Zápisnica
zo 4 . riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo
dňa 28. 06. 2017

V Lukáčovciach 30. 06. 2017

Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo dňa 28. 06. 2017 v kultúrnom dome v Lukáčovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1.) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.) kontrola planenia uznesení
3.) Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2016
4.) Návrh a schválenie záverečného účtu za rok 2016
5.) Návrh a schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2017
6.) Rôzne
7.) Diskusia
8.) Schválenie uznesenia a záver

K bodu 1.
Zasadnutie otvoril a viedol zástupca starostu obce Ing. Eduard Teplanský (ďalej len
zástupca starostu obce), ktorý privítal prítomných poslancov a hostí. Zasadnutia sa zúčastnili
všetci poslanci, zasadnutie OZ bolo uznášania schopným, bolo zvolané včas s vopred
oznámeným programom rokovania. Starosta obce Ing. Igor Cok sa z vážnych rodinných
dôvodov ospravedlnil.
Zástupca starostu obce navrhol za zapisovateľku:
p. Zuzanu Gajdošovú a navrhol
overovateľov zápisnice: p. Róberta Gajdoša a Ing. Juraja Kollára.
O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 7
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 2.
Uznesenia sa plnia priebežne

K bodu 3.
Hlavná kontrolórka obce prečítala stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016.
Navrhuje schváliť bez výhrad.
Stanovisko HK tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie : za: 7
proti: 0
zdržal sa :0
OZ berie na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2016

K bodu 4.
Poslanci OZ mali materiál- teda návrh záverečného účtu k dispozícii už doma.
Nakoľko neboli žiadne otázky zástupca starostu obce dal hlasovať o záverečnom účte obce
Lukáčovce za rok 2016- OZ schvaľuje bez výhrad
Hospodársky výsledok č. 1 – berie na vedomie
Hospodársky výsledok č. 3 – berie na vedomie
Hospodársky výsledok č. 2 – schvaľuje

Prebytok rozpočtu v sume 95 070,99 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a
b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o finančné operácie vo
výške -58 414,88 a zábezpeku vo výške 11 422,50€ sa použije na tvorbu rezervného fondu
v plnej výške VH: 25 233,61€
Záverečný účet tvorí prílohu zápisnice
Hlasovanie : za: 7
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 5.
Kontrolórka obce prečítala plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2017.
Tento plán tvorí prílohu zápisnice.
OZ berie na vedomie plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2017

K bodu 6.
Na základe usmernenia z OÚ Nitra, odbor všeobecnej vnútornej správy OZ určuje
miesto na verejnom priestranstve – pri Hasičskej zbrojnici na propagačnej tabuli na
umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.
Hlasovanie : za: 7

proti: 0

zdržal sa :0

Na obec bola doručená opakovaná žiadosť p. Ľubomíra Belloviča a manželky Heleny, rod.
Bosákovej o kúpu p.č. 305/4 305/5.
OZ schvaľuje prevod majetku obce priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
o ktorom rozhodlo na svojom zasadnutí 10.5.2017 uz. Č. 16/2017 trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.
Hlasovanie : za: 7
proti: 0
zdržal sa :0
OZ schvaľuje cenu 1,85€ za m2
Hlasovanie : za: 7
proti: 0

zdržal sa :0

OZ splnomocňuje starostu obce s uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy s kupujúcim a povoliť
vklad do katastra. Náklady na vklad do katastra znáša kupujúci.
Hlasovanie : za: 7
proti: 0
zdržal sa :0

Po prečítaní návrhu uznesenia dal zástupca starostu obce o návrhu hlasovať.
Hlasovanie :
za: 7
proti: 0
zdržal sa :0
Po schválení uznesenia zástupca starostu obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil
štvrté riadne zasadnutie OZ.

Návrh uznesenia
ZO ŠTVRTÉHO RIADNEHO
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA KONALO
DŇA 28. 06. 2017 V KD V LUKÁČOVCIACH

I.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo
- všetky body programu,
II.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí berie na vedomie
-stanovisko HK k záverečnému účtu obce Lukáčovce za rok 2016
- hospodársky výsledok č. 1 a č.3

III.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s ch v a ľ u j e:
- zapisovateľku: p. Zuzana Gajdošová,
- overovateľov zápisnice: p. Róbert Gajdoš a Ing. Juraj Kollár,
-záverečný účet obce Lukáčovce za rok 2016 bez výhrad
-výsledok hospodárenia č. 2
Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2017
-priestor na propagáciu volebných plagátov
-prevod nehnuteľného majetku obce p. č. 305/4 305/5 k.ú.Lukáčovce
III.
Obecné zastupiteľstvo p o v e r u j e:
- starostu obce, uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu o prevode nehnuteľného majetku obce
IV.
Po prečítaní návrhu uznesenia dal zástupca starostu obce hlasovať o prijatí uznesenia.
Hlasovanie:
Za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia z 4. riadneho zasadnutia OZ obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa
28. 06. 2017 bol jednomyseľne schválený.

Po schválení uznesenia zástupca starostu obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
ukončil.
Zapísala : Zuzana Gajdošová
Overovatelia zápisnice:
p. Róbert Gajdoš

....................................

Ing. Juraj Kollár

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

Uznesenie č. 20 /2017
Zo 4.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 28. 06..2017
OZ schvaľuje
Záverečný účet obce Lukáčovce za rok 2016 - bez výhrad
V Lukáčovciach 28. 06. 2017

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Unesenie č. 21 /2017
Zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 28. 06. 2017
OZ schvaľuje – výsledok hospodárenia
Prebytok rozpočtu v sume 95 070,99 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a
b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o finančné operácie vo
výške -58 414,88 a zábezpeku vo výške 11 422,50€ použiť na tvorbu rezervného fondu v
plnej výške VH: 25 233,61€
V Lukáčovciach 28. 06. 2017

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 22 /2017
Zo 4.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 28. 06..2017
OZ schvaľuje
Prevod majetku obce priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

p.č. 305/4, druh pozemku záhrada o výmere 96 m2
p.č. 305/5, druh pozemku záhrada o výmere 44 m2
nachádzajúce sa na LV č. 728 kat.ú. Lukáčovce
V Lukáčovciach 28. 06. 2017

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 23 /2017
Zo 4.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 28. 06..2017
OZ schvaľuje
Kúpnu cenu za predmet prevodu vo výške 1,85€ / 1 m2
V Lukáčovciach 28. 06. 2017

Ing. Igor Cok
Starosta obce

