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                                                 Zápisnica 
Z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa: 25.10.2018 v zasadačke  

                                              Obecného úradu v Lukovištiach 

 

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

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 III. Q 2018 

6/ Návrh rozpočtu obce a OPS na rok 2019 , 2020, 2021 

7/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtom obce a OPS 

8/ Platobný rozkaz a úhrada FA 

9/ Oprava meradla a schválenie úhrady  

10/ Požiarna prevencia v obci 

11/ Návrhy na zmenu VZN 

12/ Príprava komunálnych volieb a termín ustanovujúceho zasadnutia 

13/ Mesiac úcty k starším, Mikuláš a Vianoce 

14/ Informácia o úprave platov starostov od 1.12.2018 

15/ Schválenie odmien za rok 2018 

16/ Návrh na úpravu odmien poslancov pre nové volebné obdobie 

17/ Interpelácie poslancov 

18/ Rôzne 

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

a riaditeľku OPS. 

Ad2/ Za zapisovateľku bola jednomyseľne schválená poslankyňa Urbanová. Za overovateľov zápisnice 

boli jednomyseľne schválení poslanci Bordášová a Hronec. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 153/2018 

Za : 4                                                         Proti: 0                                                          Zdržal sa : 0 

Ad3/ Starostka obce predložila poslancom návrh programu zasadnutia. Poslanci program bez 

pripomienok a doplnkov jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 154/2018 

Za : 4                                                          Proti: 0                                                         Zdržal sa : 0 

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

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 155/2018 

Za: 4                                                           Proti: 0                                                         Zdržal sa : 0 

Ad5/ Správu o hospodárení obce a OPS za 3. štvrťrok predložila riaditeľka OPS. Poslanci ju bez otázok 

a pripomienok jednomyseľne schválili. /príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 156/2018 

Za: 4                                                           Proti: 0                                                         Zdržal sa : 0 

Ad6/ Riaditeľka OPS predložila poslancom návrh rozpočtov obce a OPS na rok 2019 a orientačných 

rozpočtov na roky 2020 a 2021. Poslanci rozpočty bez pripomienok jednomyseľne schválili./prílohy 

zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 157/2018 

Za: 4                                                           Proti: 0                                                         Zdržal sa : 0 

Ad7/ Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom stanoviská k návrhom rozpočtov na rok 2019 

a roky 2020a 2021. K obidvom návrhom odporučila poslancom  návrhy schváliť./prílohy zápisnice/  

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 158/2018 

Za: 4                                                            Proti: 0                                                        Zdržal sa : 0 

Ad8/ Starostka obce predložila poslancom platobný rozkaz od Nájomné byty Lukovištia vo výške 

60.000 eur. Zároveň predložila poslancom na schválenie fa od právnej zástupkyne obce, ktorá podala 

odpor voči platobnému rozkazu. Poslanci vzali na vedomie a úhradu fa jednomyseľne 

schválili./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 159/2018 

Za: 4                                                           Proti: 0                                                         Zdržal sa : 0 
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Ad9/ Riaditeľka OPS predložila poslancom žiadosť o schválenie opravy meradla v pálenici a úhradu na 

jeho opravu. Poslanci po oboznámení sa so stavom jednomyseľne schválili aj opravu aj úhradu za 

opravu. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 160/2018 

Za :4                                                           Proti : 0                                                          Zdržal sa : 0 

Ad10/ Starostka obce požiadala poslanca Mišuráka o vykonanie preventívnych prehliadok 

v domácnostiach počas vykurovacieho obdobie. Kontrolu s ním bude vykonávať p.Pivovarník. 

Poslanec súhlasil a poslanci jednomyseľne vykonanie prehliadok schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 161/2018 

Za: 4                                                           Proti: 0                                                          Zdržal sa : 0 

Ad11/Starostka obce vyzvala poslancov, či je požiadavka na zmeny vo VZN. Poslanci sa vyjadrili, že 

zatiaľ to nie je nutné a jednomyseľne to schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 162/2018 

Za: 4                                                            Proti: 0                                                         Zdržal sa : 0 

Ad12/ Starostka obce informovala poslancov o príprave komunálnych volieb, kde je všetko 

pripravené a zverejnené. Budúci týždeň už budú prevzaté aj volebné lístky. Predložila tiež poslancom 

návrh, aby sa ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva uskutočnilo 29.11.2018. Poslanci 

vzali na vedomie a jednomyseľne schválili ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po 

voľbách. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 163/2018 

Za: 4                                                            Proti : 0                                                          Zdržal sa : 0 

Ad13/ Starostka obce predložila poslancom návrh na uskutočnenie spoločného podujatia osláv 

jubilantov, mesiaca úcty, Mikuláša a Vianoc na 7.12.2018 v kultúrnom dome. Poslanci návrh 

jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 164/2018 

Za: 4                                                            Proti: 0                                                             Zdržal sa : 0 

Ad14/Starostka obce informovala poslancov o schválení úpravy platov starostov od 1.12.2018. Našej 

obce sa týka úprava prepočítacieho koeficientu z 1,49 na 1,65 /obce do 500 obyvateľov a tiež 

možnosť úpravy platu starostu z doterajších 70% na 60%. Odstupné  starostu po dvoch po sebe 

idúcich volebných obdobiach zákon upravuje na štvornásobok jeho priemerného platu. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 165/2018 

Za: 4                                                           Proti : 0                                                             Zdržal sa : 0 
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Ad15/ Starostka obce predložila návrh na odmeny za rok 2018. Poslanci návrh jednomyseľne 

schválili./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 166/2018 

Za: 4                                                             Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0  

Ad16/ Starostka obce predložila poslancom na schválenie návrh odmien poslancov pre budúce 

volebné obdobie. /príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 167/2018 

Za: 4                                                            Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0 

Ad17/ V rámci interpelácie poslancov interpelovala poslankyňa Bordášová, či by sa nenašlo nejaké 

riešenie ohľadom studne na pozemku Juhaniakovcov, nakoľko po výkopových prácach počas hľadania 

poruchy na obecnom vodovode jej podmoká dom. Starostka jej odpovedala, že v spolupráci 

s vodárňami sa studňa vytiahne a požiadame o novú kontrolu obecného vodovodu korelátorom. 

K uvedenému bodu prijali poslanci unesenie č: 168/2018 

Za: 4                                                          Proti: 0                                                            Zdržal sa : 0 

Ad18/ V bode rôzne informovala starostka poslancov o potravinovej pomoci občanom v hmotnej 

núdzi, ktorá bude 7.11.2018 pre 6 občanov našej obce. Ďalej ich požiadala aby si na novembrové 

riadne zasadnutie pripravili návrhy na budúcoročnú akciu na ktorú by sme mohli požiadať BBSK 

o poskytnutie dotácie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 169/2018 

Za: 4                                                            Proti: 0                                                           Zdržal sa : 0 

AD19/ Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný starostka obce poďakovala všetkým prítomným za 

účasť a konštruktívny prístup. Vyzvala na účasť v komunálnych voľbách 10.11.2018 a zasadnutie 

ukončila. 

                                                                            d.a.h 

 

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

                                            Ján Hronec.....................................................................                                                
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