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                                   Z á p i s n i c a 
zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 
                    dňa 18.06.2015 v Lukovištiach 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom štvrtom zasadnutí prerokovalo : 
 
  1/ Zahájenie 
  2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3/ Kontrola plnenia uznesení 
  4/ Program rokovania 
  5/ Informácia o priebehu aktivačných prác, MOS a §54 
  6/ Informácia o stave prípravy na opravu komína v obecnej bytovke 
  7/ Konsolidovaná uzávierka a Výročná správa k 31.12.2014 
  8/ Schválenie transféru pre OPS 
  9/ Schválenie použitia finančných prostriedkov na VO a projektovú dokumentácie 
     na Rekonštrukciu ZS 
10/Schválenie spracovania Plánu rozvoja obce pre RRA Hnúšťa 
11/ Schválenie VZN o používaní symbolov obce 
12/ Návrh riešenia vyčistenia rigolu a opravy septika pri 6.bj. na dolnom konci obce 
13/ Plán práce na 2. polrok 2015 
14/ Schválenie úpravy úradných hodín na OcU 
15/ Účasť na akcii Dedina ožíva v Drienčanoch 
16/ Výkup pozemkov pod obecnou pálenicou 
17/ Pridelenie byt v obecnej bytovke 
18/ Dni obce Lukovištia – rozdelenie úloh a ich zabezpečenie 
19/ Interpelácie poslancov 
20/ Záver 
 
 
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce. Privítala všetkých prítomných 
poslancov a pani Boľfovú. Prítomní boli všetci piati poslanci. 
 
2/ Za zapisovateľku bola jednomyseľne schválená poslankyňa Soňa Bordášová. 
    Za overovateľov zápisnice boli jednomyseľne schválení poslanci  Tomáš Klapiš a Oto        
    Mišurák. 
 
3/ Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Všetky uznesenia  z predchádzajúceho 
zasadnutia sú splnené. 
 
4/ Program rokovania predložila starostka obce, poslanci  ho jednomyseľne schválili. 



 
5/ Informáciu o priebehu aktivačných prác, MOS a §54 predniesla pani Boľfová, ktorá 
poslancom  oznámila ukončenie dohody k 30.6.2015 a následné pokračovanie od 01.08.2015 
ale nie so všetkými uchádzačmi. Zároveň informovala o vyčistení rigolov v obci, úpravy 
zelených plôch, vyčistenia a oprava zbernej žumpy pri pálenici. 
 
6/ O oprave komína v obecnej bytovke informovala starostka obce. Nakoľko sa v mesiaci 
August 2015 očakáva úprava obstarávania cez elektronické trhovisko táto úloha sa bude riešiť 
až po schválení výšky v parlamente. 
 
7/ Konsolidovanú uzávierku a Výročnú správu predniesla poslancom pani Boľfová , ozrejmila 
im čo tieto výstupy obsahujú a poslanci ich následne jednomyseľne schválili bez výhrad. 
 
8/ Pani Boľfová predložila poslancom  na schválenie transféru pre OPS vo výške 1500,–eur. 
Poslanci ho bez výhrad jednomyseľne schválili. 
 
9/ Starostka obce predložila poslancom na schválenie použitie finančných prostriedkov na 
verejné obstarávanie a na projektovú dokumentáciu na predloženie projektu rekonštrukcie  
budovy ZS na využitie pre spolkovú činnosť seniorov a Matice slovenskej v Lukovištiach. 
Jedná sa o sumu 300,– na VO a 10% z celkovej výšky projektu. 
 Poslanci použitie finančných prostriedkov jednomyseľne schválili. 
 
10/ Starostka obce požiadala poslancov o schválenie spolupráce pri vypracovaní Plánu 
rozvoja obce s RRA Hnúšťa ako aj o pomoc pri spracovávaní podkladov a stretnutí 
s pracovníkmi RRA a občanmi. Poslanci spoluprácu jednomyseľne schválili. 
 
11/ Starostka obce požiadala poslancov o schválenie VZN o používaní a ochrane symbolov 
obce  Lukovištia, nakoľko na obecný úrad neboli vznesené žiadne pripomienky. Poslanci 
VZN jednomyseľne schválili. 
 
12/ Pani Boľfová informovala poslancov s nutnosťou riešenia rigolu a opravy septika pri 
6.bj. na dolnom konci obce ktorá nie je obecná ale na zastupiteľstve boli vznesené požiadavky 
zo strany občanov o riešení tejto situácie. Uchádzači o zamestnanie nie sú ochotní tento rigol 
čistiť, nakoľko sa jedná o veľmi znečistení a zapáchajúci. Obecný úrad už podnikol kroky      
k náprave tým, že boli požiadaní majitelia Sekopolu, aby sa to vyčistilo strojmi. Žiaľ ani oni 
nedisponujú  takou technikou, ktorou by sa to dalo realizovať. Z ich strany je záujem v tom 
smere, že zabezpečia vytiahnutie septika ale obávajú sa nezaplatenia zo strany ostatných 
vlastníkov za túto službu. Obecný úrad preto predvolal všetkých vlastníkov na 23.6.2015 na 
úrad za účelom   riešenia tohto problému. Poslanci jednomyseľne schválili postup OcÚ. 
 
