
Obec Lukovištia  

                         Lukovištia 26, 980 26 
________________________________________________________ 

 
 
 

Zápisnica 
 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia,  
konaného dňa 16. apríla 2019 

 
 
 
Prítomní: starostka obce: Alena Segedyová 
                poslanci obecného zastupiteľstva: Ján Hronec, Otto Mišurák, Mgr.  Richard Útis,    

Tomáš Klapiš, 
                 Ing. Iveta Nováková, 
                 JUDr. Jaroslav Útis, Miloš Kurák, 
                (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. Prerokovanie aktuálneho stavu budovy základnej školy a pozemkov v jej blízkosti 

zapísanými na liste vlastníctva č. 211 v katastrálnom území obce Lukovištia. 
3. Rôzne. 

             
 
ad1) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
Za zapisovateľa bol určený Tomáš Klapiš a za overovateľov boli schválení Ján Hronec a Mgr. 
Richard Útis 
 
K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 210/2019 
 
Za: 4                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  
 
 
 
 

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



2 
ad 2) Prerokovanie aktuálneho stavu budovy základnej školy a pozemkov v jej blízkosti 

zapísanými na liste vlastníctva č. 211 v katastrálnom území obce Lukovištia. 
 
     V tomto bode zasadnutia starostka obce dala slovo Mgr. Richardovi Útisovi, ktorý 
prítomným ozrejmil náležitosti kúpno-predajnej zmluvy uzavretej medzi obcou Lukovištia 
a občianskym združením Benefício. Predmetom tejto zmluvy bola budova základnej školy 
a pozemkov, ktoré sú v súčasnosti zapísané na liste vlastníctva č. 211 na p. Richterovú 
z Banskej Bystrice. Informoval o jednotlivých prevodoch týchto nehnuteľností a navrhol Ing. 
Ivete Novákovej, aby podnikla kroky smerujúce k navráteniu nehnuteľností obci Lukovištia 
tak, ako je to uvedené v kúpno-predajnej zmluve. 
 
     Ing. Iveta Nováková s týmto návrhom nesúhlasila. Dodala, že ona a Ing. Miroslav. Martiš, 
ako členovia občianskeho združenia Benefício zainvestovali cca. 500.000,-Sk do projektovej 
dokumentácii, ale žiadne doklady o zaplatení tejto sumy nemá a že je neskoro vyplakávať, 
keďže sú nehnuteľnosti už majetkom p. Richterovej. V kúpno-predajnej zmluve bolo možné 
vykonať prepis nehnuteľností na tretiu osobu, čo ona, ako štatutár občianskeho združenia 
Benefício aj vykonala. 
 
     Následne Mgr. Richard Útis podal písomnú informáciu, akým spôsobom boli 
nehnuteľnosti prevedené až na súčasného vlastníka a požiadal, aby táto písomná informácia 
tvorila prílohu k tejto zápisnici a bola zverejnená na webovej stránke obce (viď príloha). 
Písomnú informáciu spolu s prehlásením bývalých poslancov obce Lukovištia odovzdal 
starostke obci. Po prečítaní tejto informácie Mgr. Richard Útis dodal, že uvedená informácia 
je založená na faktoch podložených písomnou dokumentáciou, či už kúpno-predajnou 
zmluvou uzavretou medzi obcou Lukovištia a občianskym združením (ďalej len „OZ“) 
Benefício, alebo písomnými záznamami na Katastrálnom úrade v Rimavskej Sobote. Mgr. 
Richard Útis sa prítomných opýtal, či uvedené náležitosti v informácii sú založené na pravde, 
pričom nikto z prítomných k obsahu informácie nemal pripomienky.  
 
     JUDr. Jaroslav Útis sa taktiež vyjadrili k jednotlivým ustanoveniam kúpno-predajnej 
zmluvy, kde bolo uvedené, že po 10 rokoch od podpisu zmluvy v prípade nevykonania 
rekonštrukčných prác sa mali nehnuteľnosti vrátiť späť obci. Na túto skutočnosť upozorňoval 
starostku obce p. Alenu Segedyovú. Ing. Ivete Novákovej adresoval, že  s touto skutočnosťou 
bola uzrozumená aj jej dcéra Mgr. Henrieta Nováková, konateľka Diamond obchodnej 
spoločnosti s.r.o.. Ďalej sa JUDr. Jaroslav Útis opýtal, ako je možné, že  budova základnej 
školy sa mala rekonštruovať na  bytové jednotky p. Richterom, synom p. Richterovej, 
súčasnej vlastníčky nehnuteľností, keď v zmluve je uvedený účel domov sociálnych služieb, 
prípadne  využitie na rekreačné účely. Na túto otázku reagovala starostka obce s predložením 
písomnej dokumentácie, kde poslanci obce Lukovištia odsúhlasili túto zmenu.  
     JUDr. Jaroslav Útis uznal, že v zmluve o prevode nehnuteľností medzi obcou a OZ 
Benefício nemalo byť ustanovenie umožňujúce prepis nehnuteľností na tretiu osobu.   
 
     K tomuto bodu sa vyjadril aj Miloš Kurák, bývalý poslanec obecného zastupiteľstva. 
Informoval, že s nehnuteľnosťami stanovenými v kúpno-predajnej zmluve medzi obcou a OZ 
Benefício sa mohlo manipulovať len so súhlasom obce a potvrdil, že schválením stanov OZ 
Benefício a určením štatutára Ing. Ivety Novákovej, došlo k protiprávnemu konaniu a 
porušeniu podmienok určených obecným zastupiteľstvom, ktoré odsúhlasilo predaj 
nehnuteľností OZ Benefício. 
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     Starostka obce navrhla, aby na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce 
Lukovištia bol prizvaný syn p. Richterovej p. Richter, ktorý obecné zastupiteľstvo informuje 
o ďalšom zámere s nehnuteľnosťami zapísanými na liste vlastníctva č. 211, v termíne do 15. 
05. 2019 
 
K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 211/2019 
Za: 3                                                       Proti: 0                                          Zdržal sa: 1  
 ad 3) Rôzne    
 
     K tomuto bodu nebola vykonaná rozprava a tak starostka obce ukončila mimoriadne 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
Príloha: informácia Mgr. Richarda Útisa s prehlásením bývalých poslancov obecného                   

zastupiteľstva (4 listy). 
 
      
V Lukovištiach 14. 05. 2019                                                  Zapísal: Tomáš Klapiš 

d.a.h. 
 

Overovatelia : Mgr. Richard Útis .................................................................. 
 
                        Ján Hronec            .................................................................. 
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