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                                             Zápisnica 
Z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa: 26.04.2018 v zasadačke 

                                          Obecného úradu v Lukovištiach 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny / Bordášová, Hronec, Klapiš, Mišurák, 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 I.Q 2018 

6/ Schválenie smernice a výšky stravného 

7/ Správy hlavnej kontrolórky obce 

8/ Správa o zmene označenia obce 

9/ Informácia o schválenej dotácii z BBSK a Úradu vlády 

10/ Havarijný stav cintorínskej cesty 

11/ Návrh dohody medzi ZO SZPB a obcou 

12/ Priebeh pálenia 

13/ Vyhodnotenie osláv 60. výročia úmrtia I. Kraska 

14/ Interpelácie poslancov 

15/ Rôzne 

16/ záver 

 

 

mailto:lukovistia@lukovistia.sk


Obec Lukovištia 
Lukovištia 26, 980 26 

+421 47 56 90101         lukovistia@lukovistia.sk         www.lukovistia.sk 

 

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

a riaditeľku OPS. 

Ad2/ Za zapisovateľa zápisnice bola jednomyseľne schválená poslankyňa Bordášová. Za overovateľov 

zápisnice boli jednomyseľne schválení poslanci Hronec a Mišurák. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 110/2018 

Za : 4                                                           Proti: 0                                                          Zdržal sa: 0 

Ad3/ Starostka obce predložila poslancom program zasadnutia. Poslanci bez doplnkov a pripomienok 

program zasadnutia jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 111/2018 

Za : 4                                                           Proti : 0                                                          Zdržal sa : 0 

Ad4/ Starostka obce vykonala kontrolu plnenia uznesení. Všetky prijaté uznesenia  sú splnené. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 112/2018 

Za : 4                                                           Proti: 0                                                           Zdržal sa: 0 

Ad5/  Správu o hospodárení obce a OPS predložila poslancom riaditeľka OPS p. Boľfová. Poslanci vzali 

správy na vedomie bez pripomienok./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 113/2018 

Za: 4                                                             Proti: 0                                                          Zdržal sa: 0 

Ad6/ Pracovníčka obecného úradu predložila poslancom na schválenie Smernicu –dodatok č. 1 

k platovému poriadku zamestnancov obce a ňou zriadených organizácií podľa zákona 553/2003 Z.z. 

Poslanci bez pripomienok jednomyseľne dodatok schválili./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 114/2018 

Za : 4                                                            Proti: 0                                                           Zdržal sa:0 

Pracovníčka OcÚ predložila poslancom na schválenie zvýšenie hodnoty stravných lístkov od 

01.05.2018 na výšku 4,50eura za lístok. Poslanci jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 115/2018 

Za: 4                                                            Proti: 0                                                            Zdržal sa: 0 

Ad7/ Starostka obce predniesla poslancom správy hlavnej kontrolórky obce, ktorá vykonala v zmysle 

plánu kontrol následnú finančnú kontrolu pokladničných operácií zabezpečovaných OPS a obcou v I.Q 

2018. V závere správy pre obecné zastupiteľstvo konštatuje, že neboli zistené nedostatky ani u OPS 

ani u obce. Poslanci prijali správy bez pripomienok. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 116/2018 

Za: 4                                                              Proti: 0                                                          Zdržal sa: 0 
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Ad8/ Starostka obce predložila poslancom informáciu o uskutočnení jednania s okresným úradom 

v sídle kraja, ktoré sa uskutočnilo 5.4.2018 na OcÚ v Lukovištiach aj za prítomnosti starostky  obce 

Horné Zahorany a Ing. Antala a pracovníkov OÚ B. Bystrica Ing. Albertovej a Mgr. Čunderlíka. 

Následne sa 19.4.2018 uskutočnil verejný hovor občanov obce Lukovištia, kde bolo hlasovaním 2 

proti 18 zamietnuté odčlenenie časti k.ú. Lukovištia pre obec Horné Zahorany. Starostka obce preto 

predložila Okresnému úradu-odboru dopravy a pozemných komunikácií v Rimavskej Sobote 

a Dopravnému inšpektorátu v Rimavskej Sobote žiadosť o zmenu označenia obce Lukovištia. Poslanci 

prijali informáciu bez pripomienok. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 117/2018 

Za: 4                                                            Proti: 0                                                            Zdržal sa: 0 

Ad9/ Starostka obce informovala poslancov o poskytnutí finančnej dotácie na oslavy 60. výročia 

úmrtia Ivana Kraska, kde sme z požadovaných 2.400 eur mali schválených len 700 eur. Ďalej obec 

dostala dotáciu z Úradu vlády vo výške 5000 eur na nové oplotenie parku Ivana Kraska a opravu 

vstupu do pamätnej izby básnika. Ďalej informovala, že sme predložili požiadavku na MAS Malohont 

ohľadom budovania podkrovia nad pálenicou na reprezentačné účely histórie pálenice v obci. 

