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                                                     Zápisnica 
             zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa: 28.09.2017 

                                                             v zasadačke obecného úradu 

 

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 za 1.polrok 2017 

6. Správa o zahájení výrobnej sezóny v pálenici 

7. Správa o zúčtovaní akcie „Lukovišťský kališčok“, vyhodnotenie a poďakovanie 

8. Priebeh MOS a § 54-informácia 

9. Správy hlavnej kontrolórky obce 

10. Žiadosť o splátkový kalendár 

11. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

12. Informácia o príprave projektu na opätovné podanie na PPA 

13. Informácia o pripravovanej oprave cintorínskej cesty 

14. Interpelácie poslancov 

15. Príprava osláv Ivana Kraska v roku 2018 a mesiaca Úcty k starším 

16. Rôzne 

17. Záver  

Ad1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce. Privítala poslancov a riaditeľku 

OPS. 

Ad2/ Za zapisovateľa bol jednomyseľne schválení poslanec Klapiš. Za overovateľov zápisnice boli 

jednomyseľne schválení poslanci Mišurák a Hronec. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 40/2017 

Za : 5                                                               Proti:0                                                Zdržal sa :0 
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Ad3/ Starostka predložila poslancom na schválenie návrh programu. Poslanci bez doplnení 

a pripomienok program jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č:41/2017 

Za: 5                                                                   Proti: 0                                                          Zdržal sa:0 

Ad4/ Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka. Všetky uznesenia sú splnené. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č:42/2017 

Za : 5                                                                  Proti : 0                                                         Zdržal sa : 0 

Ad5/ Správu o hospodárení obce a OPS za 1. polrok 2017 predložila riaditeľka OPS./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 43/2017 

Za : 5                                                                   Proti : 0                                                        Zdržal sa : 0 

Ad6/ Informáciu o zahájení sezóny v pálenici predložila riaditeľka OPS. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č:44/2017 

Za :5                                                                    Proti : 0                                                       zdržal sa : 0 

Ad7/ Správu o vyúčtovaní akcie „Lukovišťský kališčok“ predložila riaditeľka OPS. Starostka obce 

poďakovala všetkým poslancom a riaditeľke za krásne vydarenú akciu, za ich pomoc ako aj celý 

priebeh a ukončenie akcie o ktorej idú len tie najlepšie ohlasy. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č:45/2017 

Za : 5                                                                    Proti : 0                                                     Zdržal sa : 0 

Ad8/ O priebehu MOS a § 54 informovala starostka obce. Máme 1 pracovníka na MOS a 4 

zamestnancov ma § 54-znevýhodnení uchádzači o zamestnanie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č:46/2017 

Za : 5                                                                     Proti : 0                                                     Zdržal sa : 0 

Ad9/ Správy hlavnej kontrolórky obce predložila poslancom starostka obce. /príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č:47/2017 

Za : 5                                                                      Proti : 0                                                    Zdržal sa : 0 

Ad10/ Starostka obce predložila poslancom žiadosť p.Ridzoňa, ktorý mal v nájme budovu bývalého 

zdravotného strediska. Poslanci splátkový kalendár schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č:48/2017 

Za : 5                                                                     Proti : 0                                                     zdržal sa : 0 
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Ad11/ Starostka obce predložila poslancom žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku od 

občanov Miroslava a Evy Škytovej. Poslanci zatiaľ s odpredajom nesúhlasili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 49/2017 

Za : 0                                                                Proti : 5                                                         Zdržal sa : 0 

Ad12/ Informáciu o príprave projektu na opätovné podanie v novej výzve PPA podala starostka obce. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č : 50/2017 

Za : 5                                                                 Proti : 0                                                       Zdržal sa : 0                                                                                                                                                                                
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