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Obec Lukovištia  

                         Lukovištia 26, 980 26 

________________________________________________________ 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia,  

konaného dňa 21. novembra 2019 
 

Prítomní: starostka obce: Alena Segedyová 

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

                                                                       Mgr. Richard Útis, Tomáš Klapiš 

                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. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o poplatkoch za tuhý 

komunálny odpad. 

5. Správa hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a návrhu viacročného 

rozpočtu obce na roky 2021 a 2022. 

6. Správa hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obecnej prevádzky služieb na rok 2020 

a návrhu viacročného rozpočtu obecnej prevádzky služieb na roky 2021 a 2022. 

7. Rozpočet obce na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021, 2022. 

8. Rozpočet obecnej prevádzky služieb na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 a 

2022. 

9. Protokol Okresnej prokuratúry v Rimavskej Sobote. 

10. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu. 

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 Tomáš Klapiš 

a Soňa Bordášová. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 259/2019 

 

Za: 5                                                 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. 260/2019 

 

Za : 5                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

 

 

ad 3) Kontrola plnenia uznesení. 

 

uznesenie č. 239/2019  

starostka obce informovala, že zemné práce na križovatke ciest Rimavská Sobota  - 

Lukovištia  - Kraskovo, nemohli byť vykonané z dôvodu premočenia terénu. Tieto sa 

vykonajú až za priaznivých podmienok. 

                 

           K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 261/2019. 

 

Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

 

ad 4) Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o poplatkoch za tuhý komunálny odpad. 

 

     Starostka obce oboznámila prítomných so všeobecne záväzným nariadením obce č. 1/2019 

o poplatkoch za tuhý komunálny odpad (ďalej len „TKO“). Uvedené nariadenie bolo 

zverejnené na informačnej tabuli v obci Lukovištia od 25. 10. 2019 do 21. 11. 2019. Zo strany 

obyvateľov obce neboli k nariadeniu podané žiadne ústne ani písomné pripomienky. V tomto 

nariadení sa upravuje výška ročného poplatku na osobu za odvoz komunálneho odpadu z 12 € 

na 15 €.  

 

           K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 262/2019. 

 

Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

 

ad 5)  Správa  hlavnej  kontrolórky  k  návrhu  rozpočtu obce na  rok  2020  a  návrhu 

viacročného rozpočtu obce na roky 2021 a 2022. 

 

     Starostka obce informovala o záveroch správy hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce 

na  rok  2020  a  návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 a 2022. 

 

           K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 263/2019. 

 

Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  
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ad6)  Správa  hlavnej  kontrolórky  k  návrhu  rozpočtu obecnej prevádzky služieb na  

rok  2020  a  návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 a 2022. 

 

     Starostka obce oboznámila o záveroch správy hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 

obecnej prevádzky služieb na  rok  2020  a  návrhu viacročného rozpočtu obecnej prevádzky 

služieb na roky 2021 a 2022. 

 

           K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 264/2019. 

 

Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

 

ad7) Rozpočet obce na rok 2020 a viacročný rozpočet obce na roky 2021 a 2022.  

 

     Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na rok 2020 a zobralo na vedomie 

viacročný rozpočet obce na roky 2021 a 2022.  

 

            K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenia č. 265/2019 a 266/2019. 

 

Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

 

ad8) Rozpočet obecnej prevádzky služieb na rok 2020 a viacročný rozpočet obecnej 

prevádzky služieb na roky 2021 a 2022.  

 

     Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obecnej prevádzky služieb na rok 2020 a zobralo 

na vedomie viacročný rozpočet obecnej prevádzky služieb na roky 2021 a 2022.  

 

            K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenia č. 267/2019 a 268/2019. 

 

Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

 

ad9) Protokol Okresnej prokuratúry v Rimavskej Sobote.   

 

     Starostka obce informovala prítomných o protokole Okresnej prokuratúry v Rimavskej 

Sobote zo dňa 05. 11. 2019, v ktorom boli uvedené nasledovné nedostatky: 

1. pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva musí byť zverejnené na internetovej 

stránke obce najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia, 

2. súčasťou pozvánky musí byť aj program zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

3. na internetovej stránke musí byť dátum vyvesenia a zvesenia pozvánky, 

4. starostka obce podáva majetkové priznanie komisii na ochranu verejného záujmu a nie 

predsedovi finančnej komisie. 

      

            K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenia č. 269/2019 a 270/2019. 

 

Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  
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ad10) Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu. 

  

     Starostka obce podala návrh na schválenie zloženia komisie na ochranu verejného 

poriadku. Komisia bola navrhnutá v nasledovnom zložení: predseda komisie – Mgr. Richard 

Útis, členovia komisie – Tomáš Klapiš a Oto Mišurák. Uvedená komisia bude zverejnená aj 

na internetovej stránke obce Lukovištia. 

      

           K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 271/2019. 

 

Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

ad11) Interpelácie poslancov. 

 

     Poslanec Tomáš Klapiš sa opýtal, ako je to s podmienkami za vývoz komunálneho odpadu. 

Starostka obce informovala, že odvoz odpadu zabezpečuje spoločnosť Brantner. Obec platí za 

počet vyvezených smetných kúp, či už sú plné, alebo poloprázdne. Neplatí sa za hmotnosť 

vyvezeného odpadu. Z tohto dôvodu by  mali obyvatelia obce zvážiť, či si dajú vyviesť 

poloprázdnu smetnú kupu. Spoločnosť Brantner vyvezie aj odpad v igelitových vreciach, 

avšak tieto musia byť opatrené logom spoločnosti Brantner.    

             

ad12) Rôzne. 

 

     V tomto bode zasadnutia sa obecné zastupiteľstvo dohodlo na termíne konania: Vianočná 

akcia – 06. 12. 2019. Dni obce Lukovištia pod názvom „Kraskove Lukovištia“ sa budú konať 

11. 07. 2020. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na programoch uvedených akcií. 

 

     Na zastupiteľstvo sa dostavila aj p. Klapišová, ktorá poďakovala obecnému zastupiteľstvu 

za nápravu nepriaznivého stavu s uskladnením pokosenej trávy v cintoríne v obci Lukovištia. 

 

ad 13)   Záver. 

 

     Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia starostka obce poďakovala prítomným 

za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

 

V Lukovištiach 22. 11. 2019                                                  Zapísal: Mgr. Richard Útis 

 

d.a.h. 

 

Overovatelia : Tomáš Klapiš          .................................................................. 

 

                        Soňa Bordášová      .................................................................. 

 

 

 

 

   

 


