Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo
dňa 21. 02. 2017

V Lukáčovciach 21. 02. 2017

Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo dňa 21. 02. 2017 v Kultúrnom dome v Lukáčovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1.) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.) Kontrola uznesení
3.) Určenie komisie na voľbu hlavného kontrolóra obce Lukáčovce
4.) Otvorenie obálok a prezentácia kandidátov hlavného kontrolóra obce
5.) Voľba hlavného kontrolóra obce
6.) Správa o nakladaní s odpadmi
7.) Správa o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
8.) Správa o plnení uznesení OZ za rok 2016
9.) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
10.) Správa o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov
11.) Záverečná správa o stave ochrany pred požiarmi za rok 2016
12.) Prerokovanie a schválenie časového harmonogramu zasadnutí OZ
13.) Rôzne
14.) Diskusia
15.) Schválenie uznesenia a záver

K bodu 1.
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Cok (ďalej len starosta obce),
ktorý privítal prítomných poslancov. Zasadnutia sa nezúčastnila poslankyňa Ľubomíra
Ardonová, ospravedlnená zo zdravotných dôvodov. 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. Ing. Eduarda Teplanského a p. Martin Zachar.
O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0
neprítomná: 1

K bodu 2.
Starosta obce konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia.

K bodu 3.
Starosta obce určil členov volebnej komisie na voľbu hlavného kontrolóra obce.
Volebná komisia: predseda: p. Ing. Eduard Teplanský
členovia: p. Robert Gajdoš

p. Juraj Hanák
p. Ing. Juraj Kollár
p. Ing. Soňa Szalaiová
p. Martin Zachar

K bodu 4.
Predseda volebnej komisie p. Ing. Eduard Teplanský otvoril obálky so životopismi
kandidátov na post hlavného kontrolóra obce. Po prečítaní žiadostí a životopisov sa prítomní
kandidáti, p. Ing. Iveta Bendová a p. Ing. Oto Hodál, predstavili a v krátkosti prezentovali.

K bodu 5.
Predseda volebnej komisie a jej členovia sa odobrali do volebnej miestnosti, kde
prebehlo hlasovanie. Výsledok hlasovania verejne oznámil predseda volebnej komisie
všetkým prítomným.
Výsledok hlasovania:
p. Ing. Iveta Bendová za: 4 hlasy, proti 2 hlasy
p. Ing. Oto Hodál
za: 2 hlasy, proti 4 hlasy
Na základe výsledkov hlasovania sa novým kontrolórom obce stala p. Ing. Iveta Bendová.
Predseda volebnej komisie poďakoval členom komisie za odvedenú prácu a kandidátom za
ich záujem. Novozvolenej kontrolórke obce poprial veľa úspechov v novej práci.

K bodu 6.
Správu o nakladaní s odpadmi predniesol kontrolór obce p. František Horník. Správa
tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 7.
Správu o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce predniesol kontrolór obce p. František
Horník. Správa tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 8.
Správu o plnení uznesení OZ za rok 2016 predniesol kontrolór
Horník. Správa tvorí prílohu zápisnice.

obce p. František

K bodu 9.
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 predniesol kontrolór
obce p. František Horník. Správa tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 10.
Správu o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov
predniesol kontrolór obce p. František Horník. Správa tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 11.

Záverečnú správu o stave ochrany pred požiarmi za rok 2016 predniesol starosta obce
p. Ing. Igor Cok. Správa tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 12.
Starosta obce p. Ing. Igor Cok. Predniesol návrh časového harmonogramu zasadnutí
OZ v roku 2017. Harmonogram zasadnutí: 10. 05. 2017, 09. 08. 2017 a 22. 11. 2017.
O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0
neprítomná: 1

K bodu 13.
Starosta obce navrhol navýšenie finančných prostriedkov na mzdy nepedagogických
zamestnancov ZŠ a MŠ o 4% (1638 eur) od 1.1.2017
O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0
neprítomná: 1
Starosta obce navrhol na základe žiadosti od Mesta Nitra poskytnúť finančné
prostriedky pre žiakov ktorí navštevovali v roku 2016 a budú v roku 2017 Centrum voľného
času v Nitre sumou 73 eur na žiaka. Žiadosť tvorí prílohu zápisnice.
O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 3
proti: 0
zdržal sa : 3
neprítomná: 1
Riaditeľka ZŠ s MŠ v Lukáčovciach p. PaedDr. Dana Kollárová predniesla
požiadavku na navýšenie kapitálových výdavkov na úpravu havarijného stavu podlahy
v triede v sume maximálne 1 500 eur. Starosta dal o vyslovenej požiadavke hlasovať.
Hlasovanie : za kladné vybavenie požiadavky: 6
proti: 0 zdržal sa :0
neprítomná: 1
Poslanec p. Ing. Juraj Kollár navrhol poveriť starostu obce na realizáciu vypracovania
znaleckého posudku na parcelu č. 126 za účelom odpredaja a to v termíne do budúceho
zasadnutia OZ.
O návrhu dal starosta hlasovať.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0
neprítomná: 1

K bodu 14.
Do diskusie neboli dané príspevky.

