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                                              Zápisnica 
Zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa: 27.09.2018 v zasadačke 

                                                Obecného úradu v Lukovištiach 

 

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

Program:  

1/Zahájenie 

2/Voľba  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/Schválenie programu zasadnutia 

4/Kontrola plnenia uznesení 

5/Správa o hospodárení obce a OPS za I. polrok 2018 

6/Správa o zahájení a priebehu sezóny v obecnej pálenici 

7/Ukončenie MOS a § 54 

8/Informácia o ZS 

9/Správy hlavnej kontrolórky a plán práce 

10/Príprava komunálnych volieb 

11/Vyhodnotenie športového odpoludnia 

12/Interpelácie poslancov 

13/Rôzne 

14/Záver 

 

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  Mišurák. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 141/2018 

Za : 3                                                       Proti : 0                                                        Zdržal sa : 0 

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

zasadnutia jednomyseľne schválili. 
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K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 142/2018 

Za : 3                                                         Proti : 0                                                          Zdržal sa : 0 

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

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 143/2018 

Za : 3                                                        Proti : 0                                                           Zdržal sa: 0 

Ad5/ Správu o hospodárení obce a OPS za I. polrok 2018 predložila riaditeľka OPS. Poslanci 

informáciu prijali bez pripomienok a jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 144/2018 

Za: 3                                                         Proti: 0                                                            Zdržal sa : 0 

Ad6/ Správu o zahájení a priebehu novej sezóny v obecnej pálenici predložila riaditeľka OPS. Bolo 

konštatované, že sezóna je v plnom prúde, je veľmi veľa pálenia a preto je nutné prijať ďalšieho 

pracovníka pre posilnenie. Od 1.10.2018 nastupuje ešte jeden pracovník. Poslanci prijali správu bez 

pripomienok a jednomyseľne schváli aj prijatie ďalšieho pracovníka. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 145/2018 

Za : 3                                                        Proti : 0                                                           Zdržal sa : 0 

Ad7/ Starostka obce informovala poslancov o ukončení dohody MOS s 1 pracovníkom a § 54 ukončili 

4 pracovníci. Obec je momentálne bez pracovníkov cez ÚP. Od 1.10.2018  bude uzavretá dohoda na 

MOS s 1 pracovníkom . Poslanci správu prijali a jednomyseľne schváli uzavretie dohody s 

jedným   pracovníkom. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 146/2018 

Za : 3                                                        Proti : 0                                                          Zdržal sa: 0 

Ad8/ Starostka obce informoval o projekte na ZS, kde práve prebieha kontrola dokladovosti, dopĺňali 

sa tri dokumenty, ktoré však v pôvodnej žiadosti boli, ale podľa všetkého ich na PPA stratili. Tieto boli 

v termíne 5 pracovných dní doplnené. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 147/2018 

Za :3                                                         Proti : 0                                                          Zdržal sa: 0 

Ad9/ Starostka obce predložila poslancom správy hlavnej kontrolórky, ktorá vykonal kontrolu  

v zmysle plánu kontrol na 2. polrok 2018. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonov 

a interných predpisov v súvislosti s evidenciou príjmov OPS a obce v Lukovištiach a zabezpečovanie 

pokladničných operácií. Konštatoval, že pri kontrole neboli zistené nedostatky. 

 K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 148/2018 

Za : 3                                                         Proti : 0                                                           Zdržal sa : 0 
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Ad10/ Starostka obce informovala poslancov o prípravách na komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia 

dňa 10.11.2018. Všetky termíny náležitosti ktoré mal vybaviť obec sú splnené. Starostka predložila 

poslancom aj menovitý zoznam kandidátov na poslancov a starostu obce. Za starostu obce kandiduje 

len jeden kandidát a na poslancov kandiduje 8 občanov. Zoznamy zaregistrovaných kandidátov sú 

zverejnené aj na webovej stránke obce. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 149/2018 

Za : 3                                                       Proti : 0                                                         Zdržal sa : 0 

Ad11/ Starostka obce vyhodnotila športové odpoludnie, ktoré sa uskutočnilo 7.7.2018. Podujatie 

hodnotila ako veľmi vydarené a poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili. 

K uvedenému  bodu prijali poslanci uznesenie č: 150/2018 

Za : 3                                                        Proti : 0                                                       Zdržal sa : 0 

Ad12/ V rámci interpelácií vystúpil poslanec Mišurák s interpeláciou, že je potrebné vyprázdniť 

kontajner na sklo. Bolo mu odpovedané hneď, nakoľko Brantner príde v pondelok 1.10.2018 

kontajner vyprázdniť. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 151/2018 

Za : 3                                                       Proti : 0                                                         Zdržal sa : 0 

Ad13/ V tomto bode predložila starostka návrh, aby sme mesiac úcty k starším spojili spolu 

s Mikulášom a Vianocami na mesiac december. Poslanci návrh jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 152/2018 

Za : 3                                                        Proti : 0                                                         Zdržal sa : 0 

Ad14/ Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaní starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť 

a  konštruktívny prístup a zasadnutie ukončila. 

                                                                d.a.h 

 

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

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

 

 

                                                                                                                Alena Segedyová 

                                                                                                                Starostka obce 
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