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                                               Zápisnica 
Zo 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa: 22.11.2018 v zasadačke 

                                             Obecného úradu v Lukovištiach 

 

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

Program:  

1/ Zahájenie 

2/ Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/ Schválenie programu 

4/ Kontrola plnenia uznesení 

5/ Schválenie rozpočtov obce a OPS  

6/ Schválenie úpravy rozpočtu podľa skutočnosti za rok 2018 

7/ Vymenovanie inventarizačných komisií 

8/ Požiarna prevencia v obci 

9/ Výsledky komunálnych volieb 

10/ Lukovišťský kališčok 

11/ Príprava vianočnej akcie 

12/ Plán práce OZ 

13/ Ustanovujúce zasadnutie OZ 

14/ Interpelácie poslancov 

15/ Rôzne 

16/ Záver 

 

Ad 1/  Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce. Privítal prítomných poslancov 

a riaditeľku OPS. 

Ad 2/ Za zapisovateľku zápisnice bola jednomyseľne schválená poslankyňa Bordášová. Za 

overovateľov zápisnice boli jednomyseľne schválení poslanci Klapiš a Mišurák. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 170/2018 

Za: 5                                                           Proti : 0                                                           Zdržal sa : 0 
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Ad 3/ Starostka obce predložila poslancom návrh programu zasadnutia. Poslanci bez pripomienok 

a doplnkov program jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 171/2018 

Za : 5                                                           Proti: 0                                                        Zdržal sa : 0 

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

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 172/2018 

Za : 5                                                           Proti : 0                                                        Zdržal sa : 0 

Ad 5/ Riaditeľka OPS predložila poslancom na schválenie rozpočty na rok 2019 podľa hlavných 

kategórií EK a rozpočty na rok 2020 a 2021. Nakoľko neboli k rozpočtom vznesené žiadne 

pripomienky zo strany poslancov ani občanov poslanci OZ rozpočty jednomyseľne schválili. /príloha 

zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 173/2018 

Za : 5                                                            Proti: 0                                                        Zdržal sa : 0  

Ad 6/ Riaditeľka OPS predložila poslancom žiadosť o schválenie úpravy rozpočtu za rok 2018 podľa 

skutočnosti. Nakoľko sú poslanci na každom zasadnutí informovaní o čerpaní rozpočtu úpravy 

jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č : 174/2018 

Za : 5                                                              Proti : 0                                                    Zdržal sa : 0  

Ad 7/ Starostka požiadal poslancov o schválenie členov inventarizačných komisií a termínov 

vykonania inventarizácií. Poslanci jednomyseľne schválili inventarizačnú komisiu pre obec v zložení 

predsedníčka poslankyňa Bordášová, členky Krausová a Segedyová. Pre OPS predsedníčka Bordášová 

a členky Krausová a Boľfová. 

K uvedenému bodu  prijali poslanci uznesenie č: 175/2018 

Za : 5                                                             Proti: 0                                                        Zdržal sa : 0 

Ad 8/ Starostka obce požiadala poslancov o doplnenie požiarnej preventívnej jednotky pre 

preventívne prehliadky v obci o poslanca Klapiša. Poslanci návrh jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 176/2018 

Za : 5                                                              Proti: 0                                                      Zdržal sa : 0 

Ad 9/ Starostka obce informovala poslancov o výsledkoch komunálnych volieb v obci. Starostkou sa 

opätovne stala Alena Segedyová,  za poslancov boli opätovne zvolení Oto Mišurák, Ján Hronec, 

Tomáš Klapiš, Soňa Bordášová  a novým poslancom sa stal  Mgr. Richard Útis.   

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 177/2018 

Za : 5                                                              Proti: 0                                                      Zdržal sa : 0 
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Ad 10/ Starostka obce s riaditeľkou OPS predložili poslancom návrh na uskutočnenie Lukovišťského 

kaličšoka v roku 2019. Bolo by to z príležitosti 85. výročia pálenia v obci. Poslanci s nadšením návrh 

prijali aj s termínom uskutočnenia hodnotenia vzoriek na 17.5.2019 a koštovka 6.7.2019 . Návrh 

jednomyseľne schválili a prisľúbili byť veľmi nápomocní. Hodnotenie 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 178/2018 

Za : 5                                                               Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

 

Ad 11/ Starostka predložila poslancom zabezpečenie osláv jubilantov, Mikuláša a Vianoc. Je 

zabezpečený program, plagáty, varenie kapustnice a punču. Poslanci priebeh jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 179/2018 

Za: 5                                                               Proti: 0                                                       Zdržal sa : 0 

Ad 12/ Starostka obce predložila poslancom návrh plánu práce na I. polrok 2018. Poslanci ho 

jednomyseľne schválili. Plán práce bude predložený aj na ustanovujúce zasadnutie OZ. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 180/2018 

Za : 5                                                              Proti: 0                                                      Zdržal sa : 0 

Ad 13/Starostka obce predložila poslancom návrh na uskutočnenie ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva na 29.11.2018. Poslanci termín jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č : 181/2018 

Za : 5                                                               Proti: 0                                                       Zdržal sa : 0 

Ad 14/ V rámci interpelácií poslancov neinterpeloval žiadny poslanec. 

Ad 15/ V bode rôzne informovala starostka o príprave projektov na dotácie z poslaneckých 

prostriedkov BBSK a predsedu BBSK. Poslanci projekty jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 182/2018 

Za: 5                                                               Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0 

Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný, starostka poďakovala poslancom za štvorročnú prácu pre 

obec, osobitne poďakovala poslankyni Urbanovej, ktorá už nekandidovala do OZ a požiadala ju 

o spoluprácu ako občianku obce aj v nasledujúcom období. 

                                                                             d.a.h. 

 

Overovatelia zápisnice: Tomáš Klapiš ............................................................ 

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