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                                               Zápisnica 
Z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.3.2019 v kancelárii        

                                             Obecného úradu v Lukovištiach 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny /poslanci Hronec, Klapiš, Mišurák, Mgr. Útis, Ing. Iveta Nováková, 

                                                               JUDr. Útis Jaroslav, Boľfová, Mgr. Mitter 

Program: 

1.Zahájenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Žiadosť poslancov OZ na zvolanie mimoriadneho zasadnutia 

4. Záver 

Ad1/ Zasadnutie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce. Privítala 

všetkých prítomných. /prezenčná listina/ 

AD2/ Za zapisovateľa zápisnice bol jednomyseľne schválený poslanec Klapiš. Za overovateľov 

zápisnice boli jednomyseľne schválení poslanci Mgr. Útis a Hronec.  

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 208/2019 

Za: 4                                                          Proti: 0                                                  Zdržal sa : 0  

AD3/ V úvode zasadnutia si ako prvý vyžiadal slovo JUDr. Útis- nakoľko na predchádzajúcom 

zasadnutí neboli prítomní poslanci, som rád, že prišla aj Ing. Nováková, aby bola v kurze veci. Za 

môjho starostovania zhruba po dvoch rokoch od nástupu už MŠ nefungovala a počas môjho 

pôsobenia bola vyradená aj ZŠ zo siete škôl. Bola vyradená pre nedostatok žiakov a obec bola nútená 

starať sa o ZŠ a MŠ. Starosť ostala na nás. Nebolo možné s týmito nehnuteľnosťami disponovať 

obcou. Len ak sa založí nezisková organizácia alebo občianske združenie. Pri jednej oslave bola 

pozvaná aj Ing. Nováková a Ing. Martiš. Poprosili sme ich o pomoc, či by nám stým nepomohli. Sľúbili 

pomoc, my sme nemali peniaze, len cestou OZ. Prehliadli sme si budovy a určili sme si termín a stretli 

sme sa. OZ sa založilo, uznesenie bolo schválené, stanovy schválené na Ministerstve vnútra 

a Štatistickým úradom bolo pridelené IČO. Bolo dohodnuté, že bude fungovať. Inak nebolo možné 

žiadať o fondy z EÚ. Bolo treba spracovať čo OZ schválilo zmluvu o prevode majetku. Zmluva bola 

podpísaná 10.10.2005. Presne i parcelné čísla, ktoré prislúchajú k ZŠ. Poslancom som vysvetlil, že 

obec nemala finančné prostriedky na vypracovanie projektu na Domov dôchodcov zo ŹŠ. Ing. 

Nováková a Martiš zo svojich prostriedkov poskytli na vypracovanie projektu. Robil ich p. Váradi 

z Rimavskej Soboty. Projekty na úrade nie sú. Všetko som odovzdal, neviem kde sú materiály 
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z budovy OcÚ, to ja neviem povedať, kde bolo v materiáloch, že v predstavenstvo OZ sú Ing. 

Nováková, Martiš a starosta obce. 

Vtedajší poslanci s úctou prijali ponuku prijatia finančných prostriedkov. Nováková a Martiš nikdy 

nežiadali vrátenie peňazí. Dôverovali tomu. Až by bola vláda Mečiara, tak by bol DD stál. Odvtedy 

žiadna vláda nemá záujem o DD. Bol tu jeden projekt, nie je tu. Uznesenia boli všetky, tak kde sú. Keď 

som ja preberal úrad po Kúdelovi, tak kde sú tie zápisnice. Kde je delimitácia a prechod kompetencií, 

kde je zmluva, čo pani Šulková darovala obci pozemok. Kto mal záujem, nechcem nikoho obviňovať. 

Ja som odišiel s čistým štítom. Uznesenia majú byť vyškartované a tie čo sú platné idú ďalej. Bola 

veľká nádej, že Benfício bude záruka. V Detve chceli urobiť bordel, my sme to ošetrili, že bude DD. OZ 

musí schváliť ďalší postup pri predaji. Mitter mi vykričal, že sme prijali po 4.000 euro, že sme predali 

ZŠ a MŠ. Povedal som mu, že nie som odkázaní pri mojom dôchodku. Kde sú peniaze za škôlku 7.000 

eur- prečo ste sa nespýtali Mittera a Segedyovej. Ja som sa zaujímal,neboli tu všetci poslanci, že som 

sa informoval u Mittera prečo chcete nájomné byty keď tu máme ZŠ. Pýtal som sa starostky, tá mi 

povedala že to má nejaký Bystričan, Martiš keď som sa ho pýtal tak mi povedal, že on s tým nemá nič 

spoločne. Nechcem sa vyjadriť, že ani jedna posratá vláda nedala peniaze na DD. Ako občan som sa 

zaujímal, lebo ma občania bijú, za to čo poschvaľovali OZ členov, Nováková, Martiš a starosta 

obce./ja som už nebol v kurze. Keď ma starostka informovala, že bol na zastupiteľstve ten pán 

z Bystrice, tak by poslanci nemali šíriť bludy. Nikoho som neobvinil, že chcem len aby bolo všetko o.k, 

aby ma neobviňoval aj môj švagor. Hovoril som s Ing. Novákovou a jej návrh mi je sympatický, ona 

Vám ho povie. Až sa veci nepohnú, ja si nedám kydať na hlavu. 

