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                                               Zápisnica 

zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

                             dňa 15.12.2016 v Lukovištiach 
 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

1/ Zahájenie 

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/ Schválenie programu 

4/ Kontrola plnenia uznesení 

5/ Plán práce na I. polrok 2017 

6/ Požiarna prevencia – správa 

7/ Informácia o stave a čerpaní finančných prostriedkov obce a OPS k 30.11.2016 

8/ Úprava rozpočtu za rok 2016 

9/  Informácia o vytyčovacom náčrte hranice v cintoríne 

10/Vyhodnotenie vianočnej akcie –Tášikove cenglike 

11/ Interpelácie poslancov 

12/ Rôzne 

13/ Záver 

 

1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce. Privítala prítomných poslancov/4/ 

a pracovníčku obecného úradu. Občania nevyužili možnosť zúčastniť sa na zasadnutí. 

2/ Za zapisovateľa zápisnice bol jednomyseľne schválený poslanec Hronec. Za overovateľov zápisnice 

boli jednomyseľne schválení poslanci Urbanová a Mišurák. 

3/Predložený program starostkou obce bol jednomyseľne schválený. 



4/ Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Konštatovala, že všetky uznesenia sú splnené. 

Uznesenie č. 4/2 z 18.2.2016 sa prekladá na zasadnutie vo februári 2017. 

5/ Predložený návrh plánu práce na I. polrok 2017 bol doplnený o pripravovaný Lukovišťský kalíšťok, 

ktorého prvá časť „degustácia“ sa uskutoční 12.5.2017 a druhá časť na dňoch obce 15.7.2016. Takto 

upravený plán práce bol jednomyseľne schválený. 

6/ Správu o vykonaní preventívnych prehliadok v domácnostiach  predložil poslanec Klapiš. Boli 

zistené nedostatky v súkromnom dome , ktorý obýva Lakatoš Dušan a v bytovke v nájomných bytoch 

spoločnosti Sekopol,s.r.o a súkromných bytoch Štuler a Lakatoš Milan. 

7/ Informáciu o stave a čerpaní finančných prostriedkov obce a OPS predložila pracovníčka obce. 

Poslanci informáciu prijali bez pripomienok a doplňujúcich otázok./príloha zápisnice/ 

8/ Pracovníčka obce predložila poslancom na schválenie úpravu rozpočtu na rok 2016. Poslanci návrh 

jednomyseľne schválili./príloha zápisnice/ 

9/Informáciu o vytyčovacom návrhu predložila starostka obce. Na požiadanie obce bola vytýčená 

hranica susediacich pozemkov v cintoríne a pozemkom Mazúrekovcov. Hranica obecného cintorína 

zasahuje v niektorých miestach až 3 metre. Poslanci jednomyseľne schválili v jarných mesiacoch 

oplotenie cintorína podľa vytýčeného náčrtu. 

10/ Starostka obce vyhodnotila vianočnú akciu ako veľmi úspešnú. Poďakovala poslancom, 

pracovníčke obecného úradu a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej zdarný priebeh. 

11/ Interpelácie poslancov využili poslanci Klapiš, ktorý interpeloval, že pred jeho domom nesvieti 

neónka. Starostka ho informovala, že nedostatok bude odstránení. Poslanec Mišurák interpeloval, či 

by nebolo dobré vysadiť v parku stromček ,ktorý by slúžil ako vianočný, aby sa nemuselo každý rok 

niekde vypiľovať. Starostka obce s ním súhlasila a poslanec Klapiš sa podujal, že zistí ako zamestnanec 

Štátnych lesov, či by bolo možné zohnať už niečo vyššie.  Poslankyňa Urbanová interpelovala, aby sa 

do kuchynky v kultúrnom dome zakúpil prietokový ohrievač na teplú vodu. Starostka sľúbila, že 

v jarných mesiacoch sa to zrealizuje, nakoľko voda je už odstavená. 

12/ V bode rôzne predložila starostka poslancom žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy na časť 

pozemku cca 35m2 pre Denisu Marčíni. Nakoľko je ona dcérou starostky, nie je možné jej odpredať aj 

keď to už bolo schválené. Poslanci jednomyseľne schválili. Ďalej starostka obce predložila poslancom 

ponuku  spoločnosti CBS Banská Bystrica, kde by bolo možné prezentovať obec na jednej polovici 

vydávanej knihy „Gemer z neba“. Jednalo by sa o 3 fotografické zábery a text o obci. Zároveň je 

podmienkou odber 35 ks kníh po 15,--euro. Poslanci jednomyseľne schválili. 

13/ Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaní a neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy a pripomienky 

starostka obce poďakovala prítomným za celoročnú prácu. Zároveň popriala Šťastné a veselé 

vianočné sviatky a úspešný Nový rok 2017  a zasadnutie ukončila. 

                                                         d.a.h. 

Overovatelia:   Urbanová Adriana ........................................................... 

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

                                       

                                                                                                                           Alena Segedyová 

                                                                                                                             Starostka obce  



 

 

 

 

   


