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                                           Z á p i s n i c a 
z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.04.2015 
                                           v Lukovištiach 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom druhom zasadnutí prerokovalo: 
 
  1/ Zahájenie 
  2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3/ Kontrola plnenia uznesení 
  4/ Záverečný účet obce a OPS za rok 2014 
  5/ Plány práce komisií 
  6/ Oprava komína v obecnej bytovke 
  7/ Informácia o priebehu referenda 
  8/ Priebeh aktivačných prác a MOS a § 54 
  9/ Voľba hlavného kontrolóra obce 
10/ Žiadosť o úpravu dane z nehnuteľností – Peter Májoš 
11/ Žiadosť o schválenie otváracích hodín v pohostinstve – Sendreiová 
12/ Interpelácie poslancov 
13/ Dni obce a vatra 
14/ Možnosť čerpania eurofondov – informácia 
 
 
l/ Starostka obce privítala prítomných poslancov a pracovníčku obce a zahájila zasadnutie. 
   Nakoľko sa zasadnutie nekonalo v plánovanom termíne, starostka obce požiadala  
poslancov aby svoju neúčasť na zasadnutí oznámili vopred, aby prítomní poslanci nečakali 
na zasadnutí zbytočne. 
 
2/ Za zapisovateľa bol zvolený  poslanec Ján Hronec, za overovateľov zápisnice boli zvolení 
poslanci Soňa Bordášová a Tomáš Klapiš. 
3/ Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Uznesenia č.7 a 8 boli splnené. 
    Uznesenie č. 9 bolo splnené čiastočne, nakoľko 4 poslanci nepredložili zloženie svojich 
    Komisií ani plány práce. Uznesenie sa predlžuje do ďalšieho zasadnutia. 
4/ Záverečné účty obce a OPS predložila pracovníčka pani Boľfová. Poslanci ich bez 
pripomienok jednomyseľne schválili. Ďalej predložila informáciu o stave finančných 
prostriedkov obce a OPS k 20.03.2015 ako bol pôvodný termín zasadnutia. Na schválenie 
predložila poslancom schválenie platu starostky podľa usmernenia ŠÚ SR od 01.01.2015. 
Poslanci ho jednomyseľne schválili. 
5/ Plány práce komisií a doplnenie členov komisií – predložila len poslankyňa Bordášová. 
    Komisia bude pracovať v zložení Soňa Bordášová, JUDr. Jaroslav Útis a Ľubica Krausová. 
6/ Opravu komína na obecnej bytovke  napriek už schválenému objemu finančných 
prostriedkov obecným zastupiteľstvom nebude možné realizovať bez účasti na elektronickom 



trhovisku, nakoľko zo zákona každá položka rozpočtu nad 1.000,–eur musí byť takto 
realizovaná. 
7/ Informáciu o priebehu referenda konaného dňa 07.02.2015 predložila starostka obce. 
Referendu prebehlo bez rušivých momentov, účasť bola 12 občanov. Materiály sú uložené 
na obecnom úrade. 
8/ O priebehu aktivačných prác a MOS uchádzačov o zamestnanie informovala starostka 
obce. Občania upravujú priekopy v obci. Od 01.04.2015 sme zamestnali 3 občanov, ktorí sú 
evidovaní na úrade práce a sú znevýhodnení, nakoľko majú viac ako 50 rokov. Mzdy za nich 
budú obci refundované vo výške 95§ z CCP. 
9/ Na funkciu hlavného kontrolóra obce bola podaná len jedna žiadosť, ktorá spĺňala všetky 
podmienky zverejnené vo výberovom konaní. Jedná sa o pani Šenkárovú Katarínu 
z Rim.Soboty. Poslanci ju jednomyseľne schválili na obdobie šiestich rokov. 
 
10/ Žiadosť pána Májoša o úpravu dane z nehnuteľností predložila starostka obce. Poslanci 
po zrelej úvahe a oboznámení sa so skutočnosťou, že bola sľúbená úprava už bývalým 
starostom obce sa uzniesli na 50% znížením, čo jednomyseľne schválili. 
11/ Žiadosť pani Sendreiovej o schválenie otváracích hodín v miestnom pohostinstve poslanci 
jednomyseľne schválili s úpravou otváracích hodín v piatok a sobotu do 22.00.hod. 
12/ V rámci interpelácií poslancov predložila otázku  poslankyňa Urbanová, či nie je porucha 
na vodovode v luhu, lebo že veľmi tečie voda na lúke. Starostka ju ubezpečila, že túto 
skutočnosť bude riešiť so STVakom.poslanec Klapiš upozornil na úpravu pre domom Dušana 
Šulku a jeho okolia, že je tam stará suchá tráva a mladé slivky. Nakoľko sa jedná o súkromný 
pozemok obecný úrad bude rokovať s pani Lorinczovou o náprave. 
Poslanec Klapiš tiež chcel informáciu, kto dal povolenie pre Sekopol s.r.o na čistenie a výrub 
stromov v extraviláne obce. Starostka mu odpovedala, že povolenie majú od Okresného 
úradu, odboru ŽP, ktorý nás telefonicky informoval, nakoľko tieto kompetencie má OÚ.  
Ďalej poslanec Klapiš upozornil na smetiská v intraviláne obce,za záhradami, či by sa nedalo 
riešiť cez eurofondy nejakým projektom. Starostka obce mu odpovedala, že nakoľko to nie je 
majetkom obce, obec nemôže by ť prijímateľom takýchto podpôr. Nakoľko toto nie je možné, 
poslanci sa dohodli, že s pomocou obecného úradu zorganizujú dobrovoľnú brigádu, aby tieto 
Skládky odstránili.         
Poslanec Mišurák interpeloval, či nie je možné upraviť cestu do cintorína na pustatine, lebo je 
vo veľmi zlom stave. Starostka obce mu odpovedala, že táto prístupová cesta nie majetkom 
obce, je to kataster Horných Zahorian a preto mi nemôžeme na opravu cesty prispieť. 
13/ Starostka predložila poslancom, aby určili termín konania dní obce a tiež uskutočnenie 
vatry na počesť osláv 70. výročia oslobodenia. Poslanci jednomyseľne schváli dátumy týchto 
podujatí a to Vatra bude 09.05.2015 a Dni obce 04.07.2015. Na vatru zabezpečí drevo 
poslanec Klapiš, ktorý už aj rokoval s urbárskou spoločnosťou, tiež zabezpečí guľáš. Obec 
poskytne stoly, lavice a kotol. Samozrejme obec zabezpečí aj kvety na hroby partizánov a ku 
pomníku. 
14/ Starostka obce informovala poslancov o možnosti čerpania eurofondov pre obce. Poslanci 
delegovali starostke právomoc na jednanie o možnosti opravy zdravotného strediska na 
multifunkčnú budovu, opravu miestnych komunikácií s odvodnením KD a doplnkovú 
infraštruktúru, t.j prekrytie priekom a vybudovanie chodníka v obci. 
       Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaní, starostka obce poďakovala poslancom 
a pracovníčke obce a zasadnutie ukončila. 
                                            d.a.h 
 
Overovatelia zápisnice: Soňa Bordášová  ........................................       Alena Segedyová 
                                       Tomáš Klapiš ............................................         starostka obce 



 
          