O slovo požiadal Ing. Nováková, s Jarkom Útisom sme sa poznali dobre. Moji predchodcovia ako 

prednostky Okresného úradu –Šimko ma oslovil, že nemá veliteľa PZ. Či ja dám súhlas, že by sme tam 

dali JUDr. Útisa. Moja odpoveď bola, že ja s tým nemám problém a si to kedykoľvek obhájim. Na 

stretnutí v Lukovištiach sme sa zhodli, že založíme OZ. Projekty sme dali vypracovať my s Martišom 

na ZŠ ako aj štúdiu na MŠ. Začali sme riešiť ako zohnať peniaze. Výzva bola len pre obce nad 5.000 

obyvateľov. Veľmi dlho trvalo, kým sme našli investora. Martiš bol vtedy na VÚC a povedal, že sa 

pokúsi vybaviť peniaze. VÚC odmietala zaradiť DD do siete štátnych zariadení. Martiš mi povedal, že 

by mohli byť byty, že na to by mal človeka. Musím povedať, že ten človek pracoval v Anglicku a volal 

vtedajšiemu starostovi Mitterovi, či OZ Benefício a jeho členovia sú dôveryhodní, ktorý mu povedal, 

že nie sme dôveryhodní. Mitter reagoval, že nevedel zohnať kontakty. Nováková na to povedala, že 

nakoniec nevie na čom jeho tvrdenie stroskotalo. Pán Mitter boli sme osobne za Vami 2x. Prevod sa 

uskutočnil s podmienkou, že tam môžu byť aj byty. Mne sa peniaze za projekty nikdy nevrátili. Martiš 

odporučil p. Richtera, ktorý má stavebnú firmu. My sme pýtali za budovu viac peňazí,, ty Jarko si sa 

rozprával aj s Demeterovcami, teraz hovoríš, že Martiš pýtal od nich 800000-900.000 Oni o to nemali 

záujem. DD nie je ziskový, je to služba ľuďom. Iste by som sa v tom nebola angažovala za účelom 

zárobku. Na otázku Mgr. Útisa prečo to dal Richter na svoju 80 ročnú mamu, ktorá môže už aj 

zomrieť. Nováková reagovala, že z dôvodu že stavebný firmám okrem iných dlhuje štát za služby. 

Jemu sa objekt skutočne páčil a týmto ho chcel istiť. Pre mňa ani pre neho nie je problém prísť keď 

vidíte, že sú problémy. V  apríli 2019 predkladajú všetky potrebné materiály na stavebný úrad. Je 

v kontakte so Slovákovou zo stavebného úradu.  JUDr. Útis sa opýtal Novákovej, prečo mu Martiš 

povedal, že jeho do toho nič. Nováková mu povedala, že telefonovala s Martišom, ale on do mája 

nevie prísť z pracovných dôvodov. Ja keby som sa s Útisom nebola poznala, tak do toho nejdem. Môj 

zámer bol pomôcť. Prečo ti to Jarko Miro nepovedal neviem, vieš že som mala vážne zdravotné 

problémy . Útis- veľmi ťažko sa mi žije, keď máte žiť v tom, že ja som to dal ale odkedy som bol na 

minulom zasadnutí OZ už sa ma tí, ktorí ma stále napádajú nespytujú, lebo neboli schodpní prísť na 
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zasadnutie ako som to urobil ja. Chcem aby mi už dali pokoj, ja som žiadne peniaze ani so 

Segedyovou nedostal. Nováková reagovala, že žiadne peniaze nikomu nedávali. JUDr. Útis dal návrh, 

aby bol na zasadnutie prizvaní aj Richter a informoval poslancov o zámere. Starostka reagovala, že on 

bol prítomní už na zastupiteľstve, kde hovoril s poslancami. Mgr. Útis sa opýtal Ing. Novákovej, či 

mala právo prepísať majetok na Diamond, s.r.o.. Chce aby to bolo zdokumentované. Nikto nehovorí, 

že ste na tom zarobili, ale nech je to v poriadku. Požiadal starostku obce, aby vyžiadala všetky 

relevantné doklady z MV SR ohľadom Benefícia ako aj doklady z katastrálneho úradu o prevodoch 

majetku. Ing. Nováková na to odpovedala, že chce byť v každom prípade nápomocná. JUDr. Útis 

vyzval poslancov na zhovievavosť a aby sa pokúsili vzniknutú situáciu riešiť s chladnou hlavou,  nie 

unáhlenými rozhodnutiami. V prípade, že by zmluvy boli zrušené, nie je záruka, že sa toho niekto 

ujme a obec bude mať ďalšie náklady.  

Keďže z prítomných už neboli pripomienky ani otázky poslanci jednomyseľne schválili, aby starostka 

obce zabezpečila z MV SR a katastra doklady, aby boli na obecnom úrade. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 209/2019 

Za: 4                                                             Proti: 0                                                  Zdržal sa : 0 

Ad4/ Starostka obce poďakovala prítomným za konštruktívny priebeh a návrh riešenia a zasadnutie 

ukončila. 

                                                                       d.a.h. 

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Richard Útis............................................................................................ 

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