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                                               Zápisnica 

Z 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

                 dňa 10.12.2015 v Lukovištiach 
 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ôsmom zasadnutí prerokovalo: 

 

1/ Zahájenie 

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/ Kontrola plnenia uznesení 

4/ Program rokovania 

5/ Prezentácia zámeru budovy bývalej ZŠ 

6/ Plán práce ba I. polrok 2016 

7/ Správy  z kontrol a plán práce hlavnej kontrolórky 

8/ Schválenie VZN na rok 2016 

9/ Schválenie rozpočtu obce a OPS na rok 2016 

10/ Zvýšenie úväzku starostke obce 

11/ Schválenie úpravy rozpočtu obce a OPS za rok 2015 

12/ Informácia o priebehu pálenia v obecnej pálenici 

13/ Vyhodnotenie Táčikových cenglikov-vianočnej akcie 

14/ Interpelácie poslancov 

15/ Opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku 

16/ Rôzne 



1/Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce. Privítala občanov, zástupcu majiteľa 
budovy bývalej ZŠ p. Richtera a prítomných poslancov. 

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

3/ Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce. Všetky uznesenia prijaté na 7. riadnom 
zasadnutí zastupiteľstva boli splnené. 

4/ Program rokovania 8. riadneho zasadnutia bol jednomyseľne schválený. 

 

5/ Starostka obce udelila slovo zástupcovi majiteľa budovy bývalej ZŠ p. Richterovi, ktorý predložil 
poslancom a občanom zámer s budovou. Vo svojom vystúpení predstavil zámer na prestavanie 
budovy na nájomné byty. V prvej etape to bude 12 bytov podľa požiadaviek budúcich nájomníkov. 
Nevyžaduje sa žiadna finančná spoluúčasť obce, len požiadali obec o spoluprácu pri výbere 
nájomníkov. V druhej etape by podľa požiadaviek bola urobená nadstavba podkrovia a výťah. Pred 
budovou plánujú urobiť detské ihrisko a oddychovú zónu, za budovou parkovisko pre nájomníkov 
a parcelu, ktorá je za budovou plánujú pripraviť na IBV. Na kúrenie chcú využiť alternatívne zdroje 
/drevoštiepka, pelety a pod./. Nájomné byty budú štandardné , aby si ich občania mohli dovoliť. 
V prvom  rade budú uprednostnení občania obce a okolitých obcí. Na prípadné pomocné práce pri 
rekonštrukcii chcú využiť aj občanov, ktorí o to prejavia záujem pracovať na dohodu. 

 

Na vystúpenie reagoval občan JUDr. Útis, ktorý poukázal na nešťastné rozhodnutie delimitoval 
majetok štátu na obce ale bez finančných prostriedkov. Nakoľko obce v tom čase nemohli požadovať, 
jediným riešením bolo previesť na OZ, ale neboli výzvy na domovy dôchodcov. Poďakoval p. 
Richterovi, že sa ich pričinením objavilo svetielko na konci tunela a budova nebude chátrať. Vyjadril 
sa, že mu padol kameň zo srdca, že po 12-tich rokoch čakania objekt nepadne popolom a je 
presvedčený, že táto budova bude slúžiť občanom a že obec nebude do toho finančne zatiahnutá. 
Fandím Vám, že máte záujem o obec ako takú, že bude objekt zachránený, veď je jednou z dominánt 
obce. 

 

6/ Starostka obce predložila poslancom na pripomienkovanie plánu práce na I. polrok 2016, ktorý 
poslanci jednomyseľne schválili bez pripomienok a doplnení. 

 

7/ Plán kontrol hlavnej kontrolórky ako aj správy o kontrolách hlavnej kontrolórky predložila 
starostka obce. Bola vykonaná kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č.211/2000 Z.z 
o slobodnom prístupe k informáciám so záverom, že kontrolovaný subjekt zverejňuje povinné 
informácie v zmysle § 5 zákona o slobode informácií./zmluvy, objednávky, faktúry, zápisnice 
a uznesenia zo zasadnutí OZ/. Ďalej bola vykonaná kontrola zameraná na dodržiavanie zákonov 
a interných predpisov v súvislosti s evidenciou príjmov OcÚ v Lukovištiach a zabezpečovanie 
pokladničných operácií v zmysle príslušných zákonov a interných predpisov. Kontrolované boli všetky 
účtovné záznamy za obdobie január – október 2015 a to pokladničné doklady za obdobie 1-10/2015 
a výpisy zbežných účtov za obdobie 1-12/2014.Cieľom kontroly bolo zistiť pokladničnú hotovosť OcÚ 
Lukovištia ku dňu vykonania kontroly, dodržanie limitu pokladničnej hotovosti v zmysle interného 
pokynu. Predbežná finančná kontrola bola vykonávaná pri každej finančnej operácii. Následná 



