
OBEC LUKOVIŠTIA, 980 26 LUKOVIŠTIA 26 
 

 

 

 

 

                                              Uznesenia 
 

z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17.09.2015 v Lukovištiach 

 

 

                                                        Uznesenie č 22 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lukovištiach : 
 

A/berie na vedomie 
 

1/ Informáciu o zahájení pálenia v obecnej pálenici 

2/ informáciu o priebehu aktivačných prác a § 54 

3/vyhodnotenie plánov práce komisií 

4/informáciu o príprave rekonštrukcie ZS 

5/informáciu o oprave komína v obecnej bytovke 

6/vyhodnotenie Dňa obce  

 

 

B/ konštatuje, že          
 
1/ uznesenie č.13 zo 7.8.2015 sa predlžuje do budúceho roka 

 

 

 



                                                 Uznesenie č. 23 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lukovištiach 
                          

C/ schvaľuje   
  

1/ zapisovateľa zápisnice 

 

                                                                                                                                3-0-0 

 

2/overovateľov zápisnice 

 

                                                                                                                              3-0-0 

 

3/program rokovania 

 

                                                                                                                              3-0-0 

 

4/správu o hospodárení obce a OPS za I. polrok 2015 

 

                                                                                                                            3-0-0 

 

5/uskutočnenie posedenia v rámci Mesiaca úcty k starším a jubilantov na deň 9.10.2015 v sále 
kultúrneho domu 

 

                                                                                                                           3-0-0 

 

6/ žiadosť nájomcu Maroša Pivnika na vybratie priečky medzi kúpeľňou a WC v obecnej bytovke ako 
aj možnosť prevedenia prác na vlastné náklady s odprataním odpadového materiálu 

 

 

                                                                                                                         3-0-0 



7/ žiadosť občana Mariana Gašparca na odkúpenie časti pozemku vo výmere 41 štvorcových metrov 
pred rodinným domom č 221 v zmysle zákona č.138/1991 Z.b o nakladaní s majetkom obce 

 

                                                                                                                       3-0-0 

 

8/ iniciatívu poslanca Hronca na zdokumentovanie požiadaviek na elektrárne pod vysokým napätím, 
aby sme to mohli predložiť ako fotodokumentáciu  k odstráneniu konárov, stromov a iných rušení 
elektrickej energie v obci a katastri obce 

 

 

                                                                                                                      3-0-0 

 

9/ členský poplatok do Združenia páleníc Slovenska 

 

                                                                                                                     3-0-0 

 

10/ zabezpečenia náhradných dielov do pálenice 

 

                                                                                                                    3-0-0 

 

 

11/zamestnať dvoch pracovníkov do pálenice na pracovnú zmluvu 

 

                                                                                                                  3-0-0 

 

                         

 

                                               Uznesenie č. 24 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lukovištiach 
 
D/ zamieta 
 



1/ žiadosť spoločnosti Nájomné byty Lukovištia s.r.o  zvolať mimoriadne zasadnutie obecného 
zastupiteľstva o zaradenie veci Zmluvy o budúcej zmluve č.08171901 do programu rokovania 

 

                                                                                                                 3-0-0 

 

 

                                                                                         Alena Segedyová 

                                                                                         Starostka obce 
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