
OBEC LUKOVIŠTIA, 980 26 LUKOVIŠTIA 26 
 

 

 

 

                                    Z á p i s n i c a 

Zo 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

                      dňa 22.10 2015  v Lukovištiach  
 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom šiestom 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 3 štvrťrok 2015 

6/ Zmena a doplnenie PHSR 

7/ Správa o požiarnej prevencii a plán aktivít prevencie 

8/ Návrh rozpočtu obce a OPS na roky 2016,2017,2018 

9/ Prehodnotenie platných VZN 

10/ Informácia o príprave projektu rekonštrukcie zdrav. Strediska 

11/ Správa audítora 

12/ Úprava otváracích hodín v pohostinstve 

13/ Informácia o priebehu pálenia v obecnej pálenici 

14/ Vyhodnotenie akcie Mesiac úcty k starším 

15/ Odpredaj pozemku  

16/ Interpelácie poslancov 

17/ Rôzne 



1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce. Privítala prítomných poslancov, ktorí 
sa zišli v plnom počte. 

2/ Za zapisovateľku bola jednomyseľne schválená poslankyňa Bordášová.  Za overovateľov zápisnice 
boli jednomyseľne schválení poslanci Klapiš a Mišurák. 

3 Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce, uznesenie č.7 bude predmetom schválenia  na 
šiestom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

4/ Program zasadnutia šiesteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol jednomyseľne 
schválený. 

5/ Správa o hospodárení obce a OPS za 3. štvrťrok 2015, bod. č. 8 a 9 budú predmetom rokovania 
obecného zastupiteľstva pre neprítomnosť pracovníčky z vážnych rodinných dôvodov na budúcom 
zastupiteľstve 19.11.2015 

6/ Zmena a doplnenie PHSR nie je potrebná, nakoľko čakáme na druhé stretnutie s RRA Hnúšťa. 

7/ Požiarna prevencia zatiaľ podľa vyjadrenia poslanca Klapiša nebola vykonaná. Plán požiarnej 
prevencie je vypracovaný  a do konca roka 2015 bude splnený na tento rok. 

10/ Starostka obce informovala prítomných poslancov o vypracovaní a uhradení faktúry za hotový 
projekt na rekonštrukciu bývalého zdravotného strediska. 

11/ Starostka obce predniesla poslancom  správu audítora za kontrolované obdobie rok 2014.V liste 
obecnému zastupiteľstvu je uvedené, že účtovníctvo obce Lukovištia je vedené v zmysle zákona 
431/2002 Z.z o účtovníctve. Je vedené úplne, preukazne a správne. Počas auditu neboli zistené 
žiadne nedostatky a dávam nasledovné odporúčania. Navrhujem zabezpečiť programové spracovanie 
evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

12/ Starostka obce predložila poslancom na schválenie úpravu otváracích hodín v pohostinstve, ktoré 
predložila p. Sendreiová. Poslanci žiadosť jednomyseľne schválili. 

13/ Informáciu o priebehu pálenia v obecnej pálenici podala starostka obce. Prevádzka funguje bez 
problémov, je však potrebné pre veľké množstvo záujemcov zamestnať ešte 1 pracovníka do 
pálenice.. Poslanci jednomyseľne schválili. 

14/ Vyhodnotenie a priebeh akcie dňa 9. októbra ako Mesiaca úcty k starším a stretnutie jubilantov 
obce vykonala starostka obce. Vyjadrila spokojnosť z účasťou jubilantov a seniorov. Na podujatí 
vystúpil spevokol ev. av. cirkvi z Drienčan. Okrem iných krásnych pesničiek zaspievali aj zhudobnenú 
báseň nášho rodáka Ivana Kraska pod názvom Otcova roľa. Všetci prítomní boli veľmi spokojní. Ako 
starostku ma mrzí, že poslanci okrem p.Bordášovej si nenašli čas, aby sa podujatia zúčastnili. 

15/ Na návrh starostky poslanci jednomyseľne schválili odpredaj 41 metrov štvorcových pre občana 
Mariana Gašparca. 

16/ V rámci interpelácie poslancov poslanec Hronec informoval, že zdokumentuje potrebu čistenia 
pod elektrickým napätím do konca mesiaca október. 

17/ V bode rôzne starostka predložila návrh na uskutočnenie podujatia spojeného s Mikulášom 
a Vianocami  na 5.12.2015, nakoľko len vtedy majú voľný termín súbor z Klenovca. Ďalej sme 
prerokovali aby poslankyňa Urbanová pripravila program aj deťmi z našej obce. Vianočný stromček 
do obce ako aj do kultúrneho domu pripravia poslanci Klapiš, Mišurák a Hronec. S darčekmi, punčom 



a čajom si poradí poslankyňa Bordášová spolu so starostkou a pani Boľfovou. Program a termín 
podujatia ako aj zabezpečenie jednomyseľne poslanci schválili. 

Starostka obce požiadala poslancov, by do nasledujúceho zastupiteľstva pripravili vlastné návrhy 
budúcoročných osláv 140. výročia narodenia Ivana Kraska, ktoré by sme zapracovali  do žiadosti na 
Ministerstvo kultúry SR. 

Po predložení projektu na ÚPSVAR budeme mať v zamestnaní podľa § 54 troch pracovníkov 
znevýhodnených, čo bolo podmienkou predloženia projektu. Projekt bude počas 9 mesiacov. 

Starostka informovala poslancov s možnosťou návštevy Mitrovania vo Veľkých Teriakovciach, ako aj 
účasti na oslavách 70. výročia vzniku Únie žien Slovenska v Rimavskej Sobote. 

      Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaní, starostka poďakovala všetkým poslancom za 
konštruktívne rokovanie a zasadnutie ukončila. 

 

                                                                d. a. h. 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Klapiš Tomáš  .......................................................... 

 

                                          Mišurák Oto  ............................................................   
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