finančná kontrola bola uskutočnená  v dňoch 01.6,01.08,02.09,a 02.10.2015 . Pri všetkých 
inventarizáciách pokladne stav pokladne súhlasil s účtovným stavom. V závere konštatujem, že pri 
následnej finančnej kontrole pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ Lukovištia neboli zistené 
žiadne závažné nedostatky.V stanovisku hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce 
Lukovištia za rok 2014 sa uvádza súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dodržanie 
informačnej povinnosti, dodržanie povinnosti auditu, metodická správnosť zostavenia návrhu 
záverečného účtu, rozpočtové hospodárenie, porovnanie schváleného rozpočtu a rozpočtu po 
vykonaných rozpočtových opatreniach, plnenie rozpočtu príjmov, čerpanie rozpočtu výdavkov, 
bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, kde obec nevedie žiadny zostatok, hodnotenie 
plnenia programov obce, hospodárenie príspevkovej organizácie, prehľad o prijatých dotáciách, 
hodnotenie programov rozpočtu. Záver – návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade 
s príslušnými ustanoveniami § 16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
Odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce 
Lukovištia za rok 2014 výrokom:  „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

8/ K návrhom všeobecne záväzných nariadení neboli so strany občanov žiadne pripomienky. Poslanec 
Hronec pripomienkoval aby sa znížila čiastočná oslobodenosť od poplatku za KO z pôvodných 700 m 
na 200m. Poslanci zmenu schválili jednomyseľne. Všeobecne záväzné nariadenia boli jednomyseľne 
schválené. 

9/ K návrhu rozpočtu obce a OPS na rok 2016 neboli žiadne pripomienky a podnety a preto boli 
jednomyseľne poslancami schválené. 

10/ Na návrh starostky obce s pribúdajúcimi povinnosťami a zmeny zákona NR SR č. 253/1994 Z.z 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov nová právna úprava zrovnoprávňuje postavenie starostu obce s ostatnými zamestnancami 
obce v pracovnom pomere v nárokoch na dovolenku, stravovanie a sociálny fond poslanci 
jednomyseľne schválili starostke úväzok na 0,63 s príslušným mzdovým hodnotením. 

11/ Pracovníčka obce p. Boľfová predložila poslancom na schválenie úpravu rozpočtu obce a OPS za 
rok 2015, ktorú úpravu poslanci jednomyseľne schválili. 

12/ Informáciu o priebehu pálenia v obecnej pálenici predložila p. Boľfová, kde informovala 
poslancov o zatiaľ veľmi úspešnej sezóne, máme troch zamestnancov, ktorí pracujú na plný výkon. 
Vážnejšie nedostatky sa nevyskytli. 

13/ Starostka obce vyhodnotila vianočnú akciu „Táčikove cenglike“ ako veľmi vydarenú. Vyjadrila 
poďakovanie všetkým poslancom a občanom, ktorí sa pričinili o prípravu a samotný priebeh akcie. 

14/Poslanec Mišurák interpeloval, že v cintoríne podľa vyjadrenia občanov je neporiadok v zadnej 
časti, kde je uložený bioodpad z cintorína, sú rozhádzané kytice po priestore cintorína. Starostka 
odpovedala, že hneď zajtra bude neporiadok odstránený ale bioodpad bude likvidovaný len v jarných 
mesiacoch 2016. 

15/ V bode rôzne starostka obce umožnila vystúpenie Mgr. Riacharda Útisa, ktorý si opätovne žiadal 
prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku. Po jeho prezentovaní a zrelom posúdení 
a rozprave poslanci jednomyseľne schválili uzavretie nájomnej zmluvy na dobu 10-tich rokov.V tomto 
bode ešte informovala pracovníčka OcÚ, že za rok 2013 nebol vykonaný audit, ktorý je potrebné 
vložiť do RISSAMu. Nevieme aké to bude mať následky, keďže nie sme jediná obec, ktorá to nesplnila. 
Poslanci však  o tom majú byť informovaní. 



           Keďže bol program zasadnutia vyčerpaní, starostka obce poďakovala poslancom za celoročnú 
spoluprácu a ochotu a s prianím všetkého najlepšieho k Vianociam a Novému roku zasadnutie 
ukončila. 

                                                                 d.a.h 

; 

 

 

Overovatelia zápisnice: Mišurák Oto................................................. 

                                           Urbanová Adriana........................................ 
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