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                                           Zápisnica 
Z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.6.2019 v zasadačke 

                                     Obecného úradu v Lukovištiach 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny: starostka Alena Segedyová 

                                                              Poslanci OZ – Bordášová Soňa, Hronec Ján, Klapiš Tomáš, Mgr. Útis  

                                                                                       Richard, riaditeľka OPS Viera Boľfová 

Prizvaní: Eva Janotíková, Ján Janotík 

Program: 1/ Zahájenie 

                  2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  3/ Prejednanie priestupku 

                  4/ Organizačné zabezpečenie „Lukovišťského kališčoka“ 

                  5/ Záver 

 

Ad1/ Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce. Privítala všetkých 

prítomných. 

Ad2/ Za zapisovateľa bola určená starostka obce a overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. 

Riachard Útis a Tomáš Klapiš. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 222/2019 

Za: 4                                                             Proti : 0                                                    Zdržal sa : 0 

Ad3/ Na zasadnutie boli prizvaní priestupcovia Eva Janotíková a Ján Janotík, ktorí sa dopustili 

priestupku tým, že na  katastrálne územie obce Lukovištia v presne nezistenom čase vyviezli zmiešaný 

komunálny odpad . Tento odpad zabezpečili poslanci Klapiš a  Hronec, ktorí našli v odpade doklady, 

ktoré priestupcov identifikovali. S priestupcami bola spísaná zápisnica o ústnom pojednávaní vo veci 

dopustenia sa priestupku podľa § 115 ods.1c, zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Priestupcovia priznali, že sú pôvodcami tohto odpadu ale nevedia ako 

sa dostal do k.ú Lukovištia.  Súhlasia s jeho likvidáciou na zberný dvor s tým, že o odovzdaní preukážu 

obci potvrdenie. V opačnom prípade im obec uloží pokutu do výšky 1.500 eur. Prisľúbili, že v piatok 

14.5.2019 to vykonajú a predložia potvrdenie. Priestupcovia prevzali kópiu zápisnice z prejednania 

priestupku. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 223/2019 

Za: 4                                                            Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0  
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Ad4/ Starostka obce spolu s riaditeľkou OPS informovali poslancov o stave zabezpečenia akcie 

„Lukovišťský kališčok“, ktorý sa uskutoční 6.7.2019. 

Pripravené sú kališťeky, vecné ceny pre víťaza-šampióna, taštičky, sú zadané dokumenty a údaje do 

katalógu, diplomy, pozvánky, pečate na diplomy, je zabezpečené mäso, chlieb a iné sponzorské dary, 

ktoré pôjdu do tomboly. Bude 1 guľáš bravčový, 1 z diviny a barania kapustnica. Okrem toho sme 

zabezpečili, že prídu starostovia z mikroregiónu Teplý Vrch variť babguľáš  a ženy z OZ Striežovské 

zvony prídu variť gemerské guľky. Na vstupné sme zabezpečili pracovníčky MAS Malohont z Hrachova 

a ku koštovke Mgr. Mitterovú s personálom. Zabezpečený je veľkoplošný stan so setmi a kultúrny 

program. Celé podujatie bude slovom sprevádzať Ing.Milana Jutková, riaditeľka MsKs Rimavská 

Sobota. Zabezpečené  je aj natáčanie a výroba CD nosiča cestou GMOS Rimavská Sobota. Tiež sa 

pripravil televízny vstup RTVS z pálenice a pozvanie na „Lukovišťský kališčok v relácii Farmárska 

revue. 

Zo strany poslancov je potrebné zabezpečiť dovoz altánkov a setov dňa 4.7.2019 a dňa 5.7.2019 

všetko poskladať a pripraviť. Poslankyňa Bordášová zabezpečí výdaj stravy. 

Z MR Teplý Vrch -  Tomáš Klapiš, z MAS Malohont Hrachovo – Hronec Ján, tribúnu z Veľkého Blhu- 

Stanislav Pivovarník a pagáče Mgr: Richard Útis.  Poslanci informáciu a úlohy jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 224/2019 

Za: 4                                                             Proti:0                                                            Zdržal sa: 0 

Ad5/ Keďže bol program zasadnutia vyčerpaní, starostka obce poďakovala za účasť s presvedčením, 

že sa úlohy hostiteľov zhostíme bravúrne. 

 

                                                                                               d.a.h. 

 

Zapísala: Alena Segedyová 

 

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

 

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