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                                                Zápisnica 
Z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa: 28.06.2018 v zasadačke 

                                                Obecného úradu v Lukovištiach 

 

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

 

Program: 

1/ Zahájenie 

2/ Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/ Schválenie programu zasadnutia 

4/ Kontrola plnenia uznesení 

5/ Informácia o hospodárení obce a OPS k 30.05.2018 

6/ Schválenie konsolidovanej uzávierky 

7/ Schválenie úväzku starostu pre budúce volebné obdobie 

8/ Schválenie počtu poslancov pre budúce volebné obdobie 

9/ Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

10/ Súhlas so zverejnením e-mailových adries poslancov pre ZMOS 

11/ Výpoveď nájomnej zmluvy a žiadosť o pridelenie bytu 

12/ Schválenie úpravy úradných hodín 

13/ Informácia o priebehu pálenia a návrh úpravy režijných nákladov 

14/ Plán práce OZ na II. polrok 2018 

15/ Informácia o priebehu MOS a § 54 

16/ Interpelácie poslancov 

17/ Organizačné zabezpečenie futbalového turnaja 7.7.2018 

18/ Rôzne 

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

a riaditeľku OPS. 

Ad2/ Za zapisovateľa zápisnice bola jednomyseľne schválení poslankyňa Urbanová. Za overovateľov 

zápisnice boli jednomyseľne schválení poslanci Bordášová a Klapiš. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 124/2018 

Za : 4                                                            Proti : 0                                                          Zdržal s : 0 

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

program zasadnutia jednomyseľne schválili.  

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 125/2018 

Za: 4                                                             Proti : 0                                                          Zdržal sa : 0 

Ad4/ Starostka obce vykonala kontrolu plnenia uznesení. Uznesenie č:119/2018 bolo riešené 

s vodárňami, jedná sa o prekládku vodovodu na cintorínskej ceste. Zatiaľ to nie je možné z finančných 

dôvodov. Uznesenie č: 120/2018 o spolufinancovaní organizácie SZPB bolo ukončené s tým, že ani 

v predchádzajúcom období neboli z prostriedkov obce financované žiadne organizácie. Uznesenie č: 

121/2018 sa priebežne podľa potreby rieši. Uznesenie č: 123/2018 je splnené. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 126/2018 

Za : 4                                                            Proti : 0                                                          Zdržal sa : 0 

Ad5/ Informáciu o hospodárení obce a OPS k 31.5.2018 predložila riaditeľka OPS. Poslanci bez 

pripomienok informáciu prijali./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 127/2018 

Za:                                                                 Proti : 0                                                         Zdržal sa : 0 

Ad6/ Riaditeľka OPS predložila poslancom na schválenie Konsolidovanú uzávierku za rok 2017. 

Poslanci ju bez pripomienok a otázok jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 128/2018 

Za : 4                                                            Proti : 0                                                           Zdržal sa : 0                                                                  

Ad7/ Starostka obce predložila poslancom na schválenie výšky úväzku starostu na nové volebné 

obdobie . Poslanci po rozprave schváli výšku doterajšieho úväzku 0,63. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 129/2018 

Za : 4                                                            Proti : 0                                                           Zdržal sa : 0 
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Ad8/ Starostka predložila poslancom na schválenie počet poslancov obecného zastupiteľstva pre 

budúce volebné obdobie. Poslanci jednomyseľne schváli doterajší počet poslancov v počte 5. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 130/2018  

Za : 4                                                                Proti : 0                                              Zdržal sa: 0 

AD9/ Starostka obce predložila poslancom žiadosť Veroniky Hákovej o zriadenie vecného bremena na 

obecnom pozemku parcela č. 2187, LV 230 v k.ú. Lukovištia za účelom uloženia elektrického kábla na 

prípojku k budúcemu rodinnému domu na parcele č. 1798/2. Poslanci žiadosť jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 131/2018 

Za : 4                                                               Proti : 0                                               Zdržal sa: 0  

Ad10/ Na základe písomnej o modernizáciu miestnej územnej samosprávy od ZMOS-u sa jedná 

o oznámenie e-mailových adries poslancov OZ. Poslanci nesúhlasili so zverejnením ich 

