Zápisnica
zo 3 . riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo
dňa 26. 06. 2018

V Lukáčovciach 29. 06. 2018

Zápisnica zo 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo dňa 26. 06. 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 plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2018
4.) Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Lukáčovce za rok 2017
5.) schválenie záverečného účtu obce Lukáčovce za rok 2017
6.) Návrh a schválenie KPSS /komunitný plán sociálnych služieb/
7.) Schválenie úväzku starostu obce na ďalšie volebné obdobie
8.) Schválenie počtu poslancov na ďalšie volebné obdobie
9.) Schválenie počtu volebných obvodov pre komunálne voľby
10.) Rôzne
11.) Diskusia
12.) 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 šiesti poslanci, poslanec
Róbert Gajdoš bol ospravedlnený. Zasadnutie OZ bolo uznášania schopné, bolo zvolané včas
s vopred oznámeným programom rokovania.
Na základe nových zistení starosta navrhol vypustiť z rokovania bod č. 6 – schválenie KPSS,
nakoľko tento KPSS nebol zverejnený 15 dní na pripomienkovanie občanov. Tento bod bude
prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ.
O zmene programu rokovania OZ dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0
Starosta obce navrhol za zapisovateľku: p. Zuzanu Gajdošovú a navrhol overovateľov
zápisnice: p. Ľubomíru Ardonovú a Ing. Juraja Kollára.
O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 2.
Uznesenia sa plnia priebežne

K bodu 3.
Kontrolórka obce prečítala plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2018.
Tento plán tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0
OZ berie na vedomie plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2018

K bodu 4.

Hlavná kontrolórka obce prečítala odborné stanovisko k záverečnému účtu obce
Lukáčovce za rok 2017. Navrhuje schváliť bez výhrad.
Stanovisko HK tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0
OZ berie na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2017

K bodu 5.
Poslanci OZ mali materiál- teda návrh záverečného účtu k dispozícii už doma.
Nakoľko neboli žiadne otázky starosta obce dal hlasovať o záverečnom účte obce Lukáčovce
za rok 2017- 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 111 488,86 EUR zistený podľa ustanovenia § 16 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 45 071,98€ , zostatok FO za rok 2017 4 091,25€ nevyčerpané fin.postriedky na
školstvo vo výške 11 666,09€ sa použije na tvorbu rezervného fondu v plnej výške VH:
50 659,54€€
Záverečný účet tvorí prílohu zápisnice
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu7.
Starosta obce navrhol schváliť plný úväzok starostu na ďalšie volebné obdobie
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu8.
Starosta obce navrhol schváliť počet poslancov 7 na ďalšie volebné obdobie
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu9.
Starosta obce navrhol schváliť jeden volebný obvod pre komunálne voľby
Hlasovanie : za: 6
proti: 0
zdržal sa :0

K bodu 10.
Na obec prišla žiadosť od Mesta Nitra o finančný príspevok pre Centrum voľného
času v Nitre na rok 2018 na jedno dieťa – Vanesa Gajdošová vo výške 189,50€
OZ schvaľuje príspevok pre CVČ v Nitre na rok 2018
Hlasovanie :

za: 6

proti: 0

zdržal sa :0

Na obec bola doručená žiadosť Klubu slovenských turistov RADOŠINKA, so sídlom v Čabe ,
na údržbu rozhľadne a aktivity s rozvojom turizmu vo výške 200,00€

Nakoľko je dobré podporovať akúkoľvek formu rozvoja regionálneho turizmu OZ schvaľuje
príspevok vo výške 200,00€
Hlasovanie : za: 4
proti: 0
zdržal sa :2 – Ing. Juraj Kollár
Ľubomíra Ardonová
Na obec bola doručená žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt
od p. Romana Brňu. Poslanci OZ sa zhodli na tom, že nakoľko je známe že tento pán v tomto
byte nebýva a zo strany ďalších žiadateľov o byt boli dotazy, prečo obec neobsadí prázdny
byt, poslanci dali návrh starostovi, uzatvoriť nájomnú zmluvu na jeden rok s tým, že ak pán
Brňo nezačne bývať v obecnom nájomnom byte, ďalšia zmluva mu nebude predĺžená.
Návrh uznesenia
Z TRETIEHO RIADNEHO
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA KONALO
DŇA 26. 06. 2018 V KD V LUKÁČOVCIACH

