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                                                      Zápisnica 
Z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.2.2019 v zasadačke 

                                       Obecného úradu v Lukovištiach 

 

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

Program:  

1/ Zahájenie 

1/ Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/ Schválenie programu 

4/ Kontrola plnenia uznesení 

5/ Správa o hospodárení obce a OPS k 31.12.2018ä 

6/ Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2018 

7/ Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu OPS za rok 2018 

8/ Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 

9/ Schválenie záverečného účtu OPS za rok 2018 

10/ Správa nezávislého audítora za rok 2017 

11/ Správa o priebehu pálenia 

12/ Schválenie finančných prostriedkov na opravu rektifikačného  kotla v pálenici 

13/ Inventarizácia obce a OPS za rok 2018 

14/ Úprava platov starostky a pracovníčky obecného úradu, riaditeľky OPS 

15/ Zverejnenie emailových adries poslancov 

16/ Potvrdenie VZN o umiestňovaní volebných plagátov 

17/ Interpelácie poslancov 

18/ Vystúpenie občana JUDr. Útisa 

19/ Rôzne 

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

riaditeľku OPS a JUDr. Útisa. 

Ad2/ Za zapisovateľa zápisnice bol jednomyseľne schválení poslanec Mišurák. Za overovateľov 

zápisnice boli jednomyseľne schválení poslanci Bordášová a Útis. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 190/2019 

Za: 3                                                      Proti: 0                                                        Zdržal sa : 0 

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

a doplnení jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 191/2019 

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: 192/2019 

Za: 3                                                        Proti: 0                                                      Zdržal sa : 0 

Ad5/ Pracovníčka obce a zároveň riaditeľka OPS predložila poslancom správu o hospodárení obce 

a OPS k 31.12.2018. Nakoľko neboli pripomienky ani otázky poslanci správu jednomyseľne 

schválili./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 193/2019 

Za: 3                                                        Proti: 0                                                       Zdržal sa : 0 

Ad6/ Starostka obce prečítala poslancom správu hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce 

k 31.12.2018, ktorá odporučila schválenie bez výhrad. /príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 194/2019 

Za: 3                                                        Proti: 0                                                        Zdržal sa : 0 

Ad7/ Starostka obce prečítal poslancom správu hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu OPS 

k 31.12.2018, ktorá odporučila schválenie bez výhrad./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 195/2019 

Za: 3                                                        Proti: 0                                                        zdržal sa: 0 

Ad8/ Pracovníčka obecného úradu predniesla poslancom znenie záverečného účtu obce. Poslanci bez 

otázok a pripomienok záverečný účet obce jednomyseľne schválili./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 196/2019 

Za. 3                                                        Proti: 0                                                       Zdržal sa : 0 
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Ad9/ Riaditeľka OPS predniesla poslancom znenie záverečného účtu OPS. Poslanci ho bez 

pripomienok a otázok jednomyseľne schválili./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 197/2019 

Za: 3                                                        Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0 

Ad10/ Starostka obce prečítala poslancom Správu nezávislej audítorky, ktorá v správe uvádza, že 

obec Lukovištia konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Poslanci správu 

audítorky jednomyseľne schválili./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 198/2019 

Za: 3                                                        Proti: 0                                                       Zdržal sa : 0 

Ad11/ Riaditeľka OPS informovala poslancov o priebehu sezóny v obecnej pálenici, nakoľko je veľmi 

silná sezóna museli sme sa registrovať na daňovom úrade ako platca DPH. Poslanci informáciu prijali 

bez pripomienok a jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 199/2019 

Za: 3                                                        Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0 

Ad12/ Riaditeľka OPS informovala poslancov o poruche rektifikačného kotla v pálenici a požiadala 

poslancov o schválenie finančných prostriedkov na jeho opravu. Poslanci požiadavku jednomyseľne 

schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 200/2019 

Za: 3                                                       Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0 

Ad13/ Predsedkyňa finančnej komisie predložila poslancom inventarizačné hárky o vykonanej 

inventarizácii. Nič sa nevyraďovalo a inventarizácia je v súlade s účtovníctvom. Poslanci výsledky 

inventarizácie jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č:201/2019 

Za: 3                                                        Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0 

Ad14/Poslanci na základe vedomostí o úprave platov starostov upravili plat starostky o 20% mesačne 

z dôvodu pribúdajúcich povinností upravili tiež plat pracovníčke obecného úradu o 20% aj za OPS. 

