Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo
dňa 10. 05. 2017

V Lukáčovciach 10. 05. 2017

Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo dňa 10. 05. 2017 v kultúrnom dome v Lukáčovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1.) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.) Kontrola uznesení
3.) Riešenie rekonštrukcie MŠ
4.) Oboznámenie s podanými projektami
5.) Rôzne
6.) Diskusia
7.) 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 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. Ľubomíru Ardonovú a p. Martina Zachara.
O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 7
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 2.
Starosta obce oboznámil konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia. Podrobnejšie sa
venoval uzneseniu č. 12/2016, ktoré sa týkalo finančnej analýzy na rekonštrukciu MŠ.

K bodu 3.
Starosta obce uviedol, že odhadovaná suma na rekonštrukciu staršej časti MŠ je
80 000 eur. Obec z vlastných zdrojov môže poskytnúť maximálne 30 000 eur. Zvyšnú časť je
potrebné riešiť formou úveru. Po prerokovaní možností získania úveru a po zvážení
schopnosti obce splácať úver dal starosta hlasovať o realizácii rekonštrukcie MŠ v rozpočte
80 000 eur, pričom 30 000 eur bude hradených z vlastných zdrojov a 50 000 eur formou
úveru. O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 7
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 4.

V bode 4 starosta vyzdvihol význam malých projektov, ktoré podáva každoročne obec
a aktívne občianske združenie OZ Vrbina, ktoré od svojho vzniku podalo už 18 projektov.
Z týchto projektov bolo 14 úspešných, čo prinieslo do obce nielen kultúrne a športové
aktivity, ale aj napríklad pivné sety, športové potreby ako napríklad tenisové rakety, lopty na
multifunkčné ihrisko, pin-pongový stôl a iné. V tomto roku bude realizovaný napríklad aj
projekt ovocného sadu s tradičnými odrodami ovocia pestovanými v našej oblasti. O projekt
sa zaujímajú aj predstavitelia SPU v Nitre.

K bodu 5.
Ďalej starosta obce podal návrh na schválenie zámeru odpredaja pozemku na parcele
č. 305/4 a parcele č. 305/5 z dôvodu že dotknuté parcely sú pre obec Lukáčovce
neupotrebiteľné nakoľko sa nachádzajú medzi pozemkami ktoré nepatria obci ale fyzickým
osobám a nie je prístup na tieto parcely.
O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 5
proti: 0
zdržal sa :2, Ing. Juraj Kolár, p. Róbert Gajdoš
Na základe žiadosti p. Martina Zachara o prenájom parcely č. 362/6 na dobu neurčitú
dal starosta obce hlasovať za vyhovenie žiadosti.
Hlasovanie : za: 7
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 6.
Do diskusie neboli dané príspevky.

K bodu 7.
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
tretie riadne zasadnutie OZ.

Návrh uznesenia
Z TRETIEHO RIADNEHO
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA KONALO
DŇA 10. 05. 2017 V KD V LUKÁČOVCIACH

I.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo
- všetky body programu,
- zámer odpredaja parciel 305/4 a 305/5,
- žiadosť o prenájom pozemku na parcele č. 362/6.
II.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s ch v a ľ u j e:
- zapisovateľku: p. Ing. Soňu Szalaiovú,
- overovateľov zápisnice: p. Ľubomíru Ardonovú a p. Martina Zachara,
- realizáciu rekonštrukcie MŠ v rozpočte 80 000 eur, pričom 30 000 eur bude hradených
z vlastných zdrojov a 50 000 eur formou úveru,
- zámer odpredaja pozemku na parcele č. 305/4 a parcele č. 305/5,
- dlhodobý prenájom parcely č. 362/6.
III.
Po prečítaní návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia.
Hlasovanie:
Za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia z 3. riadneho zasadnutia OZ obce Lukáčovce, ktoré sa konalo
dňa 10. 05. 2017 bol jednomyseľne schválený.
Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala : Ing. Soňa Szalaiová
Overovatelia zápisnice:
p. Ľubomíra Ardonová

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

p. Martin Zachar

.....................................
Ing. Igor Cok

starosta obce

Uznesenie č. 15 /2017
Z 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 10. 05.2017
OZ prerokovalo a schválilo
realizáciu rekonštrukcie MŠ v rozpočte 80 000 eur, pričom 30 000 eur bude hradených
z vlastných zdrojov a 50 000 eur formou úveru.
V Lukáčovciach 10. 05. 2017
Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 16 /2017
Z 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 10. 05.2017
OZ prerokovalo a schválilo
zámer odpredaja nehnuteľného majetku parcele č. 305/4 a parcele č. 305/5 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa , nakoľko dotknuté parcely sú pre obec Lukáčovce
neupotrebiteľné , nachádzajú sa medzi pozemkami ktoré nepatria obci ale fyzickým osobám
a nie je prístup na tieto parcely.
V Lukáčovciach 10. 05. 2017

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 17 /2017
Z 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 10. 05.2017
OZ prerokovalo a schválilo

Dlhodobý prenájom parcely č. 362/6 pre p. Martina Zachara, trvale bytom Lukáčovce č. 454.
V Lukáčovciach 10. 05. 2017

Ing. Igor Cok
Starosta obce