I.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo
- program rokovania zasadnutia OZ, s tým, že sa vypúšťa bod č. 6
- záverečný účet za rok 2017
- úväzok starostu na ďalšie volebné obdobie
- počet poslancov na ďalšie volebné obdobie
-počet volebných obvodov pre komunálne voľby
-príspevok pre CVČ v Nitre
- príspevok pre Klub slovenských turistov RDOŠINKA
II.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí berie na vedomie
-stanovisko HK k záverečnému účtu obce Lukáčovce za rok 2017
- hospodársky výsledok a) celkové rozpočtované plnenie
c) výsledok akruálneho účtovníctva , t.j. Náklady a Výnosy

III.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s ch v a ľ u j e:
- zapisovateľku: p. Zuzana Gajdošová,
- overovateľov zápisnice: p. Ľubomíra Ardonová a Ing. Juraj Kollár,
-záverečný účet obce Lukáčovce za rok 2017 bez výhrad
-výsledok hospodárenia b) ako zdroj rezervného fondu
- plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2018
- úväzok starostu na ďalšie volebné obdobie – plný úväzok
- počet poslancov na ďalšie volebné obdobie – 7 poslancov
- počet volebných obvodov pre komunálne voľby – 1 volebný obvod
- príspevok pre CVČ v Nitre na rok 2018 vo výške 189,50€
- príspevok pre Klub slovenských turistov RADOŠINKA vo výške 200,00€
III.

Po prečítaní návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať o prijatí uznesenia.
Hlasovanie:
Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia z 3. riadneho zasadnutia OZ obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa
26. 06. 2018 bol jednomyseľne schválený.

Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala : Zuzana Gajdošová
Overovatelia zápisnice:
Ľubomíra Ardonová

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

Ing. Juraj Kollár

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

Uznesenie č. 53 /2018
Zo 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 26. 06.2018
OZ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2018
V Lukáčovciach 26. 06. 2018

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 54 /2018
Zo 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 26. 06.2018
OZ schvaľuje
Záverečný účet obce Lukáčovce za rok 2017 - bez výhrad
V Lukáčovciach 26. 06. 2018

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Unesenie č. 55 /2018
Zo 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 26. 06. 2018
OZ schvaľuje – výsledok hospodárenia
Prebytok rozpočtu v sume 111 488,86 EUR zistený podľa ustanovenia § 16 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 45 071,98€ , zostatok FO za rok 2017 4 091,25€ nevyčerpané fin.postriedky na

školstvo vo výške 11 666,09€ sa použije na tvorbu rezervného fondu v plnej výške VH:
50 659,54€€

V Lukáčovciach 26. 06. 2018

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 56 /2018
Zo 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 26 06.2018
OZ schvaľuje
Úväzok starostu na ďalšie volebné obdobie- plný úväzok
V Lukáčovciach 26. 06. 2018

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 57 /2018
Zo 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 26. 06.2018

OZ schvaľuje
Počet poslancov na ďalšie volebné obdobie: počet 7 poslancov
V Lukáčovciach 26. 06. 2018

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 58 /2018
Zo 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 26. 06.2018
OZ schvaľuje
Počet volebných obvodov pre komunálne voľby- 1 volebný obvod
V Lukáčovciach 26. 06. 2018

Ing. Igor Cok
Starosta obce

Uznesenie č. 59 /2018
Zo 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 26. 06.2018

OZ schvaľuje
Príspevok pre CVČ v Nitre - Mesto Nitra na rok 2018 vo výške 189,50€
pre- Vanesa Gajdošová
|
V Lukáčovciach 26. 06. 2018
Ing. Igor Cok
Starosta obce
Uznesenie č. 60 /2018
Zo 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukáčovce
zo dňa 26. 06.2018
OZ schvaľuje
Príspevok pre Klub slovenských turistov RADOŠINKA vo výške 200,00€
V Lukáčovciach 26. 06. 2018

Ing. Igor Cok
Starosta obce

