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Obec Lukovištia  

                         Lukovištia 26, 980 26 

________________________________________________________ 

 

Zápisnica 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia,  

konaného dňa 27. júna 2019 
 

 

Prítomní: starostka obce: Alena Segedyová 

                poslanci obecného zastupiteľstva: Soňa Bordášová, Ján Hronec, Oto Mišurák, 

Tomáš Klapiš, Mgr. Richard Útis 

                riaditeľka obecnej prevádzky služieb (ďalej len „OPS“): Viera Boľfová 

                (viď prezenčná listina). 

   

     V úvode zasadnutia starostka obce privítala prítomných na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva obce Lukovištia (ďalej len „zastupiteľstvo“) a oboznámila ich s programom 

zasadnutia: 

 

Program:  

  

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

2. Schválenie programu.  

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4. Informácia o hospodárení obce a OPS k 31. 05. 2019.  

5. Schválenie konsolidovanej uzávierky za rok 2018.  

6. Poznámky k 31. 12. 2018 ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky- hlavná 

kontrolórka.  

7. Schválenie dodatku č. 1. k registratúrnemu poriadku.  

      8.   Schválenie plánu práce obecného zastupiteľstvaa na II. polrok 2019.  

      9.   Schválenie úradných hodín na obecnom úrade v mesiacoch júl až september 2019. 

    10.   Interpelácie poslancov ( úprava svahu a kríkov na križovatke Hlina, výmena  

pozemkov. doriešenie uloženia pokosenej trávy v cintoríne - Klapišová.  

     11.  Rôzne (zabezpečenie Kališčoka, oprava cintorínskej cesty, zapojenie vodovodu, 

pokosenie ihriska pri škole, zvoz altánkov a setov, varenie guľášu a kapustnice, 

posúdenie návrhu pasportizácie obce).  

     12.  Záver. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 225/2017 

 

Za : 5                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 
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ad 1) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Za zapisovateľa bol určený Mgr. Richard Útis a za overovateľov boli schválení Soňa 

Bordášová a Ján Hronec. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 226/2019 

 

Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

 

ad 2) Schválenie programu. 

 

Na návrh starostky obce bol schválený program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

ad 3) Kontrola plnenia uznesení. 

 

uznesenie č. 223/2019  

                 Pán Janotík odviezol odpad z nelegálnej skládky v termíne určenom v zápisnici 

o prejednaní priestupku, avšak nepredložil na Obecný úrad v Lukovištiach doklad 

o odovzdaní odpadu do zberného dvora. 

                Pán Janotík bude vyzvaný, aby v termíne do 05. 07. 2019 predložil doklad o odovzdaní 

odpadu do zberného dvora. 

    

           K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 227/2019. 

 

Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

 

ad 4) Informácia o hospodárení obce a OPS k 31. 05. 2019. 

 

     Riaditeľka OPS p. Boľfová podrobne po jednotlivých položkách oboznámila prítomných 

o výsledkoch hospodárenia obce a OPS k 31. 05. 2019 (viď správa o výsledku hospodárenia v 

prílohe). Konštatovala, že všetky faktúry sú preplácané v lehote splatnosti. 

 

            K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 228/2019. 

 

Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

ad 5)  Schválenie konsolidovanej uzávierky za rok 2018.  

 

     Pani Boľfová oboznámila s obsahom Konsolidačnej výročnej správy obce Lukovištia za 

rok 2018. Stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí prílohu k tejto zápisnici. Poslanci odsúhlasili 

obsah správy bez výhrad. 

 

           K uvedeným bodom prijali poslanci uznesenie č. 229/2019. 

 

Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0 



 

 

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

 

3 

 

ad 6)  Poznámky k 31. 12. 2018 ako   súčasť konsolidovanej účtovnej závierky- hlavná 

kontrolórka. 

 

     Stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí prílohu k tejto zápisnici. Poslanci odsúhlasili obsah 

správy bez výhrad. 

 

            K uvedeným bodom prijali poslanci uznesenie č. 230/2019. 

 

Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

 

 

ad 7) Schválenie dodatku č. 1. k registratúrnemu poriadku.  

 

      Starostka obce informovala o dodatku č. 1 k registratúrnemu poriadku (viď príloha). 

      Poslanci k dodatku nemali žiadne pripomienky. 

 

           K uvedeným bodom prijali poslanci uznesenie č. 231/2019. 

 

Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

 

 

ad 8) Schválenie plánu práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019. 

 

     Plán práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019 (ďalej len „plán“) spracovala 

starostka obce. Každému poslancovi predložila písomný návrh plánu. Zo strany poslancov 

neboli k návrhu plánu predložené žiadne pripomienky a tak bol plán odsúhlasený (viď 

príloha). Plán bude zverejnený na informačných tabuliach v obci Lukovištia a taktiež na 

internetovej stránke obce Lukovištia. 