K bodu 15.
Po prečítaní návrhu uznesenia dal starosta obce o návrhu hlasovať.
Hlasovanie :
za: 6
proti: 0
zdržal sa :0
neprítomná: 1
Po schválení uznesenia starosta obce Ing. Igor Cok poďakoval prítomným za účasť a ukončil
prvé riadne zasadnutie OZ.

Návrh uznesenia
Z PRVÉHO RIADNEHO
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA KONALO
DŇA 21. 02. 2017 V KD V LUKÁČOVCIACH

I.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo
- všetky body programu,
- návrh navýšenia finančných prostriedkov na mzdy nepedagogických zamestnancov ZŠ
a MŠ,
- návrh na poskytnutie finančných prostriedkov pre žiakov navštevujúcich Centrum voľného
času v Nitre,
- žiadosť pani riaditeľky ZŠ s MŠ o príspevok na opravu podlahy v triede,
- návrh na vypracovanie znaleckého posudku na parcelu č. 126 za účelom odpredaja.
II.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí berie na vedomie
- správu o nakladaní s odpadmi (príloha zápisnice),
- správu o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce (príloha zápisnice),
- správu o plnení uznesení OZ za rok 2016 (príloha zápisnice),
- správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 (príloha zápisnice),
- správu o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov (príloha
zápisnice),
- záverečnú správu o stave ochrany pred požiarmi za rok 2016 (príloha zápisnice),
III.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s ch v a ľ u j e:
- zapisovateľku: p. Ing. Soňu Szalaiovú,
- overovateľov zápisnice: p. Ing.Eduard Teplanský a p. Martin Zachar,
- kontrolóra obce: p. Ing. Ivetu Bendovú,
- program zasadnutí OZ na rok 2017,
- rozpočtové opatrenia:
a, navýšenie finančných prostriedkov na mzdy nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ,
b, poskytnutie finančných prostriedkov pre žiakov ktorí navštevovali a navštevujúcich
Centrum voľného času v Nitre,

c, navýšenie kapitálových výdavkov na opravu podlahy v triede miestnej ZŠ.
IV.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí p o v e r u j e:
- starostu obce na realizáciu vypracovania znaleckého posudku na parcelu č. 126 za účelom
odpredaja.
V.
Po prečítaní návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia.
Hlasovanie:
Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomná: 1
Návrh uznesenia z 1. riadneho zasadnutia OZ obce Lukáčovce, ktoré sa konalo
dňa 21. 02. 2017 bol jednomyseľne schválený.
Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala : Ing. Soňa Szalaiová
Overovatelia zápisnice:
p. Ing. Eduard Teplanský
p. Martin Zachar

....................................
.....................................
Ing. Igor Cok
starosta obce

Uznesenie č. 1/2017
Z 1.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 21. 02. .2017
OZ :
I. b e r i e n a v e d o m i e
Prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
II. k o n š t a t u j e,
že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení
III. v o l í v súlade § 18a ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení v spojení s Rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva p. Ivetu
Bendovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Lukáčovce na dobu určitú
od 1. 3. 2017 – 28.2.2023
IV. u r č u j e
1) v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení s účinnosťou od. 1. 3.2017
a) plat hlavného kontrolóra mesta podľa § 18c ods. 1) písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení
2) v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi v
rozsahu 7,5 hodín/týždeň.
V Lukáčovciach 21. 02. 2017

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 2/2017
Z 1.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 21. 02. .2017
OZ prerokovalo a schválilo rozpočtové opatrenia:
a, navýšenie finančných prostriedkov na mzdy nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ
o 4%,
b, poskytnutie finančných prostriedkov pre žiakov ktorí navštevovali v roku 2016 a ktorí
budú v roku 2017 Centrum voľného času v Nitre sumou 73 eur na žiaka,
c, navýšenie kapitálových výdavkov na opravu podlahy v triede miestnej ZŠ vo výške
maximálne 1500 eur.

V Lukáčovciach 21. 02. 2017

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 3/2017
Z 1.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 21. 02 .2017
OZ prerokovalo a berie na vedomie správy hlavného kontrolóra obce Lukáčovce:
- správu o nakladaní s odpadmi
- správu o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
- správu o plnení uznesení OZ za rok 2016
- správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
- správu o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov

V Lukáčovciach 21. 02. 2017

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 4/2017
Z 1.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 21. 02 .2017
OZ prerokovalo a berie na vedomie záverečnú správu o stave ochrany pred požiarmi za rok
2016 (príloha zápisnice),

V Lukáčovciach 21. 02. 2017

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 5/2017
Z 2.mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 21. 02. 2017
OZ prerokovalo a schválilo poverenie starostu obce na realizáciu vypracovania znaleckého
posudku na parcelu č. 126 za účelom odpredaja.

V Lukáčovciach 21. 02. 2017

Ing. Igor Cok
Starosta obce

