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Zápisnica  
z  .1  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Lukovištia,  

konaného dňa 23.02.2017.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          .Alena Segedyová, starostka obce 

                           Poslanci :Soňa Bordášová, Ján Hronec. Oto Mišurák 

                           .................................................................................................... 

Neprítomní:      Adriana Urbanová, Tomáš Klapiš   

Ďalší prítomní:. 

                          Viera Boľfová, zam. obce 

Verejnosť:        x                              

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení  

4. Interpelácie 

5. Správa o hospodárení obce za rok 2016  

Správa o hospodárení OPS za rok 2016.  

6. Správa audítora za rok 2015 

7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016   

8. Schválenie záverečného účtu OPS za rok 2016 

9. Lukovišťský kalíščok-  predbežné zabezpečenie 

10. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce 

11. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce a OPS za 2016 

12. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu na roky 

2018,2019 a rozpočtu na rok 2017 

13. Informácia o priebehu pálenia 

14. Informácia o priebehu MOS a § 50j 

15. Zvýšenie hodnoty stravných lístkov pre zamestnancov obce a OPS 

16. Rôzne 

17. Záver 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril Alena Segedyová, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných. 

  

Ospravedlnení poslanci: Adriana Urbanová, Tomáš Klapiš 

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 3 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  Oto Mišurák, Ján Hronec 

Návrhová komisia:  Bordášová Soňa, Ján Hronec 

Zapisovateľka:        Bordášová Soňa 

 

Hlasovanie:                     za: 3             Bordášová,Hronec, Mišurák         

                                         proti :  0         
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                                         zdržal sa: 0      

                                         nehlasovali:0  

                                         neprítomní na hlasovaní:2, Urbanová, Klapiš  

Uznesenie bolo prijaté. 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Návrhy poslancov: žiadne 
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lukovištia 

schvaľuje  
program rokovania bez navrhnutých zmien a doplnkov.  

 

Hlasovanie:                     za:3          Bordášová, Hronec, Mišurák         

                                         proti :  0         

                                         zdržal sa:  0 

                                         nehlasovali:   0      

                                         neprítomní pri hlasovaní: 2 Urbanová, Klapiš     počet (mená)  

Uznesenie bolo prijaté. 

        

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení  

4. Interpelácie 

5. Správa o hospodárení obce za rok 2016 

Správa o hospodárení OPS za rok 2016 

6. Správa audítora za rok 2015 

7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016 

8. Schválenie záverečného účtu OPS za rok 2016 

9. Lukovišťský kalíščok – predbežné zabezpečenie 

10. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce 

11. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce a OPS za 2016 

12. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu na roky 

2018,2019 a rozpočtu na rok 2017 

13. Informácia o priebehu pálenia 

14. Informácia o priebehu MOS a § 50j 

15. Zvýšenie hodnoty stravných lístkov pre zamestnancov obce a OPS 

16. Rôzne 

17. Záver 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo 7 zasadnutia OZ 

Predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 1/2017. :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce.Lukovištia 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 



 

 3 

informáciu o plnení uznesení zo 7 zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie:                     za: 3  Bordášová, Hronec, Mišurák         

                                         proti : 0         

                                         zdržal sa: 0      

                                         nehlasovali:  

                                         neprítomní pri hlasovaní: 2  Urbanová, Klapiš         

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu  4. Interpelácie 

Neboli žiadne interpelácie. 

 

K bodom 5.Správa o hospodárení obce  a OPS za rok 2016 

Správu predložila pracovníčka obce 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 2/2017. :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Lukovištia 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

b) schvaľuje bez výhrad 

    celoročné hospodárenie obce za rok 2016. 

    celoročné hospodárenie OPS za rok 2016 

c) schvaľuje  

    1.  prebytok hospodárenia v sume .10.398,45 € ,za obec a zistený podľa ustanovenia § 10 

ods. 3    

    písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

    2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu   v sume 10.398,45€.  

    3. výsledok hospodárenia za OPS +9.038,59 eura. 

Hlasovanie:                     za: 3        Bordášová, Hronec, Mišurák         

                                         proti : 0         

                                         zdržal sa:   0      

                                         nehlasovali:0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:  2 Urbanová, Klapiš         

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

K bodu  6 Správa audítora pre obecné zastupiteľstvo za rok 2015 

Predložila starostka obce. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:  

                        

Uznesenie č. 3/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lukovištia 

berie na vedomie 

správu audítora za rok 2015 
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Hlasovanie:        za : 3             Bordášová, Hronec, Mišurák 

                            proti: 0 

                            zdržal sa: 0 

                        nehlasovali: 0 

                        neprítomní pri hlasovaní: 2  Urbanová , Klapiš 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016 

________________________________________________   

Záverečný účet obce predložila zamestnankyňa obce.  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 4/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lukovištia 

a/schvaľuje bez výhrad 

záverečný účet obce za rok 2016 

 

