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                                        Z á p i s n i c a 
       z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa: 27.04.2017 

                                v zasadačke obecného úradu v Lukovištiach 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny / Bordášová, Hronec, Mišurák, Urbanová/ 

Neprítomný: Klapiš 

 

Program : 
1. Zahájenie 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Schválenie programu 

5. Projekt ZS – informácia 

6. Správa o hospodárení obce a OPS za 1.Q 2017 

7. Priebeh pálenia – informácia 

8. Zabezpečenie degustácie – Lukovišťský kališčok 

9. Osadenie tabuliek požiarnej vody – informácia 

10. Žiadosť OcÚ Horné Zahorany 

11. Ponuky na dodávateľa výmeny okien na obecnej bytovke 

12. Deň obce – návrhy 

13. Interpelácie poslancov 

14. Rôzne  

15. Záver 

 

Ad1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce. Privítala prítomných poslancov 

a riaditeľku OPS. 

Ad2/ Za zapisovateľa bol jednomyseľne schválený poslanec Hronec. Za overovateľov zápisnice boli 

jednomyseľne schválení poslanci Bordášová a Mišurák. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č.14/2017 

Za: 4                                                       Proti: 0                                                      Zdržal sa : 0 

Ad3/ Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Všetky uznesenia sú splnené. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 15/2017 
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Za : 4                                                      Proti : 0                                                    Zdržal sa : 0 

Ad4/ Program zasadnutia predložila starostka obce. Poslanci nemali žiadne doplnenia ani výhrady 

a program zasadnutia jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie  č.16/2017 

Za : 4                                                      Proti : 0                                                    Zdržal sa : 0 

Ad 5/ K projektu rekonštrukcie bývalého zdravotného strediska podala informáciu starostka. Podľa 

najnovších informácií by mala byť výzva vyhlásená v priebehu mesiaca jún-júl 2017. Všetky 

podmienky budú dodržané. Bude potrebné vyžiadať potvrdenia od štátnych orgánov, že obec nemá 

podlžnosti. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 17/2017 – berú na vedomie 

Za : 4                                                      Proti : 0                                                   Zdržal sa : 0 

Ad 6/ Správu o hospodárení obce a obecnej prevádzky služieb predložila riaditeľka OPS. Poslanci 

nemali k výsledkom žiadne doplňujúce otázky ani pripomienky. Správy jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie č. 18/2017 uznesenie č. 19/2017 

Za : 4                                                      Proti : 0                                                   Zdržal sa: 0 

Ad 7/ O priebehu pálenia v obecnej pálenici informovala riaditeľka OPS. Zatiaľ máme nahlásené 

pálenie do konca mája. Jeden pracovník má pracovnú zmluvu a jeden má dohodu. 

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie č. 20/2017 – berú na vedomie 

Za : 4                                                      Proti : 0                                                   Zdržal sa : 0 

Ad 8/ O príprave a zabezpečení degustácie informovali starostka a riaditeľka OPS. V podstate je 

všetko pripravené, priebežne ešte prichádzajú vzorky na hodnotenie, degustačné poháriky sú 

zabezpečené ako aj všetko k úspešnému zvládnutiu akcie. Podľa odhadu očakávame okolo 250 

vzoriek a 40 degustátorov.  

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie  č. 21/2017 – berú na vedomie 

Za : 4                                                      Proti : 0                                                    Zdržal sa : 0 

Ad 9/ Starostka obce informovala poslancov o povinnosti označiť tabuľami hydranty na požiarnu 

vodu. Pracovníci obecného úradu tieto označili. 

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie č.22/2017 – berú na vedomie 

Za : 4                                                      Proti : 0                                                     Zdržal sa : 0 

Ad 10/ Starostka obce Horné Zahorany predložila žiadosť o súhlas na možnosť oplotenia KD z dôvodu 

prechodu ťažkých motorových vozidiel okolo budovy. Súhlas je potrebný z dôvodu, že KD je 

postavený na pozemku obce Lukovištia. Poslanci vyjadrili súhlas za podmienky doloženie písomného 

súhlasu obyvateľov obce Lukovištia, že súhlasia s oplotením a nebudú mať sťažený prístup k svojim 

nehnuteľnostiam. /JUDr. Zachar a M. Gašparec./ 
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K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie č. 23/2017 

Za : 4                                                      Proti : 0                                                   Zdržal sa : 0 

Ad 11/ Starostka obce predložila poslancom 3 ponuky na dodávateľov okien do obecnej bytovky. 

Ponuky boli doručené od spoločností IMAR spol.s r.o na čiastku 3.003,90 eura, Langas, s.r.o na 

čiastku 2.036,38 eura a Mariana Hukela na čiastku 2.341,84 eura. Poslanci vyhodnotili ponuku od 

spoločnosti Langas s.r.o ako najlepšiu a schválili ju  jednomyseľne na realizáciu výmeny okien. 

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie č.24/2017 

Za: 4                                                       Proti : 0                                                   Zdržal sa : 0 

Ad 12/ Starostka obce informovala poslancov o príprave Dňa obce, ktorý sa uskutoční 15.07.2017 

v obci Lukovištia. Zároveň bude aj výstava a ochutnávka hodnotených destilátov. Požiadala poslancov 

aby sa tiež zapojili do materiálneho zabezpečenia tejto akcie. 

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie č.25/2017 

Za : 4                                                      Proti : 0                                                   Zdržal sa : 0 

Ad 13/ V rámci interpelácie vystúpila poslankyňa Urbanová, ktorá sa pýtala či sa nebude opravovať 

strecha na obecnej bytovke. Starostka jej odpovedala, že nemajú na fonde opráv nič, že sú v mínuse 

a tak to neprichádza do úvahy, nakoľko aj teraz výmena okien bude z rozpočtu obce bez ich prispenia. 

Starostka obce jej odporučila, aby zvolali stretnutie nájomníkov za účasti starostky, aby sa dohodli na 

udržiavaní čistoty v bytovke-spoločných priestoroch ako aj okolie bytovky. Zároveň im bude 

vypracovaný domový poriadok. 

Ad 14/ V bode rôzne starostka obce informovala poslancov o pridelení dotácie poslancov BBSK vo 

výške 1.700 eur na akciu 15.7.2017. Ďalej informovala poslancov o stretnutí organizačného výboru na 

Lukovišťský kalíščok, tretie zasadnutie bude 4.5.2017. 

Ad 15/ Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný starostka poďakovala prítomným za účasť 

a konštruktívny prístup a zasadnutie ukončila. 

                                                                   d.a.h 

Overovatelia zápisnice: Soňa Bordášová ........................................................ 

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

 

                                                                                                             Alena Segedyová 

                                                                                                              Starostka obce                                                     
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