
Obec Lukovištia  

                         Lukovištia 26, 980 26 
________________________________________________________ 

 
 

Zápisnica 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia,  
konaného dňa 25. apríla 2019 

 
 
Prítomní: starostka obce: Alena Segedyová 
                poslanci obecného zastupiteľstva: Soňa Bordášová, Ján Hronec, Oto Mišurák, Mgr.  

Richard Útis 
                riaditeľka obecnej prevádzky služieb (ďalej len „OPS“): Viera Boľfová 
                (viď prezenčná listina). 
   
     V úvode zasadnutia starosta obce privítala prítomných na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva obce Lukovištia (ďalej len „zastupiteľstvo“) a oboznámila ich s programom 
zasadnutia: 
 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
2. Správa o výsledku hospodárenia obce a OPS za I. štvrťrok 2019. 
3. Správa hlavného kontrolóra. 
4. Oprava cesty pri cintoríne. 
5. Informácia o súdnom spore v prípade bytovky v obci Lukovištia. 
6. Plnenie úloh z predchádzajúceho mimoriadneho zastupiteľstva. 
7. Príprava na podujatie „Lukovišťský kalíšťok“. 
8. Informácia o prevádzke pálenice v obci Lukovištia.   
9. Rôzne: a) interpelácie poslancov, 

            b) dotaz Zuzany Jones na opravu mostíka na príjazdovej ceste k ich rodinnému            
domu. 

 
 
ad1) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
Za zapisovateľa bol určený Mgr. Richard Útis a za overovateľov boli schválení Ján Hronec 
a Oto Mišurák. 
 
K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 212/2019 
 
Za: 4                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  
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ad 2)  Správa o výsledku hospodárenia obce a OPS za I. štvrťrok 2019: riaditeľka OPS – 
Viera Boľfová 

 
riaditeľka OPS podrobne po jednotlivých položkách oboznámila prítomných o výsledkoch 
hospodárenia obce, ako aj OPS (viď správa o výsledku hospodárenia), kde  konštatovala 
nasledovný stav: 
 
obecný úrad k 31. 03. 2019 – skutočné príjmy obce: 22.024,97,- € 
                                                  výdavky obce:             11.837,53,- € 
 
obec hospodárila 2 31. 03. 2019 s výsledkom + 10.187,44,- €.      
 
OPS k 31. 03. 2019 – skutočné príjmy OPS:66.353,99,- € + zostatok z minulého roku                

15.470,35,- € = 81.824,34,- € 
                                           výdavky OPS: 66.617,67,- € 
 
OPS hospodárila 2 31. 03. 2019 s výsledkom + 15.206,67,- €.      
 
 
 
ad 3) Správa hlavného kontrolóra: starostka obce – Alena Segedyová 
 
starostka obce prečítala správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra, ktorá bola 
spracovaná ako pre činnosť obce, tak aj pre činnosť obecnej prevádzky služieb (viď správa 
hlavného kontrolóra). Počas kontroly hlavným kontrolórom neboli zistené žiadne závažné 
nedostatky. 
 
 
ad 4) Oprava cesty pri cintoríne: starostka obce – Alena Segedyová 
 
pred opravou cesty pri cintoríne je potrebné vykonať výmenu vodovodného potrubia pod 
cestou o dĺžke 110 m. Prevádzkovateľom potrubia je Stredoslovenská vodárenská 
prevádzková spoločnosť, a.s. a vlastníkom vodovodu je Stredoslovenská vodárenská 
spoločnosť a.s. Banská Bystrica. Výmenu potrubia v prípade poruchy vykonáva 
prevádzkovateľ. Pri výmene potrubia výkopové práce a materiál hradí obec, vlastník potrubia 
vykoná montáž potrubia. 
 
     Poslanci jednohlasne súhlasili, že pred asfaltovaním cesty je potrebné vykonať výmenu 
vodovodného potrubia a cestu je potrebné vyasfaltovať až po dom rodiny Lukáčovej. 
 
     Starostka obce ďalej informovala, že s realizáciou cesty a výmenou vodovodného potrubia 
chce byť informovaná rodina Baňáková. 
 
K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 213/2019 
 
Za: 4                                                       Proti: 0                                          Zdržal sa: 0  
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ad 5) Informácia o súdnom spore v prípade bytovky v obci Lukovištia: starostka obce – 
Alena Segedyová 

 
dňa 08. 04. 2019 sa v Rimavskej Sobote konalo súdne pojednávanie vo veci súdneho sporu 
medzi vlastníkom bytovky a obcou Lukovištia. Na tomto pojednávaní sa zúčastnila starostka 
obce spolu s Mgr. Jozefom Mitterom. Obec Lukovištia na súde zastupovala advokátka Mgr. 
Viera Kadášová. Ďalšie pojednávanie bolo stanovené na 06. 05. 2019. 
 
    Na otázku poslanca Ota Mišuráka starostka obce odpovedala, že súdny spor sa vyvíja 
v prospech obce Lukovištia.  
      
