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                                            Z á p i s n  i c a 

z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

                                 dňa 17.09.2015 v Lukovištiach 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom piatom zasadnutí prerokovalo: 

 

1/ Zahájenie 

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/ Kontrola plnenia uznesení 

4/ Program rokovania 

5/Správa o hospodárení obce a OPS za 1.polrok 2015 

6/ Správa o začatí pálenia v obecnej pálenici 

7/ Vyhodnotenie plánov práce komisií 

8/ Správa o oprave komína v obecnej bytovke 

9/ Informácia o príprave rekonštrukcie ZS 

10/Priebeh aktivačných prác a § 54 

11/Vyhodnotenie priebehu Dňa obce 

12/Mesiac úcty k starším – príprava a zabezpečenie 

13/Rôzne 

 

1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce. Privítala prítomných 3 poslancov 

   a pracovníčku p.Boľfovú. Jeden poslanec sa ospravedlnil. 

 

2/ Za zapisovateľku bola jednomyseľne schválená poslankyňa Adriana Urbanová. Za overovateľov 

    zápisnice boli jednomyseľne schválení poslanci Soňa Bordášová a Ján Hronec. 



3/ Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Predĺžené je uznesenie č.19 bod 13 – výkup 
pozemkov pod obecnou pálenicou. 

4/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol jednomyseľne schválený. 

5/ Správu o hospodárení obce a obecnej prevádzky služieb predniesla pani Boľfová. Podrobne 
informovala poslancov podľa jednotlivých položiek. Poslanci bez výhrad správy jednomyseľne 
schválili. 

6/ Správu o začatí pálenia v obecnej pálenici predniesla pani Boľfová. Pálenica je v prevádzke od 
15.7.2015. Zo začiatku bol len jeden pracovník na dohodu, od 1.9.2015 sú dvaja pracovníci na dohodu 
a od novembra budú dvaja pracovníci na zmluvu. 

7/ Vyhodnotenie plánu práce komisií previedla starostka obce. Vysoko hodnotila prácu kultúrnej 
komisie , ktorá sa podieľala na príprave Dňa detí ako aj Dňa obce. Finančná komisia urobila 
inventarizáciu majetku, pokladne. Ostatné dve komisie nepracovali. 

8/ Správu o oprave komína v obecnej bytovke podala starostka obce. Bolo osadené komínové teleso, 
pracovníci na § 54 zamurovali poškodené miesta v stenách, osadili komínové dvierka. Nájomníci boli 
oboznámení, že môžu kúriť len suchým palivovým drevom a nečistiť komín klasickým spôsobom. 
Čistenie komína je potrebné nahlásiť na obecný úrad. 

9/ Informáciu  o príprave rekonštrukcie ZS podala starostka obce. Ukončené je verejné obstarávanie 
na projektovú dokumentáciu a projektové prace sa intenzívne pripravujú. V dohľadnej dobe by mali 
byť ukončené. 

10/O priebehu aktivačných prác a § 54 informovala pracovníčka obecného úradu. Na malé obecné 
služby sme od augusta prijali troch pracovníkov, na § 54 sú do konca septembra traja zamestnanci. 
Vykonávajú úpravu zelene, oplotenia cintorína, opravu verejného osvetlenia, pripravujú palivo na 
zimné obdobie a pod. 

11/ Vyhodnotenie priebehu Dňa obce previedla starostka obce. V prvom rade poďakovala všetkým 
poslancom a ich priateľom za aktívny prístup a ochotu pri zabezpečovaní aj samotnom, že deň bol 
vydarený . Okrem dobrého počasia sa zišlo dosť občanov na pietnom akte v cintoríne , divadle ako aj 
pri družných debatách pri guľáši a kapustnici. 

12/ Nakoľko sa blíži mesiac október ako Mesiac úcty k starším starostka obce požiadala poslancov 
o určenie termínu ako aj zabezpečenia podujatia. Poslanci jednomyseľne schválili termín 
uskutočnenia  stretnutia s jubilantami a dôchodcami na deň 9.10.2015 v sále kultúrneho domu. 
Program bol schválený, že poslankyňa Urbanová osloví aj pani Klapišovú aby spoločne pripravili 
program s deťmi. Starostka obce zabezpečí spevokol z Drienčan. Malé občerstvenie pripraví obecný 
úrad. 

13/ V bode rôzne starostka obce predložila žiadosť nájomcu Maroša Pivnika na možnosť vybratia 
priečky v kúpeľni v obecnej bytovke ako aj na možnosť prevedenia  prác na vlastné náklady,  
odpratanie odpadového materiálu. Obec prispeje na vybavenie sanity v byte. Poslanci jednomyseľne 
schválili žiadosť. 

       Starostka obce predložila poslancom žiadosť Mariana Gašparca na odkúpenie časti pozemku vo 
výmere 41 metrov štvorcových pre rodinným domom č.221. Poslanci jednomyseľne žiadosť schválili 
s tým, že je potrebné pokračovať v zmysle zákona o nakladaní z majetkom obce č.138/1991 Zb. 

 



     Starostka obce predložila poslancom žiadosť spoločnosti Nájomné byty Lukovištia s.r.o, Považská 
23 , Bratislava o zvolanie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva a zaradenie veci Zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve č.08171901 do programu zasadnutia. Nakoľko sa jedná o spolufinancovanie 
obce a úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania obcou poslanci žiadosť jednomyseľne zamietli. 

     Poslanec Ján Hronec sa dobrovoľne podujal, že prejde celú trasu VN ako aj celú trasu elektrického 
vedenia v obci, aby sme mohli poskytnúť elektrárňam fotodokumentáciu na odstránenie konárov 
a iných rušení elektrickej energie v čase prírodným katastrof ako sú búrky, vietor a sneh. Starostka 
obce vysoko ocenila jeho iniciatívu a požiadala ho o termín do 31.10.2015. 

 

 

     Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný starostka obce poďakovala poslancom za účasť 
a konštruktívny prístup a zasadnutie ukončila. 

 

                                                      d.a.h 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Soňa Bordášová  ...................................................... 

                                            Ján Hronec          ....................................................... 
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