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                                           Z á p i s n i c a 
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 29.06.2017  

                            v zasadačke obecného úradu v Lukovištiach 

 

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

Neprítomní: 0 

 

Program: 

1. Zahájenie 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o hospodárení obce a OPS – informácia k 31.05.2017 

6. Schválenie konsolidovanej uzávierky za rok 2016 

7. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu 

8. Správa o ukončení výrobného obdobia pálenia 2016-2017 a zahájenie 2017-2018 a úprava  

režijných nákladov a pracovného poriadku 

9. Informácia o nedoplatkoch na daniach a KO 

10. Schválenie zámeny pozemkov 

11. Správy hlavnej kontrolórky obce 

12. Úprava úradných hodín na  OcÚ 

13. Schválenie plánu práce OZ na II. polrok 2017  

14. Informácia o priebehu MOS a § 54 

15. Interpelácie poslancov 

16. Rôzne 

17. Záver 

Ad 1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce. Privítala poslancov a riaditeľku 

OPS. 

Ad 2/ Za zapisovateľku bola jednomyseľne schválená poslankyňa Bordášová a za overovateľov 

zápisnice boli jednomyseľne schválení poslanci Klapiš a Urbanová. 
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K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 26/2017 

Za: 5                                                          Proti : 0                                                  Zdržal sa : 0 

AD 3/ Starostka obce predložila poslancom návrh programu zasadnutia, ktorí poslanci bez 

pripomienok jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 27/2017 

Za : 5                                                           Proti : 0                                                       Zdržal sa : 0 

Ad 4/ Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka. Všetky uznesenia sú splnené. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 28/2017 

Za : 5                                                           Proti : 0                                                       Zdržal sa : 0 

Ad 5/ Správu a hospodárení obce a OPS predložila riaditeľka OPS ako informáciu k 31.05.2017. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 29/2017 

Za : 5                                                            Proti : 0                                                      Zdržal sa : 0 

Ad 6/ Pracovníčka obce predložila poslancom na schválenie konsolidovanú uzávierku obce za rok 

2016. Poslanci bez pripomienok schválili jednomyseľne. 

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie č. 30/2017 

Za : 5                                                            Proti : 0                                                       Zdržal sa : 0 

Ad 7/ Starostka obce predložila poslancom na schválenie použite finančných prostriedkov 

z rezervného fondu na havarijný stav cesty pred KD. Jedná sa o vymytú zem  až do podložia 

a v dôsledku búrky by udrela voda do KD. Poslanci  jednomyseľne schváli výšku použitia finančných 

prostriedkov do výšky 3.500 eur.  

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie č. 31/2017 

Za : 5                                                             Proti : 0                                                     Zdržal sa : 0 

Ad 8/ Správu o ukončení výrobného obdobia pálenie v sezóne 2016-2017 a zahájenia sezóny 2017-

2018 predložila riaditeľka OPS. Zároveň predložila návrh na navýšenie výšky režijných nákladov zo 

sumy 2,90 eura na 3,00 eurá a úpravu pracovného poriadku. Po ozrejmení dôvodov poslanci úpravu 

jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie č. 32/2017 

Za : 5                                                               Proti : 0                                                     Zdržal sa : 0 

Ad 9/ Pracovníčka obce predložila poslancom mená dlžníkov obce za dane a poplatky za KO. Poslanci 

jednomyseľne schválili posledné výzvy pred exekúciou. 

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie č. 33/2017 
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Ad 10/ Starostka obce predložila poslancom žiadosť o zámenu pozemkov fyzických osôb Mgr. Oľgy 

Boľfovej a Ľubici Hroncovej. Jedná sa  o pozemok vo výlučnom vlastníctve obce vedený na LV č. 230,  

 

 

pozemok parcela EKN č. 227/1 o výmere 331 m2 v katastrálnom území obce Lukovištia. Zámenou 

obec získa pozemok evidovaný ako orná pôda EKN č. 380/1 o výmere 94 m2 . Uvedená parcela  

predstavuje sčasti prístupovú cestu k obecnej pálenici. Poslanci po zrelej úvahe zámenu pozemku ako 

osobitného zreteľa jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie č.34 /2017 

Za : 5                                                                 Proti : 0                                                    Zdržal sa : 0 

Ad 11/ Starostka obce predložila správy hlavnej kontrolórky obce. Kontrola bola zameraná na 

dodržiavanie zákonov a interných predpisov v súvislosti s evidenciou príjmov OcÚ v Lukovištiach 

a zabezpečovanie pokladničných operácií. Kontrola bola vykonaná aj v OPS. V závere kontrolórka  

konštatovala, že neboli zistené žiadne nedostatky. Poslanci správy vzali na vedomie a jednomyseľne 

schválili. 

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie č. 35/2017 

Za : 5                                                                  Proti : 0                                                   Zdržal sa : 0 

Ad 12/ Starostka predložila poslancom na schválenie úpravu úradných hodín od 20.07.2017 do 

30.09.2017 v dôsledku čerpania dovoleniek. Poslanci jednomyseľne schválili úpravu- úradné hodiny 

na obecnom úrade budú v dni utorok, streda a a štvrtok od 8,00 hod. do 12,00.hod. V pondelok 

a piatok čerpanie dovoleniek. 

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie č. 36/2017 

Za : 5                                                                   Proti : 0                                                   Zdržal : 0 

AD 13/ Starostka obce predložila poslancom návrh plánu práce OZ na II. polrok 2017. Poslanci bez 

doplnenia a pripomienok plán práce jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie č. 37/2017 

Za : 5                                                                   Proti :0                                                    Zdržal sa : 0 

Ad 14/ Pracovníčka obce informovala poslancov o priebehu MOS a §54. Pracovníci udržiavajú obec 

a jej priestranstvá v čistote, všetko je už pokosené a upravené. Priebežne opravujú a maľujú lavičky, 

opravujú obecný majetok. Poslanci informáciu vzali na vedomie a plne s ňou súhlasili. 

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie č. 38/2017 

Za: 5                                                                    Proti : 0                                                   Zdržal sa : 0 

Ad 15/ V rámci interpelácie neinterpeloval žiadny poslanec. 
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Ad 16/ V bode rôzne si starostka, riaditeľka OPS a poslanci dohodli zabezpečenie „Lukovišťského 

kališčoka“ a Dňa obce. Boli rozdelené jednotlivé úlohy a zabezpečenie surovín, dobrovoľníkov aby 

sme akciu úspešne zvládli. Poslanci úlohy jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie 39/2017 

Za : 5                                                                  Proti : 0                                                     Zdržal sa : 0 

Ad 17/ Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaní starostka obce poďakovala prítomným za 

konštruktívny prístup a popriala zdarný priebeh akcie a príjemné prežitie dovoleniek a zasadnutie 

ukončila. 

                                                                              d.a.h. 

 

 

Overovatelia zápisnice : Tomáš Klapiš ...................................................... 

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

 

 

                                                                                                                     Alena Segedyová 

                                                                                                                      starostka obce                        
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