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                                              Zápisnica 
 

  z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.5.2019 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny Starostka obce Alena Segedyová 

                                                              Poslanci OZ: Soňa Bordášová, Ján Hronec, Tomáš Klapiš, 

                                                                                    Oto Mišurák, Mgr. Richard Útis 

 

Program: 1/ Zahájenie 

                  2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  3/ Prerokovanie havarijného stavu obecných garáží a schválenie požitia finančných  

                        prostriedkov z rezervného fondu obce                       

                  5/ Riešenie skládky nelegálneho odpadu 

Ad1/ Starostka privítala prítomných poslancov na mimoriadnom zasadnutí. 

Ad2/ Za zapisovateľku bola určená Soňa Bordášová. Za overovateľov zápisnice boli schválení Mgr.Útis 

Richard a Tomáš Klapiš. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 219/2019 

Za: 5                                                             Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0 

Ad3/ Starostka poslanci riešili havarijný stav obecných garáží, ktoré je nutné opraviť z dôvodu 

podmokania podláh, kde v jednej bola len zem a v druhej mokré celé steny, vydutá podlaha 

betónová, rozsypaná, strecha v dezolátnom stave, rozbitý eternit. Zatečené steny, rozmočené okná. 

Je nutné opraviť obidve garáže, ktoré tvoria jeden celok. Nie sú použiteľné bez týchto opráv. Po 

oprave sa budú využívať výlučne pre obecné účely pri obecných akciách a podujatiach. Poslanci 

jednomyseľne schválili opravu havarijného stavu vo výške 8.000 eur.   

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 220/2019 

Za: 5                                                               Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

Ad4/ Na základe výzvy okresného úradu , ochrany životného prostredia na odstránenie nelegálnej 

skládky odpadu v k.ú. Lukovištia zabezpečili nájdenie skládky poslanci Hronec a Klapiš, ktorí ju 

doviezli na dvor obecného úradu.  V skládke sa nachádzali aj písomné doklady, ktoré určili pôvodcu 

tohto odpadu. Ďalej bude obec konať predvolaním pôvodcov odpadu a jeho riešenie na 11.6.2019, 
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 O 18,00 hod. kedy  sa uskutoční aj mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva z dôvodu 

konania Lukovišťského kališčoka 6.7.2019. Starostke obce uložili predvolať na toto zasadnutie 

pôvodcov odpadu. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 221/2019 

Za: 5                                                              Proti: 0                                                              Zdržal sa: 0 

Keďže bol program zasadnutia vyčerpaný starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila 

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

V Lukovištiach 31.5.2019                                                  Zapísala : Soňa Bordášová 

 

                                                                          d.a.h 

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

                                           Tomáš Klapiš...............................................................................   
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