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Obec Lukovištia  

                         Lukovištia 26, 980 26 

________________________________________________________ 

 

Zápisnica 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia,  

konaného dňa 24. októbra 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 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. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o poplatkoch za tuhý komunálny 

odpad. 

5. Správa o čerpaní rozpočtu obce a obecnej prevádzky služieb.  

6. Úprava rozpočtu obce k 31. 08. 2019. 

7. Úprava rozpočtu obecnej prevádzky služieb k 31. 08. 2019. 

8. Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022. 

9. Návrh rozpočtu obecnej prevádzky služieb na rok 2020, 2021, 2022. 

10. Návrh na schválenie odmien. 

11. Interpelácie poslancov. 

12. Rôzne. 

13. Záver. 

 

ad 1) 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. 247/2019 

 

Za: 4                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  
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ad 2) Schválenie programu. 

 

Na návrh starostky obce bol schválený program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 248/2019 

 

Za : 4                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

 

ad 3) Kontrola plnenia uznesení. 

 

uznesenie č. 239/2019  

starostka obce informovala, že oslovila Slovenskú správu ciest v Hnúšti za účelom vykonania 

zemných prác na križovatke ciest Rimavská Sobota  - Lukovištia  - Kraskovo, kde bolo obci 

Lukovištia prisľúbené vykonanie týchto zemných prác. Z dôvodu poruchy techniky budú 

práce vykonané do najbližšieho obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 21. 11. 

2019. 

                 

           K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 249/2019. 

 

Za: 4                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

 

ad 4) Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o poplatkoch za tuhý komunálny 

odpad. 

 

     Starostka obce predložila návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o poplatkoch za 

tuhý komunálny odpad (ďalej len „TKO“). Nakoľko obec podľa zákona nemôže doplácať za 

odvoz TKO, je potrebné upraviť výšku poplatkov za jeho odvoz. Uvedené nariadenie bude 

zverejnené na internetovej stránke obce Lukovištia, ako aj na informačných tabuliach v obci 

Lukovištia. 

 

           K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 250/2019. 

 

Za: 4                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

 

ad 5) Informácia o čerpaní rozpočtu obce a OPS. 

 

     Riaditeľka OPS p. Boľfová podrobne po jednotlivých položkách oboznámila prítomných 

o výsledkoch hospodárenia obce a OPS (viď správa o výsledku hospodárenia v prílohe). 

Konštatovala, že všetky faktúry sú preplácané v lehote splatnosti. 

 

           K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 251/2019. 

 

Za: 4                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  
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ad6) Úprava rozpočtu obce k 31. 08. 2019.  

 

     Návrh na úpravu rozpočtu obce predložila p. Boľfová. Návrh tvorí prílohu k zápisnici. 

      

           K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 252/2019. 

Za: 4                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

ad7) Úprava rozpočtu obecnej prevádzky služieb k 31. 08. 2019.  

 

Návrh na úpravu rozpočtu obecnej prevádzky služieb predložila p. Boľfová. Návrh tvorí 

prílohu k zápisnici. 

 

            K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 253/2019. 

 

Za: 4                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

ad8) Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022.   

 

     Riaditeľka OPS p. Boľfová podala návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022. 

Podrobne informovala o finančných náležitostiach v jednotlivých oblastiach. Návrh rozpočtu 

je plánovaný tak, aby k 31. 12. 2020 obec Lukovištia nemala žiadne podlžnosti a zároveň, aby 

bola k tomuto termínu vytvorená finančná rezerva. Návrh tvorí prílohu k zápisnici.   

 

           K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 254/2019. 

 

Za: 4                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

ad9) Návrh rozpočtu obecnej prevádzky služieb na rok 2020, 2021, 2022.   

 

     Návrh na rozpočet obecnej prevádzky služieb na rok 2020, 2021, 2022 predložila 

riaditeľka OPS p. Boľfová. Aj v tomto návrhu boli rozobraté predpokladané finančné náklady 

jednotlivých komodít s cieľom pozitívneho hospodárenia bez finančných strát. Návrh tvorí 

prílohu k zápisnici.   

      

            K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 255/2019. 

 

Za: 4                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

ad10) Návrh na schválenie odmien. 

  

     Starostka obce podala návrh na schválenie odmien pre starostku obce, riaditeľku OPS 

a poslancov obecného zastupiteľstva. V návrhu bola uvedená odmena pre starostku obce vo 

výške 70% základného platu na 2 mesiace, 70 % funkčného platu pre riaditeľku OPS p. 

Boľfovú a 20 Eur za zasadnutie pre poslancov obecného zastupiteľstva. 

      

           K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 256/2019. 

 

Za: 4                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  
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ad11) Interpelácie poslancov. 

 

     Starostka obce oslovila poslancov, aby navrhli program počas podujatia „ Dni obce 

Lukovištia“. 

     Mgr. Richard Útis navrhol, aby v programe vystúpili sokoliari z Rimavskej Soboty 

(sokoliarstvo Kanát) a ukážky by mohli urobiť aj džudisti z TJ Mladosť Relax Rimavská 

Sobota. O hudbu by sa postaral p. Jozef Záhradník z Rimavskej Soboty.  

     Starostka navrhla, že by sa mohol usporiadať aj turnaj v minifutbale.  

      

            K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 257/2019. 

 

Za: 4                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

     Otto Mišurák navrhol, aby obec zakúpil ešte jeden nožnicový stan o rozmeroch  6 x 3 m 

a 9 pivných setov, ktoré by boli k dispozícii pri usporiadaní akcií obcou Lukovištia. 

 

           K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 258/2019. 

 

Za: 4                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

ad12) Rôzne. 

 

     V tomto bode zasadnutia sa obecné zastupiteľstvo dohodlo na termínoch konania: 

vianočná akcia – 06. 12. 2019 a Dni obce – 11. 07. 2020. Predbežne bol prerokovaný aj 

program vianočnej akcie. 

 

ad 11)   Záver. 

 

     Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia starostka obce poďakovala prítomným 

za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

 

V Lukovištiach 28. 10. 2019                                                  Zapísal: Mgr. Richard Útis 

 

d.a.h. 

 

Overovatelia : Ján Hronec          .................................................................. 

 

                        Oto Mišurák        .................................................................. 

 

 

 

 

   