Poslanci po zvážení jednomyseľne úpravu schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 202/2019 

Za: 3                                                       Proti: 0                                                        Zdržal sa :0 
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Ad15/ Starostka obce predložila poslancom požiadavku ZMOS o sprístupnenie mailových adries 

poslancov obecného zastupiteľstva. Poslanci jednomyseľne nesúhlasili so zverejnením ich adries. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č:203/2019 

Za: 0                                                       Proti: 3                                                         Zdržal sa: 0 

Ad16/ Starostka obce predložila poslancom, či je potrebné novelizovať VZN o umiestňovaní 

volebných plagátov. Poslanci jednomyseľne schválili, že nie je to potrebné. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 204/2019 

Za: 3                                                        Proti: 0                                                        Zdržal sa : 0 

Ad18/ V rámci interpelácií neinterpeloval ani jeden poslanec. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 205/2019 

Za: 3                                                        Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0 

Ad17/ V tomto bode vystúpil občan JUDr. Útis, s tým, že podľa jeho vedomostí sa obec dostáva do 

pozornosti, nielen neslávnou bytovkou, ale už bohužiaľ som počul, že tie naše budovy čo sme zdedili 

od štátu keď sa ich štát zbavoval majetku, ktorý považoval za nezaujímavý budú využité. Bol by som 

rád, už sa nerozpráva len o bytovke ale aj o MŠ a ZŠ. Teraz som sa dozvedel o tom, že aj parcela ktorá 

sa nachádza pod týmito budovami my sme boli okradnutí o záhradu čo darovala p. Šulková, ten kto 

neprávom zavkladoval so školou aj túto parcelu. Bude to niekde v uznesení zo zastupiteľstiev 

v rokoch 2002-2006 keď som ja bol starostom. Či to bolo zavkladované treba pozrieť Benefício. 

Uznesenie o založení Benefício- či je aj parcela. Ja som dal vypracovať štúdiu  robil ju p. Váradi/a od 

BBSK sme dostali 30.000 sk. Boli dni obce. Prišla p. Nováková a p. Martiš a povedali nám, že nám 

pomôžu. Obec nemala právo požiadať o eurofondy len keď sa založí OZ. Poslanci rozhodli že sa založí 

Benefício, že budeme hľadať spôsoby, ako nájsť eurofondy. Bolo treba vypracovať štúdiu na objekt 

školy/430.000sk/ s tým, že bude súhlasiť s normami EÚ/Domov dôchodcov/ a MŠ by bola ako filiálka 

/možnosť ubytovania a vývarovňa./. Títo dvaja sa pustili s tým, že oni to zafinancujú. OZ Benefício pri 

Obecnom úrade bolo zaregistrované na ŠÚ sr a MV SR. Bolo vyvolané sedenie v Tisovci, kde sa 

dohodlo, že sa budú písať zápisnice. Voči Mitterovi sa podniká, že narobil zle. Kto dovolil a podpísal 

prevod majetku Benefícia. Som sa opýtal Martiša a on mi odpovedal, že mňa do toho nič. Kto 

previedol na Richterovú, kto podpísal prevod na Diamont s.r.o? treba pohľadať uznesenie – keď sa 

nezrealizuje tak sa musí nehnuteľnosť vrátiť obci. Čiže koľko rokov už prebehlo a aké čachry-machry 

urobili. Nikto z obce o tom nevedel. Je to podvod. Páni poslanci až neurobíte nápravu a nenájdete 

dokumenty, tak ja budem konať. Urobte si poriadok. Uznesenie-založenie Benefícia a pohľadať 

prevedený majetok, ľudia my obíjajú o hlavu, že to boli peniaze za šrot. Mitter sa priznal, že my chcel 

urobiť zle /Útisovi/ medzi občanmi. Ľudia hovoria, že sme dostali od tejto vlády 5.000 eur a milióny 

nám utekajú. Nechcete zvyšovať dane pre občanov, tak to tak nenechajte. Poslanci si diskusný 

príspevok občana Útisa vypočuli a na základe toho bola vytvorená komisia na kontrolu v zložení 

starostka obce, poslanci Útis, Mišurák, Bordášová a p. Boľfová. 
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K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 206/2019 

Za: 3                                                       Proti: 0                                                 Zdržal sa : 0 

Ad19/ Starostka obce informovala poslancov o žiadosti na výmenu  elektrického stĺpa pri hornej 

vodárničke. Odpoveď z distribúcie prišla, že sa to uskutoční v jarných mesiacoch. Ďalej informovala, 

že majiteľ MŠ Ing. Čomor sa zaujíma o prestavbu a využitie objektu. Tiež majiteľka ZŠ informovala, že 

v mesiaci apríl začínajú vybavovať stavebné povolenie. Informovala o ďalšej poruche obecného 

vodovou a jednaní s Veoliou o výmene potrubia na cintorínskej ceste, nakoľko je v cesta v kritickom 

stave a je ju nutné opraviť. Ďalej informovala o prijatí 2 UOZ na §50j na 9 mesiacov. Predložila im aj 

protokol o odovzdaní optimalizačného  energetického návrhu v obci Lukovištia . Poslanci vzali 

informácie na vedomie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 207/2019 

Za: 3                                                        Proti: 0                                              Zdržal sa: 0 

 

Ad20/ Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný, starostka poďakovala poslancom a riaditeľke OPS 

z konštruktívny prístup a zasadnutie ukončila. 

                                                        d.a.h. 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Richard Útis............................................................................. 

 

Soňa Bordášová...............................................................................   
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