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                                             Z á p i s n i c a 
 
z. 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.O5.2O15 
                                        v Lukovištiach 
 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo : 
 
  l/ Zahájenie 
  2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3/ Kontrola plnenia uznesení 
  4/ Zloženie komisií a plány práce  
  5/ Správa o hospodárení obce a OPS za 1.Q 2O15 
  6/ Správa o ukončení sezóny v pálenici 
  7/ Správa o požiarnej prevencii a plán aktivít prevencie 
  8/ Doplnenie PHSR 
  9/ Vyhodnotenie osláv 7O. výročia a vatry 
1O/ Návrh VZN o symboloch obce 
11/ Žiadosti o pridelenie bytov 
12/ Dni obce 
13/ Ponuka práce pre občanov 
14/ Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 
15/ Interpelácie poslancov 
16/ Rôzne 
17/ Záver 
 
 
 
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce. Privítala poslancov 
a pracovníčku  pani Boľfovú. Prítomní boli štyria poslanci. 
 
2/ Za zapisovateľku bola zvolená jednomyseľne poslankyňa Adriana Urbanová. 
    Za overovateľov zápisnice boli jednomyseľne zvolení poslanci Ján Hronec  Oto Mišurák. 
 
3/ Kontrolu  plnenia uznesení vykonala starostka obce. 
4/ Dvaja poslanci predložili zloženie komisií a plány práce. Dvaja poslanci toto uznesenie 
z predchádzajúceho zasadnutia nesplnili, uznesenie č. 9 sa predlžuje do 18.6.2O15 
5/ Správu o hospodárení obce a OPS predniesla poslancom pani Boľfová. Na jednu otázku 
poslankyne Urbanovej pani Boľfová vysvetlila. Následne poslanci jednomyseľne vzali na 
vedomie celú správu o hospodárení. Prílohou je písomná správa. 
6/ Správu o ukončení sezóny v pálenici predniesla štatutárna zástupkyňa OPS pani Boľfová 



Ktorá informovala o veľmi slabej sezóne. Prílohou zápisnice je písomná správa. Poslanci  
správu jednomyseľne vzali na vedomie. 
7/ Správa o požiarnej prevencii a plán aktivít prevencie bola pre  neprítomnosť poslanca 
 ako člena preventívnej hliadky presunutá na 18.6.2O15 
8/Doplnenie PHSR – starostka obce navrhla aby bolo do plánu PHSR zaradené uchádzanie sa 
o projektové zámery na rekonštrukciu obecných komunikácií s úpravou rigolov 
a vybudovania chodníkov v obci a rekonštrukcia zdravotného strediska na multifunkčnú 
budovu s premiestnením pamätnej izby Ivana Krasku. Poslanci s návrhom jednomyseľne 
súhlasili. 
9/ Starostka obce vyhodnotila priebeh osláv 7O. výročia oslobodenia a vatru. Poďakovala 
poslancom, ktorí sa zúčastnili kladenia vencov o osláv pri pomníku padlým a na cintoríne, 
Požiadala poslancov, ktorí sa nezúčastnili aby  sa v budúcnosti  bezpodmienečne zapájali 
do akcií, ktorých usporiadateľom je obec. Poďakovala aj poslancovi Klapišovi a jeho 
priateľom za zhotovenie vatry a uvarenie guľášu. Naopak poslankyne mali výhrady voči 
organizácii práce pri varení guľášu. Poďakovanie je zverejnené aj na webovej stránke obce 
ako aj fotogaléria. 
1O/ Starostka obce predložila návrh VZN o požívaní symbolov obce. Poslanci návrh 
jednomyseľne schválili a návrh je umiestnený na vývesnej tabuli v obci. 
11/ Starostka obce predložila poslancom doručené žiadosti o pridelenie bytov v obecnej 
bytovke. Nakoľko v súčasnosti nemáme voľné byty budú požiadavky predložené komisii, 
ktorá bude za týmto účelom zradená z poslancov  a bude rozhodovať o pridelení bytov. 
Poslanci s návrhom starostky jednomyseľne súhlasili. 
12/ Na zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č.14 bolo schválené usporiadanie dní 
obce na 4.7.2O15 starostka obce podala návrh, aby sa termín preložil na 11.7.2O15 z dôvodu 
výročia narodenia I. Kraska. Poslanci návrh jednomyseľne schválili. 
13/ Starostka obce predložila poslancom ponuku práce pre našich občanov pre potreby 
BBSK, regionálnej správy SSC. Bolo hovorené s potencionálnymi záujemcami o prácu, žiaľ 
zo strany oslovených občanov nie je záujem . Na uvedené práce je potrebné aby aspoň jeden 
mal pilčícky preukaz, ktorí boli predstavitelia SSC- závod Rim.Sobota  ochotní vybaviť. 
14/ Starostka obce informovala poslancov o návšteve pánov Ing. Bekera a Ing. Kavuliča za 
účelom podpísania zmluvy o finančnej výpomoci pre obec. Starostka obce túto odmietla 
podpísať bez schválenia obecného zastupiteľstva. Zároveň predložila ZoBKZ na posúdenie 
poslancom. Po dlhej a vyčerpávajúcej rozprave poslanci jednomyseľne schválili ZoBKZ za 
neplatnú a nie sú ochotní sa ňou ďalej zaoberať. Jednomyseľne schválili nepodpísanie 
zmluvy o finančnej výpomoci. Zaviazali starostku o tejto skutočnosti písomne informovať 
partnerov ZoBKZ. 
15/ V rámci interpelácie poslancov navrhla poslankyňa Urbanová pripraviť na deň detí súťaže 
a opekanie v areáli bývalej ZŠ. Starostka vyjadrila plnú podporu zo strany obecného úradu pri 
nákupe sladkostí, prípadne nejakých odmien pre deti. 
16/V bode rôzne nebolo nič predložené. 
17/ Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný starostka obce poďakovala všetkým 
prítomným za konštruktívne názory a pripomienky a zasadnutie ukončila. 
                                                             d.a.h. 
 
Overovatelia zápisnice: Ján Hronec................................................ 
                                       Oto Mišurák............................................. 
                                                                                               
                                                                                               Alena Segedyová 
                                                                                                starostka obce 
 



 
 
 
                                                                                                               
   