13/ Starostka obce predložila poslancom Plán práce na 2. polrok 2015, poslanci ho bez výhrad 
jednomyseľne schválili. 
 
14/ Pracovníčka OcÚ pani Boľfová predložila poslancom na schválenie zmeny úradných 
hodín na obecnom úrade od 1.7 do 30.9.2015 z dôvodu možnosti čerpania dovoleniek.    
Úradné hodiny boli poslancami jednomyseľne schválené a to utorok, streda a štvrtok budú 
úradné hodiny od 8,00 hod. do 12,00hod. 
 
15/ Starostka obce informovala poslancov o možnosti účasti na akcii Dedina ožíva 
v Drienčanoch dňa 25.07.2015. Poslanci po diskusii jednomyseľne súhlasili  s prezentáciou 



obce na tejto akcii a dohodli sa na varení hlivového perkeltu a varenej kukurici. Gesciu 
prevzal poslanec Tomáš Klapiš . 
 
16/ Na podnet pracovníčok MAS Malohont a nášho záujmu o rekonštrukciu budovy pálenice 
cez projekty MAS starostka obce požiadala o schválenie odkupu pozemkov pod pálenicou od 
súkromných osôb-vlastníkov a SPF za cenu 1,–euro  alebo do dlhodobého nájmu. 
Poslanci jednomyseľne schválili. 
 
17/ Starostka obce predložila poslancom žiadosti o pridelenie nájomných bytov v obecnej 
bytovke tak ako boli doručené na obecný úrad. 
Jedná sa o jeden dvojizbový a jeden jednoizbový byt po rodine Kúdelovcov, ktorí sa sťahujú 
do Hnúšte a byty budú k dispozícii. Poslanci po zrelej úvahe a diskusii jednomyseľne shválili 
pridelenie dvojizbového bytu pre žiadateľa Maroša Pivnika zo Striežoviec a spolužiadateľku 
Michaelu Kováčovú z Ostrian. Ostatné 3 žiadosti jedomyseľne zamietli a jednoizbový byt 
zatiaľ ponechať pre potreby obce. O pridelení bytu písomne informovať schváleného 
žiadateľa po prevzatí bytov od doterajších nájomníkov. 
 
18/ Starostka obce požiadala poslancov o návrhy priebehu konania a zabezpečenia Dňa obce 
Lukovištia , ktorý sa bude konať 11.7.2015. Po konštruktívnej a bohatej diskusii bol 
jednomyseľne schválení priebeh konania s programom a zabezpečením. Deň obce sa začne 
Pietnou spomienkou na miestnom cintoríne pri hrobe nášho rodáka , básnika Ivana Kraska. 
Pokračovať bude podávaním guľášov a kapustnice na ihrisku pri obecnej bytovke,/v prípade 
nepriaznivého počasia v KD/, 15,00hod. sa nám predstaví divadelní súbor z Rimavskej Píly  
s divadelným predstavením. Od 20,00hod. bude d KD tanečná zábava. 
Zabezpečenie: guláše a kapustnica bude sponzorky zabezpečené starostkou obce od firmy 
RETAMA s.r.o a Jána Segedyho. 
Prípravu a varenie zabezpečujú starostka obce a všetci poslanci so svojimi priateľmi. 
Tanečnú zábavu zabezpečuje poslankyňa Urbanová a Helena Sendrejová. Plagáty 
a distribúciu zabezpečuje obecný úrad a poslanci. 
 
19/ V rámci interpelácií  interpeloval poslanec Klapiš požiadavku, aby v pozvánke na 
zasadnutie bol uvedený aj program rokovania. Starostka obce jeho požiadavke vyhovie. 
Poslanec Mišurák interpeloval, aby sa aj napriek tomu, že budova bývalej ZŠ nie je majetkom 
obce okolie a priestor pred školou pre dňom obce pokosil. Starostka potvrdila zabezpečenie 
úpravy okolia školy a ihriska, ktoré budeme používať počas Dňa obce. 
 
20/ Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný starostka obce poďakovala poslancom za  
konštruktívny prístup k programu a zasadnutie ukončila. Poslanci sa dohodli, že sa ešte 
stretnú 8.6.2015, aby sme si doladili Deň obce. 
 
                                                          d.a.h 
 
Overovatelia zápisnice: Tomáš Klapiš................................................ 
                                       
                                       Oto Mišurák ................................................. 
 
 
 
                                                                                                 Alena Segedyová 
                                                                                                  Starostka obce    


