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                                                    Zápisnica 
                zo 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa: 23.11.2017 

                                         v zasadačke obecného úradu v Lukovištiach 

 

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

 

Program :  

 

1/ Zahájenie 

2/ Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/ Schválenie programu 

4/ Kontrola plnenia uznesení 

5/ Zmeny vo VZN obce 

6/ Schválenie rozpočtu obce na rok 2018,2019,2020 

7/ Schválenie rozpočtu OPS na rok 2018,2019,2020 

8/ Informácia o stave a hospodárení s finančnými prostriedkami obce a OPS za X. mesiacov 

9/ Schválenie inventarizačných komisií 

10/ Návrh na vyradenie DHM 

11/ Žiadosť o odkúpenie časti pozemku  

12/ Schválenie odmien za rok 2017 

13/ Informácia o projekte ZS 

14/ Informácia o priebehu pálenia 

15/ Interpelácie poslancov 

16/ Rôzne 

17/ Záver                     
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Ad 1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce. Privítala prítomných poslancov 

a riaditeľku OPS. 

Ad 2/ Za zapisovateľa zápisnice bola jednomyseľne schválená poslankyňa Bordášová. Za overovateľov 

zápisnice boli jednomyseľne zvolení poslanci Klapiš a Urbanová. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 64/2017 

Za : 5                                                          Proti : 0                                                   Zdržal sa : 0 

Ad 3/ Starostka obce predložila poslancom na schválenie program zasadnutia. Poslanci bez 

pripomienok a doplnení program jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č : 65/2017 

Za : 5                                                          Proti : 0                                                    Zdržal sa : 0 

Ad 4/ Starostka obce vykonala kontrolu plnenia uznesení. Všetky uznesenia sú splnené. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 66/2017 

Za : 5                                                          Proti : 0                                                    Zdržal sa : 0 

Ad 5/ Starostka obce s poslancami OZ skonštatovali, že nie je potrebné meniť žiadne VZN. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č : 67/2017 

Za : 5                                                          Proti : 0                                                     Zdržal sa : 0 

Ad 6/ Pracovníčka obecného úradu p. Boľfová predložila poslancom na schválenie rozpočet obce na 

rok 2018 a orientačné rozpočty na roky 2019,2020. Poslanci bez pripomienok a otázok rozpočet 

jednomyseľne schválili./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č : 68/2017 

Za : 5                                                          Proti : 0                                                     Zdržal sa : 0 

Ad 7/ Riaditeľka obecnej prevádzky predložila poslancom na schválenie rozpočet OPS na rok 2018 a 

orientačné rozpočty na roky 2019,2020. Poslanci bez pripomienok a otázok rozpočet jednomyseľne 

schválili./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 69/2017 

Za : 5                                                          Proti : 0                                                      Zdržal sa : 0 

AD 8/ Pracovníčka obecného úradu predložila poslancom informáciu o stave a hospodárení 

s finančnými prostriedkami obce a OPS za 10. mesiacov 2017. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 70/2017 

Za : 5                                                          Proti : 0                                                      Zdržal sa : 0 
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Ad 9/ Starostka obce a riaditeľka OPS požiadali poslancov na zloženie inventarizačných komisií. 

Poslanci schválili jednomyseľne inventarizačnú komisiu pre obec v zložení Segedyová Alena, 

Bordášová Soňa, Krausová Ľubica a Kuráková Mária. Jednomyseľne schválili aj zloženie 

inventarizačnej komisie pre OPS v zložení Boľfová Viera, Bordášová Soňa, Krausová Ľubica a Kuráková 

Mária.    

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 71/2017 

Za : 5                                                          Proti : 0                                                               Zdržal sa : 0 

Ad 10/ Pracovníčka obce p. Boľfová predložila poslancom na schválenie DHM na vyradenie z majetku 

obce. Poslanci bez pripomienok návrh jednomyseľne schválili. /príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č : 72/2017 

Za : 5                                                          Proti : 0                                                                Zdržal sa : 0   

Ad 11/ Starostka obce predložila poslancom žiadosť Mgr. Jozefa Mittera o odkúpenie časti obecného 

majetku vedeného na LV 230 o výmere 5,03m2. Uvedený pozemok bol už odkúpený aj vyplatený, ale 

vzhľadom, že Mgr. Mitter bol starostom tak KÚ vklad nepovolil. Preto poslanci opätovne schválili 

odpredaj priamym predajom. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č : 73/2017 

Za : 5                                                          Proti : 0                                                                 Zdržal sa : 0 

Ad 12/ Starostka obce predložila poslancom na schválenie výšky odmien za rok 2017. Poslanci návrh 

jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali  poslanci uznesenie č : 74/2017 

Za : 5                                                           Proti : 0                                                                Zdržal sa : 0 

Ad 13/ O príprave a konečnej príprave projektu na opätovné predloženie na PPA  informovala 

starostka obce. Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č : 75/2017 

Za : 5                                                          Proti : 0                                                                  Zdržal sa : 0 

Ad 14/ Informáciu o priebehu pálenia v obecnej pálenici informovala riaditeľka OPS. Konštatovala, že 

zatiaľ je to dobré. Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č : 76/2017 

Za : 5                                                          Proti : 0                                                                  Zdržal sa : 0 

Ad 15/ V rámci interpelácií poslancov interpelovala poslankyňa Urbanová, že potrebujú vyčistiť komín 

v obecnej bytovke. Starostka odpovedala, že to vybaví v budúcom týždni. Poslanci interpeláciu vzali 

na vedomie a uložili starostke  zabezpečenie vyčistenie komína. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č : 77/2017 

Za : 5                                                          Proti : 0                                                                   Zdržal sa : 0 
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Ad 16/ V bode rôzne predložila starostka poslancom čestné vyhlásenie p. Jarmily Čiernej, že dlžnú 

sumu na nájomnom a vode v obecnej bytovke uhradia 15.12.2017 Poslanci vzali na vedomie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č : 78/2017 

Za : 5                                                          Proti : 0                                                                    Zdržal sa : 0 

V tomto bode sa poslanci zhodli na priebehu oslavy „Tášikove cenglike“ a oslave jubilantov a mesiaca 

úcty k starším. Oslava bude 01.12.2017 o 15,00 hod. v kultúrnom dome s programom, Mikulášom , 

blahoželaniami jubilujúcim občanom v roku 2017, kapustnicou a starostkiným punčom. Poslanec 

Klapiš zabezpečí pre deti Mikuláša a čerta. Poslanci program a priebeh jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č : 79/2017 

Za : 5                                                          Proti : 0                                                                    Zdržal sa : 0 

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

účasť a zasadnutie ukončila. 

                                                             d.a.h. 

 

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

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

 

                                                         

                                                                                                                            Alena Segedyová 

                                                                                                                             Starostka obce  
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