 

            K uvedeným bodom prijali poslanci uznesenie č. 232/2019. 

 

 Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

  

 

ad 9) Schválenie úradných hodín na obecnom úrade v mesiacoch júl až september 2019. 

      

     Starostka obce predložila návrh oznámenia na úpravu úradných hodín na Obecnom úrade 

v Lukovištiach z dôvodu čerpania dovoleniek (ďalej len „návrh“). Návrh bol schválený bez 

výhrad. Návrh bude zverejnený na informačných tabuliach v obci Lukovištia a  na 

internetovej stránke obce Lukovištia. 

 

            K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 233/2019. 

 

 Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  
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ad 10) Interpelácie poslancov ( úprava svahu a kríkov na križovatke Hlina, výmena   

pozemkov. doriešenie uloženia pokosenej trávy v cintoríne - Klapišová. 

 

 

10.1. Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva sa dostavila p. Klapišová, ktorá požiadala 

obecné zastupiteľstvo o riešenie problému so skladovaním pokosenej trávy na cintoríne. 

Uviedla, že na túto skládku sa nezhromažďuje len pokosená tráva, ale aj plastové vence, 

kytice a pod., ktoré či už vplyvom poveternostných vplyvov, alebo ľudskou 

nedbanlivosťou znevažujú okolie hrobov. Po predložení žiadosti p. Klapišová opustila 

zasadaciu miestnosť. 

               K tejto žiadosti obecné zastupiteľstvo vykonalo rozpravu. Obecné zastupiteľstvo sa 

zhodlo, že tento problém je potrebné riešiť vývozom trávy aj s odpadom.  

 

                     K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 234/2019. 

 

          Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

 

10.2. Poslanec Ján Hronec informoval o stave vlastníckych práv pozemku futbalového ihriska 

v obci Lukovištia. Vlastníkmi pozemkov sú obec Lukovištia, Sekopol s.r.o. a p. Hrúz.  

         Navrhol, aby časť, ktorú vlastní Sekopol s.r.o. bola vymenená za niektorý z pozemkov 

patriacich do vlastníctva obce Lujkovištia a taktiež navrhol vykonať dohodu s p. 

Hrúzom o spôsobe na prevod pozemku do vlastníctva obce.  

      Starostka obce navrhla, aby p. Hronec predložil návrh realizácie prevodov 

vlastníckych  práv na najbližšie zastupiteľstvo obecného zastupiteľstva.    

 

                      K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 235/2019. 

 

          Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

 

10.3. poslanec Tomáš Klapiš upozornil, že v okolí križovatky ciest Rimavská Sobota – 

Lukovištia - Kraskovo je vysoká tráva, ktorá zabraňuje prehľadnosti v križovatke. Tento 

problém  sa podujali riešiť starostka obce, ktorá požiada regionálnu správu ciest 

Rimavská Sobota o zabezpečenie pokosenia trávy a poslanec Mgr. Richard Útis, ktorý 

na tento problém upozorní  dopravného inžiniera na Okresnom dopravnom inšpektoráte 

OR PZ v Rimavskej Sobote. 

 

         K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 236/2019. 

 

         Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

5 

 

ad 11) Rôzne (oprava cintorínskej cesty, zapojenie vodovodu, zabezpečenie Kališčoka 

pokosenie ihriska pri škole, zvoz altánkov a setov, varenie guľášu a kapustnice 

posúdenie návrhu pasportizácie obce, odvoz nelegálnej skládky odpadu).  

 

 11.1. Starostka obce informovala, že pri cintoríne prebieha oprava cesty, kde už boli  

vykonané výkopové práce, výmena vodovodného potrubia. Na práce spojené s 

opravou cesty boli predložené 3 cenové ponuky, z ktorých bola vybratá najnižšia 

cenová ponuka.     

 

11.2.   Obecné zastupiteľstvo vykonalo kontrolu plnenia úloh spojených so zabezpečením 

podujatia Lukovišťský kalíšťok. Boli rozdelené úlohy poslancom na dovoz materiálu 

(altánky, sety, tribúna), na zabezpečenie varenia guľášu a kapustnice, na pokosenie 

trávy na pozemku, kde sa bude konať podujatie, na výstavbu altánkov a tribún, na 

činnosť pri koštovke v kultúrnom dome a pod. Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo, že 

všetky prípravy je potrebné vykonať deň pred uskutočnením podujatia. 

 

11.3.   Starostka obce oboznámila prítomných s výzvou BBSK na prehodnotenie návrhu na 

zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane (viď príloha), pričom informovala, že 

s výzvou súhlasí. 

 

ad 12)   Záver. 

 

     Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia starostka obce poďakovala prítomným 

za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

 

 

 

 

V Lukovištiach 28. 06. 2019                                                  Zapísal: Mgr. Richard Útis 

 

 

d.a.h. 

 

 

Overovatelia : Soňa Bordášová .................................................................. 

 

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

 


