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                                                UZNESENIA 
zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.11.2015 v Lukovištiach                                       
 

 

                                                     Uznesenie č. 27 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lukovištiach 
 

A/ berie na vedomie 
 

1/ informáciu o príprave a priebehu prác na projekte rekonštrukcie budovy ZS 

2/ zabezpečenie vianočnej akcie a Mikuláša 

3/ spracovanie fotodokumentácie poslanca Hronca pre podklad k žiadosti na SSE 

4/ nutnosť opravy verejného rozhlasu v strede dediny 

 

B/ konštatuje, že 
 

1/ uznesenia zo zasadnutia OZ z 20.10.2015 sú splnené 

 

 

                                                         Uznesenie č. 28 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lukovištiach 
 

C/ schvaľuje 
 

1/ Návrh VZN č. 2/2015 o miestnych daniach                                             5-0-0 



 

                                                 Uznesenie č. 29 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lukovištiach  
 
D/ schvaľuje 
 

1/ Návrh VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľnosti 

 

                                                                                                                          5-0-0 

 

                                                        Uznesenie č. 30 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lukovištiach 
 

E/ schvaľuje 
 

1/ Návrh VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad 

 

                                                                                                                              5-0-0 

 

                                                          Uznesenie č. 31 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lukovištiach 
 

F/ schvaľuje 
 

1/ Návrh VZN č.5/2015 o odpadoch 

 

                                                                                                                             5-0-0 

 

                                                          Uznesenie č. 32 
 



Obecné zastupiteľstvo  v Lukovištiach 
 

G/ schvaľuje 
 

1/ Návrhy rozpočtov obce a OPS na rok 2016 a orientačné na roky 2017,2018 

 

                                                                                                                                                        5-0-0 

 

 

                                                         Uznesenie č. 33 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lukovištiach 
 

H/ schvaľuje 
 

1/ Zapisovateľa zápisnice 

2/ Overovateľov zápisnice 

3/ Program zasadnutia 

4/ Správu o hospodárení obce a OPS k 31.10.2015 

5/ Členov inventarizačnej komisie 

6/ Vykonanie inventarizácie k 31.12.2015 

7/ Výšku odmien poslancom obecného zastupiteľstva podľa platných zásad odmeňovania 

8/ Výšku odmeny starostke obce za november 2015 vo výške 50% mesačného platu 

9/ Zvýšenie úväzku pre pracovníčku Boľfovú od 01.01.2016 na 5 hodín týždenne  podľa platového 
dekrétu 

10/ Sťažnosť Ištoka Františka ako neopodstatnenú 

11/ Použitie finančných prostriedkov na zakúpenie materiálu k programu na vianočnú akciu 

12/ Návrh na uznesenie zo zasadnutia 

 

 

                                                                                                                            5-0-0 

 



                                                   Uznesenie č. 34 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lukovištiach 
 
CH/ zamieta 
 

1/ žiadosť Mgr. Útisa Richarda o odkúpenie pozemku z parcely č. 434/1 o výmere 800m  štvorcových 

 

 

                                                                                                                          5-0-0 

 

                                                   Uznesenie č. 35 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lukovištiach 
 
I/ potvrdzuje 
 

1/ Platnosť uznesenia č. 16/8 z 21.05.2015  

 

                                                                                                                         4-0-1            

  

 

                                                                                                                Alena Segedyová 

                                                                                                                   Starostka obce 
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