Poslanci boli sklamaní dotáciou z BBSK. Informáciu jednomyseľne prijali. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 118/2018 

Za: 4                                                            Proti: 0                                                           Zdržal sa: 0 

Ad10/ Starostka obce znovu nadniesla požiadavku pred poslancov na riešenie havarijného stavu 

cintorínskej cesty. Aj keď už bolo odsúhlasená aj suma na opravu  vznikol problém, nakoľko okrajom 

cesty vedie verejný vodovod. Po rozprave poslanci uložili starostke rokovať s vodárňami o možnosti 

preloženia vodovodu v časti cintorínskej cesty a následne prerokovať na júnovom zastupiteľstve. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 119/2018 

Za: 4                                                             Proti: 0                                                          Zdržal sa: 0 

Ad11/ Starostka obce predložila poslancom Návrh dohody medzi ZO SZPB a obcou, ktorú navrhol 

predseda Mg. Mitter. Poslanci po rozprave uložili starostke zistiť ako to funguje v iných obciach. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 120/2018 

Za: 4                                                             Proti: 0                                                         Zdržal sa: 0 

Ad12/ Riaditeľka OPS informovala poslancov o priebehu pálenia v obecnej pálenici. Aj keď je slabá 

sezóna, pálenica bude otvorená do 31.05.2018 s jedným zamestnancom. Poslanci vzali informáciu na 

vedomie. Poslanec Hronec navrhol výmenu deflegmátora a riaditeľka OPS na to reagovala, že potom 

je nutná aj výmena hornej časti malého kotla. Poslanci uložili riaditeľke OPS a starostke obce riešiť 

tento stav. 

K uvedenému bodu prijali poslanci unesenie č: 121/2018 

Za: 4                                                           Proti: 0                                                            Zdržal sa: 0 
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Ad13/ Starostka obce vyhodnotila priebeh osláv 60. výročia úmrtia nášho rodáka Ivana Kraska, ktoré 

sa konalo 9.3.2018 v Lukovištiach. S poľutovaním konštatovala, že sa ho nezúčastnili všetci poslanci. 

Podľa hodnotenia prítomných, či už potomkov alebo širokej verejnosti bola oslava veľmi pozitívne 

hodnotená aj zo strany profesora Sarvaša a Danubius Octet Singers z Bratislavy. Poslanci vzali 

informáciu na vedomie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 122/2018 

Za: 4                                                             Proti: 0                                                                    Zdržal sa: 0 

Ad14/ V rámci interpelácíí interpeloval poslanec Mišurák opravu verejného osvetlenia pred budovou 

pohostinstva. Starostka odpovedala, že sa to musí riešiť len počas vypnutia elektriny. V priebehu 

mesiaca máj to budeme riešiť. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 123/2018 

Za: 4                                                             Proti: 0                                                                  zdržal sa: 0 

Ad15/ V bode rôzne informoval tajomník SZPB poslanec Klapiš, ktorý predložil požiadavky na obec 

počas uskutočnenia Vatry oslobodenia dňa 5.5.2018 v Lukovištiach. Na obec majú požiadavku pokosiť 

priestor za bývalou ZŠ, kyticu, stoly, lavičky a stoličky ako aj altánky. Starostku požiadal o príhovor pri 

vatre. Starostka prisľúbila všestrannú pomoc a spoluprácu a príhovor samozrejme. 

Ad16/ Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný, starostka obce poďakovala všetkých prítomným 

za konštruktívny prístup k riešeniu úloha zasadnutie ukončila. 

                                                                           d.a.h. 

 

 Overovatelia zápisnice:  Ján Hronec............................................................ 

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

 

                                                                                                                                       Alena Segedyová 

                                                                                                                                        Starostka obce                                              
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