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                                                       Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia, 

              konaného dňa 20.februára 2020 
 

Prítomní: starostka obce: Alena Segedyová 

                 poslanci obecného zastupiteľstva: Soňa Bordášová, Oto Mišurák, Mgr. Richard Útis, 

                                                                               Tomáš Klapiš, riaditeľka OPS Viera Boľfová 

Úvodom zasadnutia starostka obce privítala prítomných poslancov a riaditeľku OPS a oboznámila ich 

s programom zasadnutia. 

Program: 

1/ Zahájenie 

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/ Schválenie programu 

4/ Kontrola plnenia uznesení 

5/ Správa o hospodárení obce  za rok 2019  

6/ Správa o hospodárení OPS za rok 2019 

7/ Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 

8/ Schválenie záverečného účtu OPS za rok 2019 

9/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce z záverečnému účtu obce za rok 2019   

10/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu OPS za rok 2019 

11/ Správa nezávislého audítora za rok 2018 

12/ Plány práce hlavnej kontrolórky obce na I.  II. polrok 2020 

13/ Schválenie správ inventarizačných komisií k 31.12.2019 

14/ Žiadosť p. Čomora na prenájom bývalého ZS 

15/ Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na úpravu plochy pri KD   
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16/ Schválenie podania žiadosti na MF SR na výstavbu strechy na obecnej pálenici 

17/ Informácia o priebehu pálenia v obecnej pálenici 

18/ Príprava na voľby do NR SR na 29.2.2020 

19/ Schválenie darovacej zmluvy pre Klub dôchodcov R. Sobota 

20/ Interpelácie poslancov 

21/ Rôzne 

22/ Záver 

Ad2/ Za zapisovateľ bola určená Soňa Bordášová a za overovateľov zápisnice boli určení Mgr, Richard 

Útis a Oto Mišurák. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 281/2020 

Za: 4                                                           Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

Ad 3/ Na návrh starostky bol bez pripomienok schválený program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 281-1/2020 

Za: 4                                                            Proti: 0                                              Zdržal sa : 0 

Ad4/ Uznesenia boli splnené. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 281-2/2020 

Za: 4                                                             Proti: 0                                             Zdržal sa: 0 

Ad5/ Správu o hospodárení obce za rok 2019 predložila poslancom p. Boľfová. Poslanci bez 

pripomienok správu jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 282/2020 

Za: 4                                                            Proti: 0                                              Zdržal sa: 0 

Ad6/ Správu o hospodárení OPS za rok 2019 predložila riaditeľka OPS p. Boľfová. Poslanci správu  bez 

pripomienok jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 283/2020 

Za: 4                                                            Proti: 0                                               Zdržal sa: 0 

Ad7/ Záverečný účet na schválenie predložila p. Boľfová. Poslanci záverečný účet obce za rok 2019 

schválili jednomyseľne bez pripomienok. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č.  284/2020 

Za: 4                                                             Proti: 0                                              Zdržal sa: 0 
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Ad8/ Záverečný účet OPS za rok 2019 predložila poslancom riaditeľka OPS p. Boľfová. Poslanci  

záverečný účet OPS jednomyseľne schválili bez pripomienok. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 285/2020  

Za: 4                                                              Proti: 0                                          Zdržal sa: 0 

Ad9/ Starostka obce predložila poslancom správu hlavnej kontrolórky  k záverečnému účtu obce za 

rok 2019 a vyjadrením pre obecné zastupiteľstvo  bez výhrad. Poslanci vzali správu na vedomie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 286/2020 

Za: 4                                                              Proti: 0                                          Zdržal s:0  

Ad10/ Starostka obce predložila poslancom správu hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu OPS za 

rok 2019 s vyjadrením pre obecné zastupiteľstvo bez výhrad. Poslanci vzali správu na vedomie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 287/2020 

Za: 4                                                               Proti: 0                                        Zdržal sa: 0 

Ad11/ Starostka obce predložila poslancom správu nezávislého audítora za rok 2018 s vyjadrením ,že 

obec Lukovištia konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Poslanci prijali 

správu jednomyseľne bez pripomienok. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 288/2020 

Za: 4                                                               Proti: 0                                         Zdržal sa: 0 

Ad12/Starostka obce predložila poslancom plány práce hlavnej kontrolórky na I. a II. polrok 2019. 

