla 363/49 

Žiadosť a geometrický plán tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        
 

Uznesenie k tomuto bodu : 

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach sa uznieslo na opätovnom schválení odpredaja 
pozemku p. Ing. Martinovi Lipkovi z dôvodu vypracovania nového geometrického plánu 
a určení nového parcelného čísla 363/49 a výmera ostáva 36 m2 ako to bolo uvedené 
v uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 17.03.2022, uzn. č. 5/2022 

 

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

K bodu 7. 

             

OZ na svojom predchádzajúcom zasadnutí schválilo rokovať s farským úradom o odkúpení  
starej farskej budovy, súp.č.192 , nachádzajúcej sa na p. č. 74/1 a pozemok pod ňou. 
Pán farár Mgr. Miroslav Hafera dostal vyrozumenie žiadosti o odpredaj nehnuteľnosti súpisné 
číslo 192 Lukáčovce a pozemok pod ňou uvedené na liste vlastníctva číslo 824 v hodnote 

30000 euro, ak by sme požadovali väčšiu plochu potrebnú pre užívanie stavby za každý m2 si 

požadujú 20 za m2.  

Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        
Uznesenie k tomuto bodu : 

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti súpisné číslo 
192 a pozemok p. č. 74/1 pod ňou v hodnote 30000 euro.  

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



K bodu 8. 

 

Starostka obce prečítal správu hlavného kontrolóra obce o  kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce za   rok 2022. 

Správa tvorí prílohu zápisnice. 
 Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        
 

Uznesenie k tomuto bodu : 

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce za rok 2022 

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

K bodu 9. 

Na podnet poslanca Juraja Hanáka bol  prehodnotený dodatok č. 6. k zásadám o hospodárení 
s majetkom obce. Starostka obce ukázala poslancom príjmy a výdavky  za kultúrny dom  
a vysvetlila, že bolo nutné zvýšiť poplatky na základe zvýšenia cien energií. 
Dodatok č. 6 zostáva naďalej v platnosti. 

K bodu 10.                 

- Starostka obce prečítala žiadosť od  p. Ivany Hadvigovej, kde žiada obec 

o spolufinancovanie  ½ ceny vodovodnej prípojky a potrubia na pozemok p. č. 92 a 93 

k. ú. Lukáčovce. 
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice.  

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

Uznesenie k tomuto bodu : 

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach neschvaľuje žiadosť p. Ivany Hadvigovej 
o spolufinancovanie vyhotovenia vodovodnej prípojky. 
              Hlasovanie :    za: 7                 proti: 0               zdržal sa :0        

 

 

 Do diskusie neboli podané žiadne príspevky.                                
 

 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť  a zasadnutie ukončila. 

 

Zapísala :  Ing. Soňa Szalaiová 

 

 

Overovatelia zápisnice:  
 

 Peter  Markovič                               .................................... 

                             

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

                                                                                                                          

 

 

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. 
                                                                                                  starostka obce      