     Poslanci jednohlasne odsúhlasili preplatenie faktúry vo výške 2.665,49,- € za poskytnuté 
advokátske služby, v ktorých je zahrnutý aj preddavok na ďalšie súdne pojednávanie, konané 
dňa 06. 05. 2019. 
 
K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 214/2019 
 
Za: 4                                                     Proti: 0                                          Zdržal sa: 0  
 
 
ad 6) Plnenie úloh z predchádzajúceho mimoriadneho zastupiteľstva – starostka obce – 

Alena Segedyová 
 
starostka obce vyžiadala z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) 
stanovy občianskeho združenia Benefício spolu s dokumentáciou, ktorá bola zaslaná na MV 
SR za účelom registrácie občianskeho združenia Benefício. Z  MV SR boli zaslané len 
stanovy občianskeho združenia, avšak dokumentácia nebola zaslaná, nakoľko podľa 
vyjadrenia MV SR túto môžu vyžiadať len účastníci právneho vzťahu.  
     Z rovnakého dôvodu neboli zaslané z Katastrálneho úradu v Rimavskej Sobote na obec 
Lukovištia ani dokumenty súvisiace s prevodom majetku základnej školy a pozemkov 
uvedených na liste vlastníctva č. 211. 
Mgr. Richard Útis – táto dokumentácia je k nahliadnutiu na Katastrálnom úrade v Rimavskej 
Sobote. 
 
 
ad 7) Príprava na podujatie „Lukovišťský kalíšťok“: obecné zastupiteľstvo 
 
starostka obce – z BBS obec Lukovištia na toto podujatie dostane čiastku 800,-€. Je potrebné 
osloviť sponzorov, ktorí vypomôžu obci pri organizovaní podujatia po finančnej, či 
materiálnej stránke. 
     Servis na degustáciu, ktorá sa uskutoční dňa 17. 05. 2019 je zabezpečený, plagáty na 
propagáciu akcie sú pripravené. 
 
Mgr. Richard Útis – pečivo na podujatie je zabezpečené, taktiež je zarezervovaná country 
kapela aj s rozprávačom. 
 
starostka obce – pred uskutočnením podujatia bude zvolané ďalšie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, na ktorom sa podrobne rozoberie priebeh a organizácia akcie. 
 

 +421 47 56 90101       lukovistia@lukovistia.sk       www.lukovistia.sk 
 



4 
 

ad 8) Informácia o prevádzke pálenice v obci Lukovištia – riaditeľka OPS – Viera 
Boľfová 

 
riaditeľka OPS informovala, že naďalej bude prebiehať prevádzka v pálenici a to až do konca 
mája 2019 takmer každý deň. V pálenici pracujú traja zamestnanci: Jaroslav Hronec, Ján 
Balík a Ján Benda. Títo prisľúbili, že budú v zamestnaneckom pomere pokračovať aj 
v budúcom období. 
 
     Pri kontrole dokumentácii v pálenici neboli zistené nedostatky a neboli podané žiadne 
sťažnosti na prácu zamestnancov. 
 
     Riaditeľka OPS informovala podrobne o nákladoch spojených s prevádzkou pálenice. 
 
ad 9) Rôzne: a)  interpelácie poslancov, 

           b) dotaz Zuzany Jones na opravu mostíka na príjazdovej ceste k ich     
rodinnému domu. 

 
a) Oto Mišurák sa opýtal, ako je zabezpečené kosenie v obci.  

starostka obce: obec má dvoch zamestnancov – Jána Bordáša  a Máriu Kurákovú. 
S kosením bude vypomáhať aj Dušan Boľf. 
 
Ján Hronec sa opýtal, aký je stav projektu bývalého zdravotného strediska. 
starostka obce: obec Lukovištia podala po zamietavom stanovisku odvolanie, ale od 
vlády v odvolacom konaní nebola doposiaľ zaslaná žiadna odozva. 
 
Ján Hronec informoval, že je potrebné riešiť situáciu autobusových zastávok, nakoľko sú 
tieto v nevyhovujúcom stave.  
Viera Boľfová – bolo by zvážiť, či by sa na opravu zastávok použili financie obce, 
nakoľko z BBSK obec finančnú dotáciu na tieto opravy nedostala. 
 

b) starostka obce: p. Zuzana Jones požiadala o opravu mostíkov na príjazdovej ceste k ich 
rodinnému domu, nakoľko tieto boli poškodené ťažkou technikou, ktorá vykonávala 
práce pre obec (elektrikári). 
 
Obecné zastupiteľstvo  jednomyseľne odsúhlasilo opravu mostíkov. Mgr. Richard Útis 

zistí náklady na materiál, Oto Mišurák vykoná zváračské práce. 
 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 215/2019 
 
Za: 4                                                     Proti: 0                                          Zdržal sa: 0  

 
       Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia starostka obce poďakovala 
prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 
 
V Lukovištiach 29. 04. 2019                                                  Zapísal: Mgr. Richard Útis 

d.a.h. 
 

Overovatelia : Oto Mišurák .................................................................. 
 
                        Ján Hronec   .................................................................. 
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