Zápisnica
zo 4 . riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo
dňa 22.8. 2018

V Lukáčovciach 27.8.2018

Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo dňa 22.8.2018 v kultúrnom dome v Lukáčovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1.) Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.) Kontrola planenia uznesení
3.) Návrh a schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb
4.) Stavebné úpravy Družstevného domu
5.) Oprava cesty na Svätomartinskej ulici
6.) Úprava rozpočtu
7.) Rôzne
8.) Diskusia
9.) Schválenie uznesenia a záver

K bodu 1.
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Cok (ďalej len starosta obce),
ktorý privítal prítomných poslancov a hostí. Zasadnutia sa zúčastnili piati poslanci,
poslankyne Ing. Soňa Szalaiová a Ľubomíra Ardonová boli ospravedlnené. Zasadnutie OZ
bolo uznášania schopné, bolo zvolané včas s vopred oznámeným programom rokovania.
Na základe nových zistení starosta navrhol doplniť bod programu rokovania OZ o odkúpení
projektovej dokumentácie na obecnú kanalizáciu od spoločnosti Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZVAK“)

O zmene programu rokovania OZ dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 5
proti: 0

zdržal sa :0

Starosta obce navrhol za zapisovateľku: p. Zuzanu Gajdošovú a overovateľov zápisnice:
p. Ing. Eduarda Teplanského a Ing. Juraja Kollára.
O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 5
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 2.
Uznesenia sa plnia priebežne

K bodu 3.
Starosta dal na schválenie Komunitný plán sociálnych služieb obce Lukáčovce. Tento plán
bol zverejnený na pripomienkovanie na obecnej stránke. Keďže neboli žiadne pripomienky zo
strany obyvateľov ani poslancov, starosta dal o pláne hlasovať.
Hlasovanie : za: 5
proti: 0
zdržal sa :0
OZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Lukáčovce, ktorí tvorí prílohu
zápisnice.

K bodu 4.

Starosta oboznámil prítomných poslancov o tom že obec žiadala dotáciu z ministerstva
financií na rekonštrukciu Družstevného domu. Táto dotácia bola schválená vo výške 9990,00
€. Starosta dal zároveň vypracovať rozpočet na rekonštrukciu (stavebné úpravy) pravej časti
Družstevného domu bez rekonštrukcie elektroinštalácie a vykurovania a tá bola vyčíslená na
sumu 20 000,00 €. Na základe vyššie uvedených skutočností starosta predložil poslancom
otázku či má uvedenú rekonštrukciu obec realizovať iba v tej výške, v ktorej bola schválená
dotácia , alebo sa urobí už kompletná rekonštrukcia celej budovy. Poslanci boli jednohlasne
za kompletnú rekonštrukciu Družstevného domu.
Hlasovanie : za: 5
proti: 0
zdržal sa :0
OZ schvaľuje ďalšiu rekonštrukciu Družstevného domu vo výške 20 000,00€

K bodu 5.

Starosta predniesol návrh na rekonštrukciu cesty na Svätomartinskej ulici.
Keďže sú chodníky nižšie ako cesta, navrhol vykopať odvodňovací kanál v najnižšom mieste
a potom pristúpiť k rekonštrukcii cesty (položenie nového asfaltu). Poslanec Zachar navrhol,
či by nebolo efektívnejšie vyvýšiť chodník kvôli vode a potom urobiť nový asfalt. Vzhľadom
k tomu že sa jedná o veľmi špecifické podmienky pre realizáciu opravy cesty poslanci OZ
navrhli, aby sa starosta skontaktoval s odborníkom z tejto oblasti ktorý vypracuje pre
navrhovanú rekonštrukciu cesty odborný posudok.
Hlasovanie : za: 5
proti: 0
zdržal sa :0
OZ poveruje starostu obce zabezpečením odborného posudku na rekonštrukciu chodníka a
cesty.

K bodu6.
Starosta obce navrhol úpravu rozpočtu obce. Jedná sa hlavne o príjem dotácie a
kapitálové výdavky na rekonštrukciu Družstevného domu
Úprava rozpočtu obce tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie : za: 5
proti: 0
zdržal sa :0
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce v plnom rozsahu.

K bodu 7.
Starosta obce navrhol odkúpenie vypracovanej Projektovej dokumentácie na
kanalizáciu obce Lukáčovce, ktorá doposiaľ nebola zrealizovaná a ani nebude v spolupráci
so ZVAK . Návrh na odkúpenie dostali starostovia okolitých obcí od spoločnosti ZVAK, kde
boli starostovia pozvaní na rokovanie. Jednalo by sa o sumu asi 500,00 € . Poslanci súhlasili
s kúpou tejto projektovej dokumentácie pre jej prípadné využitie v budúcnosti.
Hlasovanie : za: 5
proti: 0
zdržal sa :0

Návrh uznesenia
ZO ŠTVRTÉHO RIADNEHO
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA KONALO
DŇA 22.8. 2018 V KD V LUKÁČOVCIACH

I.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo
- program rokovania zasadnutia OZ, s tým, že sa dopĺňa jeden bod a to návrh na odkúpenie
PD na kanalizáciu obce
- ďalšie stavebné úpravy družstevného domu
- opravu cesty na Svätomartinskej ulici
- úpravu rozpočtu obce
II.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s ch v a ľ u j e:
- zapisovateľku: p. Zuzana Gajdošová,
- overovateľov zápisnice: Ing. Eduard Teplanský a Ing. Juraj Kollár,
-komunitný plán sociálnych služieb obce Lukáčovce
-ďalšiu rekonštrukciu Družstevné domu vo výške 20 000,00€
-úpravu rozpočtu obce v plnom rozsahu
- odkúpenie PD na obecnú kanalizáciu od ZVAK vo výške cca 500,00 €
III.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí poveruje:
-starostu obce zabezpečením odborného posudku na rekonštrukciu
Svätomartinskej ulici

chodníka a cesty na

Po prečítaní návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia.
Hlasovanie:
Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia z 4. riadneho zasadnutia OZ obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa

22.8.2018 bol jednomyseľne schválený.

Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala : Zuzana Gajdošová
Overovatelia zápisnice:
Ing. Eduard Teplanský
Ing. Juraj Kollár

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

Ing. Igor Cok
starosta obce

Uznesenie č. 61 /2018
Zo 4.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 22.8.2018
OZ schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Lukáčovce
V Lukáčovciach 22.8.2018

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 62 /2018
Zo 4.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 22.8.2018
OZ schvaľuje
Kompletnú rekonštrukciu Družstevného domu vo výške 20 000,00€
V Lukáčovciach 22.8. 2018

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Unesenie č. 63 /2018
Zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 22.8. 2018
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2018
V Lukáčovciach 22.8. 2018

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 64 /2018
Zo 4.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 22.8.2018
OZ schvaľuje
Odkúpenie projektovej dokumentácie na kanalizáciu obce od ZVAK v sume cca 500,00€
V Lukáčovciach 22.8. 2018

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 65 /2018
Zo 4.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 22.8..2018
OZ poveruje
Starostu obce zabezpečiť odborný posudok na rekonštrukciu chodníka a cesty na
Svätomartinskej ulici
V Lukáčovciach 22.8. 2018

Ing. Igor Cok
Starosta obce