Hlasovanie: za  3  Bordášová, Hronec, Mišurák  

                     proti : 0 

                     zdržal sa : 0 

                     nehlasovali : 0 

                     neprítomní na hlasovaní : 2 Urbanová, Klapiš 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 8: Schválenie záverečného účtu OPS za rok 2016 

 

Záverečný účet OPS predložila zamestnankyňa obce. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 5/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lukovištia  

a/ schvaľuje bez výhrad 

záverečný účet OPS za rok 2016 

 

Hlasovanie: za : 3  Bordášová, Hronec, Mišurák 

                     proti : 0  

                     zdržal sa : 0 

                     nehlasovali: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: 2 Urbanová, Klapiš 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 9: Lukovišťský kalíščok – predbežné zabezpečenie 

Správu o predbežnom zabezpečení predložila starostka obce. Informovala o 1. zasadnutí 

organizačného výboru. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
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Uznesenie č. 6/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lukovištia 

a/ berie na vedomie 

správu o predbežnom zabezpečení akcie Lukovišťský kalíščok 

Hlasovanie: za  3  Bordášová, Hronec, Mišurák 

                     proti: 0 

                     zdržal sa : 0 

                     nehlasoval : 0 

                     neprítomní na hlasovaní: 2 Urbanová, Klapiš 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 10: Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce na rok 2017 

 

Plán práce hlavnej kontrolórky predložila starostka obce. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 7/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lukovištia 

a/ berie na vedomie 

plán práce hlavnej kontrolórky obce na rok 2017 

 

Hlasovanie: za 3  Bordášová, Hronec, Mišurák 

                     proti: 0 

                     zdržala sa : 0 

                     nehlasoval : 0 

                     neprítomní na hlasovaní: 2 Urbanová, Klapiš 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 11: Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce a OPS za rok 

2016 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce predložila starostka obce. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 8/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lukovištia 

 

a/ berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečným účtom obce a OPS za rok 2016 

 

Hlasovanie: za : 3  Bordášová, Hronec,  Mišurák 

                     proti : 0 

                     zdržal sa : 0 

                     nehlasoval : 0 
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                     neprítomní na hlasovaní: 2 Urbanová, Klapiš  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 12: Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročných rozpočtov na 

roky 2018,2019 a rozpočtu na rok 2017 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce predložila starostka obce. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 9/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lukovištia 

a/ berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhom viacročných rozpočtov na roky 2018,2019 

a návrhu rozpočtu na rok 2017 

 

Hlasovanie: za : 3  Bordášová, Hronec, Mišurák 

                     proti : 0 

                     zdržal sa : 0 

                     nehlasoval : 0 

                     neprítomní na hlasovaní: 2 Urbanová, Klapiš 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 13 : Informácia o priebehu pálenia 

 

Poslancov obce o priebehu pálenia informovala štatutárna zástupkyňa OPS. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č. 10/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lukovištia 

 

a/ berie na vedomie 

informáciu o priebehu pálenia 

 

Hlasovanie: za : 3   Bordášová, Hronec, Mišurák 

                     proti: 0 

                     zdržal sa : 0 

                     nehlasoval : 0 

                     neprítomní na hlasovaní : 2  Urbanová, Klapiš 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 14 : Informácia o priebehu MOS a § 50j 

 

Informáciu o priebehu MOS a § 50j predložila starostka obce a zamestnankyňa obce. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č.11/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lukovištia 



 

 7 

 

a/ berie na vedomie 

informáciu o priebehu MOS a § 50j 

Hlasovanie: za: 3  Bordášová, Hronec, Mišurák 

                     proti : 0 

                     zdržal sa: 0 

                     nehlasoval : 0 

                     neprítomní na hlasovaní: 2  Urbanová, Klapiš 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 15: Zvýšenie hodnoty stravných lístkov pre zamestnancov obce a OPS 

 

Návrh na zvýšenie hodnoty predložila zamestnankyňa obce. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 12/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lukovištia 

 

a/ schvaľuje 

zvýšenie hodnoty stravných lístkov pre zamestnancov obce a OPS 

 

Hlasovanie: za : 3  Bordášová, Hronec, Mišurák 

                     proti: 0 

                     zdržal sa : 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 16: Rôzne 

V bode rôzne predložila starostka obce ponuku vystúpenia folklórneho súboru z Badína na 

akciu Lukovišťský kalíščok za cenu 200 euro za 40 minútové vystúpenie + doprava 264 euro. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:   

 

Uznesenie č. 13/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lukovištia 

 

a/ neschvaľuje 

 

účasť súboru za podmienok ako boli preložené   

 

Hlasovanie: za : 3  Bordášová, Hronec, Mišurák 

                     proti: 0 

                     zdržal sa : 0 

                     nehlasoval: 0 

                     neprítomní na hlasovaní: 2  Urbanová, Klapiš 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 17: záver 
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Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

Zapísala: Bordášová Soňa ..............................................   

     

 

 

   

 

 

                                           

 

 

Overovatelia:  

Hronec Ján: ....................................................                                                                                   

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

 

 

                                                                                                        Alena Segedyová 

                                                                                                         Starostka obce 