Poslanci vzali plány práce na vedomie bez pripomienok . 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 289/2020 

Za: 4                                                                Proti: 0                                         Zdržal sa: 0 

Ad13/Predsedníčka finančnej komisie poslankyňa Bordášová predložila správu o vykonaných 

inventarizáciach obce a OPS k 31.12.2019.Poslanci prijali správy jednomyseľne bez pripomienok. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 290/2020 

Za: 4                                                                Proti: 0                                         Zdržal sa: 0 

Ad14/ Starostka obce predložila poslancom žiadosť p. Čomora o prenájom prevádzky v budove 

bývalého zdravotného strediska. Poslanci jeho žiadosť jednomyseľne schválili s ročným nájmom 

120,euro a fakturovanie za vodu a elektrickú energiu. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 291/2020 

Za: 4                                                                 Proti: 0                                        Zdržal sa: 0 
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Ad15/ Starostka obce predložila poslancom na schválenie použitie finančných prostriedkov 

z rezervného fondu na riešenie havarijného stavu zatekania vody pod kultúrny dom. Poslanci 

jednomyseľne schválili použitie prostriedkov do výšky 4.000 eur. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 292/2020 

Za: 4                                                             Proti: 0                                           Zdržal sa: 0 

Ad16/Starostka obce predložila poslancom možnosť podania žiadosti na MF SR na výstavbu strechy 

na obecnej pálenici. Poslanci jednomyseľne schválili, aby bola podaná žiadosť na MF SR do 31.3.2020. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 293/2020 

Za: 4                                                              Proti: 0                                            Zdržal sa: 0 

Ad17/Informáciu o priebehu pálenia v obecnej pálenici predniesla riaditeľka OPS . Požiadali o možné 

riešenie čerpadla na presun kvasov na rampe. K tomuto bude rozprava na obecnom zastupiteľstve 

v apríli 2020.  Poslanci vzali informáciu na vedomie bez pripomienok s prejednaním v apríli 2020. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 294/2020 

Za: 4                                                               Proti: 0                                            Zdržal sa: 0 

Ad18/O pripravenosti na parlamentné voľby informovala starostka obce s tým, že členovia okrskovej 

komisie zložili predpísaný sľub, boli poučení o povinnostiach, všetky požadované úlohy boli splnené, 

máme 2 žiadosti o voľbu zo zahraničia. Prípravu volebnej miestnosti zabezpečia starostka a p.Boľfová.   

Poslanci vzali jednomyseľne na vedomie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenieč.295/2020 

Za: 4                                                                Proti: 0                                            Zdržal sa: 0 

Ad19/Starostka predložila požiadavku p. Mgr. Mittera o možnosť uzavrieť darovaciu zmluvu na 

šachové hodinky v počte 8 ks/ väčšina nefunkčné/  a 3 nekompletné šachovnice  pre Klub dôchodcov 

v Rimavskej Sobote. Poslanci jednomyseľne darovaciu zmluvu schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 296/2020 

Za: 4                                                                  Proti: 0                                            Zdržal sa: 0 

Ad20/V rámci interpelácie poslancov interpeloval poslanec Mišurák, že pri krčme nesvieti neónka. 

Starostka prisľúbila nápravu . Poslanec Klapiš sa informoval ako pokračuje p. Richter s budovou ZŠ. 

Starostka informovala o poslednom maily od  Richtera, kde informuje, že v marci 2020 je reálne 

predloženie projektov na stavebný úrad. Ďalej poslanec Klapiš informoval, že 9.5.2020 bude Vatra. 

Požiadal obecný úrad o spoluprácu. Starostka obce samozrejme pomoc prisľúbila. Poslanci 

jednomyseľne vzali interpelácie na vedomie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 297/2020 

Za: 4                                                                 proti: 0                                               Zdržal sa: 0 
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Ad21/ V bode rôzne sa starostka obce informovala, kedy sa začne s úpravou zastávky v strede obce. 

Poslanci sa zhodli, že na budúcom zastupiteľstve sa budeme podrobnejšie zaoberať touto  úpravou. 

K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č.298/2020  

Za: 4                                                          Proti: 0                                              Zdržal sa. 0 

Ad22/ Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný starostka obce poďakovala všetkým prítomným za 

účasť a zasadnutie ukončila. 

V Lukovištiach 27.2.2020                                                Zapísala: Soňa Bordášová 

 

                                                   d.a.h. 

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

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