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                                                 Zápisnica 
Z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa: 22.2.2018 v zasadačke 

                                       Obecného úradu v Lukovištiach 

 

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

 

Program : 

1/ Zahájenie 

2/ Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/ Schválenie programu zasadnutia 

4/ Kontrola plnenia uznesení 

5/ Správa o výsledku hospodárenia obce a OPS za rok 2017 

6/ Správa nezávislej audítorky 

7/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce a OPS za rok 2017 

8/ Schválenie záverečného účtu obce a OPS za rok 2017  

9/ Správa inventarizačnej komisie – inventúra k 31.12.2017 

10/ Vykonanie preventívnych prehliadok počas vykurovacieho obdobia 

11/ Žiadosť o označenie časti obce 

12/ Informácia o priebehu sezóny v obecnej pálenici 

13/ Informácia o priebehu MOS a § 54 

14/ Interpelácie poslancov 

15/ Oslavy 60.výročia úmrtia I. Kraska 

16/ Rôzne 

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

poslancov a riaditeľku OPS. 

Ad 2/ Za zapisovateľa zápisnice bol jednomyseľne schválení poslanec Hronec. Za overovateľov 

zápisnice boli jednomyseľne schválení poslanci Bordášová a Klapiš. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 92/2018 

Za : 5                                                             Proti : 0                                                               Zdržal sa : 0 

Ad 3/ Starostka obce predložila poslancom program zasadnutia na doplnenie alebo 

pripomienkovanie. Poslanci bez pripomienok a doplnenia program jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č : 93/2018 

Za : 5                                                            Proti : 0                                                                Zdržal sa : 0 

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

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 94/2018 

Za : 5                                                             Proti : 0                                                               Zdržal sa : 0 

Ad 5/ Riaditeľka OPS predložila poslancom správu o výsledku hospodárenia obce a OPS za rok 2017. 

Poslanci vzali správy bez pripomienok. /príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 95/2018 

Za : 5                                                            Proti : 0                                                                Zdržal sa : 0 

Ad 6/ Starostka obce predložila poslancom správu nezávislej audítorky . Výrok audítorky je, že 

priložená konsolidovaná účtovná uzávierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej 

finančnej situácie konsolidovaného celku k 31. decembru 2016 a konsolidovaného výsledku 

hospodárenia za rok  končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov.  /príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č : 96/2018 

Za : 5                                                             Proti : 0                                                               Zdržal sa : 0 

Ad 7/ Starostka obce predložila poslancom správy hlavnej kontrolórky k záverečným účtom obce 

a OPS za rok 2017. Záver správ k ZÚ –tom znie: V súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu v Lukovištiach schváliť 

Záverečný účet obce Lukovištia a obecnej prevádzky služieb Lukovištia s výrokom „ bez výhrad“. 

/príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č:  97/2018 a č: 98/2018 

Za : 5                                                             Proti : 0                                                                 Zdržal sa : 0 
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Ad 8/ Riaditeľka OPS a zároveň pracovníčka obecného úradu predložila poslancom na schválenie 

podrobný výklad záverečných účtov obce a OPS za rok 2017. Poslanci obidva záverečné účty schválili 

jednomyseľne. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 99/2018 a č: 100/2018 

Za : 5                                                             Proti : 0                                                     Zdržal sa : 0 

Ad 9/ Predsedníčka inventarizačnej komisie poslankyňa Bordášová predložila poslancom správu 

o vykonaných inventarizáciach majetku obce a OPS k 31.12.2017. Poslanci bez pripomienok správy 

jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č :101/2018 a č : 102/2018 

Za : 5                                                             Proti : 0                                                      Zdržal sa : 0 

Ad 10/ Starostka obce predložila požiadavku vykonania preventívnych prehliadok počas 

vykurovacieho obdobia v obci. Poslanec Klapiš sa stotožnil s požiadavkou a súhlasil s vykonaním. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 103/2018 

Za : 5                                                              Proti : 0                                                     Zdržala sa : 0 

Ad 11/ Starostka obce predložila poslancom žiadosť JUDr. Petra Zachara s požiadavkou správneho 

označenia obce v lokalite k.ú. Lukovištia. Poslanci jednomyseľne schválili požiadavku a uložili 

starostke v tejto veci konať. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 104/2018 

Za : 5                                                              Proti : 0                                                     Zdržal sa : 0 

Ad 12/O priebehu sezóny v obecnej pálenici informovala riaditeľka OPS. Konštatovala, že terajšia 

sezóna je najslabšia akú si ona za svojej pôsobnosti pamätá. Vyjadrila presvedčenie, že ešte sa nám 

občania budú hlásiť na pálenie, lebo máme informácie, že nemajú ešte vykvasené. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 105/2018 

Ad 13/Starostka predložila poslancom informáciu o priebehu MOS a § 54. Pracovník MOS väčšinou 

vykonáva čistiace práce okolo budov a čistenie chodníka v obci od smetí a snehu ako aj strihanie 

a upratovanie obecných priestranstiev. Zamestnanci na § 54 vykonávajú opravy a údržbu kosačiek, 

náradia, lavičiek, kúrenia a prípravy na oplotenie ďalšej časti cintorína/ režú, zvárajú a natierajú /. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č .106/2018 

Za : 5                                                              Proti : 0                                                    Zdržal sa : 0 

Ad 14/ V rámci interpelácií poslanci nemali žiadne dotazy ani požiadavky. 

AD 15/ Starostka obce informovala poslancov o doteraz zabezpečených úloh pri príprave osláv 60. 

výročia úmrtia rodáka , básnika Ivana Kraska. Termín uskutočnenia je stanovený na 9.3.2018 

s programom v cintoríne, kostole a KD. Pozvánky boli distribuované do každej domácnosti v obci. 
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Po ukončení oficiálnych osláv bude v KD pripravené pre všetkých účastníkov teplé občerstvenie 

v priestoroch kultúrneho domu. Starostka obce poprosila všetkých poslancov, aby si pracovné 

povinnosti zariadili tak, aby sa osláv všetci zúčastnili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 107/2018 

Za : 5                                                              Proti  : 0                                                        Zdržal sa : 0 

Ad 16/ V tomto bode informovala starostka o ďalšej potravinovej pomoci pre 3 obyvateľov našej 

obce. Termín je stanovený na 12.3.2018, dotknutí boli písomne vyrozumení. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 108/2018 

Za : 5                                                               Proti : 0                                                         Zdržal sa : 0     

V tomto bode požiadala starostka poslancov o schválenie aby sa celková cena práce riaditeľky OPS 

bola vyplácaná z hlavnej činnosti z dôvodu nepriaznivého stavu v pálenici. Poslanci jednomyseľne 

schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č : 109/2018 

Za : 5                                                                Proti : 0                                                       Zdržal sa : 0   

Ad 17/ Kedže bol program zasadnutia vyčerpaný starostka obce poďakovala poslancom a riaditeľke 

OPS za konštruktívny prístup k úlohám a zasadnutie ukončila. 

                                                                               d.a.h. 

 

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

                                           Tomáš Klapiš ................................................................ 

 

 

                                                                                                                           Alena Segedyová 

                                                                                                                            Starostka obce 
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