údajov./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 132/2018 

Za : 0                                                                Proti : 4                                               Zdržal sa : 0 

Ad11/ Starostka obce predložila poslancom písomnú výpoveď Maroša Pivníka s manželkou 

z nájomného bytu v obecnej bytovke k 31.07.2018 Zároveň predložila poslancom žiadosť Miloslavy 

Skladanovej o pridelenie uvoľneného bytu od 01.08.2018 . Poslanci žiadosť Skladanovej 

jednomyseľne schválili./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 133/2018 

Za : 4                                                                Proti : 0                                                 Zdržal sa : 0 

Ad12/ Starostka obce predložila poslancom na schválenie úpravu úradných hodín na obecnom úrade 

v Lukovištiach v mesiacoch júl, august a september 2018 z dôvodu čerpania dovoleniek. Poslanci 

úpravu jednomyseľne schválili./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 134/2018 

Za : 4                                                                 Proti : 0                                               Zdržal sa: 0 

Ad13/ Informáciu o priebehu pálenia v obecnej pálenici predložila riaditeľka OPS. Zajtra 29.6.2018 sa 

končí sezóna 2017/2018 a v pondelok 2.7.2018 sa začína sezóna 2018/2019.  Zároveň predložila 

poslancom návrh na úpravu režijných nákladov za pálenie. Poslanci úpravu jednomyseľne 

schválili./príloh zápisnice./  

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie č: 135/2018 

Za: 4                                                                  Proti : 0                                               Zdržal sa : 0 

Ad14/ Starostka obce predložila poslancom Plán práce OZ na II. polrok 2018. Poslanci plán bez 

pripomienok a doplnkov jednomyseľne schválili./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 136/2018 

Za : 4                                                                 Proti : 0                                              Zdržal sa: 0 
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Ad15/ Informáciu o priebehu MOS a § 54 predložila starostka obce. Pracovník MOS Ján Pivnik končí 

k 30.6.2018 a odchádza do dôchodku. Na § 54 do konca augusta ostávajú 4 pracovníci. Poslanci 

informáciu vzali na vedomie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 137/2018 

  

Za : 4                                                                 Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

Ad16/ V rámci interpelácií poslancov interpeloval poslanec Mišurák, či by sa nedalo osloviť cestárov, 

aby upravili svah na Hline. Starostka odpovedala, že zajtra s to dorieši. Poslanci požiadavku 

jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 138/2018 

Za : 4                                                                  Proti : 0                                             Zdržal sa : 0 

Ad17/ Dňa 7.7.2018 sa v obci uskutoční futbalový turnaj 4 dedín – Lukovištia, Babinec, Kraskovo 

a Horné Zahorany. Organizačne a materiálne zabezpečí akciu obecný úrad Lukovištia. Poslanci 

rozdelenie úloh jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 139/2018 

Za : 4                                                                   Proti : 0                                            Zdržal sa : 0 

Ad18/ V tomto bode informovala starostka poslancov so spracovaním Komunitného plánu za MRTV, 

ktorý bol predložený na BBSK. Ďalej informovala, že bola zaslaná žiadosť na ORSC v Rimavskej Sobote 

na vykonanie údržby a úpravy okolo štátnej cesty za celý MRTV. Nakoľko sa opakuje často výpadok 

elektrického prúdu po celej trase vysokého napätia bola spracovaná sťažnosť postihnutých obcí so 

žiadosťou o zapojenie reverzu Drienčany-Ostrany, na ktorý je dávno spracovaný projekt. Poslanci 

vzali informácie starostky na vedomie . 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 140/2018 

Za : 4                                                                   Proti : 0                                              Zdržal sa : 0   

Ad19/ Nakoľko bol  program zasadnutia vyčerpaný, starostka obce poďakovala všetkým 

z konštruktívny prístup k riešeniam jednotlivých úloh a zasadnutie ukončila.  

                                                                            d.a.h. 

 

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

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

 

                                                                                                                                Alena Segedyová 

                                                                                                                                  Starostka obce    
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