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Obec Lukovištia  

                         Lukovištia 26, 980 26 

________________________________________________________ 

 
 

 

Zápisnica 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia,  

konaného dňa 24. septembra 2020 
 

Prítomní: starostka obce: Alena Segedyová 

                riaditeľka OPS: Viera Boľfová 

                poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Richard Útis, Tomáš Klapiš, Ján Hronec, Oto 

Mišurák,  

                                                                        

Občania: Ľubomír Drieň, Mgr. Marián Prcín, Jaroslava Prcínová – 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. Žiadosť Mgr. Mariána Prcína k realizácii prístupovej cesty. 

4. Kontrola plnenia uznesení.   

5. Správa o hospodárení obce Lukovištia k 30. 06. 2020.  

6. Správa o hospodárení obecnej prevádzky služieb (ďalej len „OPS“) k 30. 06. 2020.  

7. Informácia o výsledku hospodárenie obce k 31. 08. 2020. 

8. Informácia o výsledku hospodárenie OPS k 31. 08. 2020. 

9. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku hospodárenia obce k 30. 06. 2020. 

10. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku hospodárenia OPS k 30. 06. 2020. 

11. Informácia o zahájení sezóny pálenia 2020 – 2021. 

12. Priebeh § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

13. Prehodnotenie všeobecne záväzných nariadení (lesné pozemky, TKO). 

14. Poverenie na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol. 

15. Podnet na vykonanie štátneho vodoochranného dozoru. 

16. Interpelácie poslancov. 

17. Rôzne. 

      18. Záver. 
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ad 1) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

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

a Ján Hronec. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 320/2020 

Za: 4                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

 

ad 2) Schválenie programu. 

 

Na návrh starostky obce bol schválený program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 321/2020 

Za : 4                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

 

ad) 3) Žiadosť Mgr. Mariána Prcína k realizácii prístupovej cesty. 

 

     K žiadosti podal informáciu Mgr. Marián Prcín, ktorý prítomných oboznámil s predmetom, 

ako aj so zámerom žiadosti, ktorú adresoval obci Lukovištia.  

      Mgr. Richarda Útis navrhol, aby k žiadosti bola doložená dokumentácia, ako sú výpisy 

vlastníctva dotknutých vlastníkov pozemkov, katastrálna mapa s vyznačením zámeru, aby 

starostka obce, ako aj obecné zastupiteľstvo mali tieto dokumenty bezprostredne k nahliadnutiu 

pre rozhodnutie. S týmto návrhom súhlasila starostka obce a taktiež aj ostatní poslanci. Bolo 

dohodnuté, že Mgr. Prcín potrebnú dokumentáciu predloží na obec Lukovištia do 15 dní. 

     Obecné zastupiteľstvo sa s Mgr. Prcínom dohodlo aj na vykonaní ohliadky zámeru žiadosti. 

     Z tohto dôvodu starostka obce presunula tento bod rokovania na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 26. 11. 2020. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 322/2020 

Za : 4                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

 

ad 4) Kontrola plnenia uznesení. 

 

     Starostka obce konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho obdobia boli splnené. 

      

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 323/2020 

Za : 4                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 
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ad 5) Správa o hospodárení obce Lukovištia k 30. 06. 2020.  

 

     P. Boľfová informovala prítomných o hospodárení obce k 30. 06. 2020. V informácii sú 

podrobne rozpísané finančné operácie po jednotlivých položkách. Konštatovala, že všetky 

doklady sú zaúčtované a obec nemá žiadne faktúry po dobe splatnosti.  

     Správa je prílohou k zápisu. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 324/2020 

Za : 4                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

 

  ad 6) Správa o hospodárení OPS k 30. 06. 2020. 

 

       K tomuto bodu rokovania   riaditeľka OPS predložila správu o hospodárení OPS k  30. 06. 

2020. V správe sú taktiež rozpísané finančné operácie po jednotlivých položkách. 

Konštatovala, že všetky doklady sú zaúčtované a obec nemá žiadne faktúry po dobe splatnosti.  

     Správa tvorí prílohu k zápisu. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 325/2020 

Za : 4                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

     

  ad 7) Informácia o výsledku hospodárenia obce Lukovištia k 31. 08. 2020 

 

     Informáciu podala p. Boľfová. Oboznámila o stave finančných prostriedkov na jednotlivých 

účtoch. Obec nemá žiadne nedoplatky a má uhradené všetky faktúry. 

     Občanom, ktorí majú na daniach nedoplatky budú zaslané výzvy k ich zaplateniu. 

     Informácia tvorí prílohu k zápisu. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 326/2020 

Za : 4                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

 

ad 8) Informácia o výsledku hospodárenia OPS k 31. 08. 2020. 

 

     Riaditeľka OPS informovala o činnosti  a stave finančných prostriedkov týkajúcich sa 

objektov spadajúcich do OPS (pálenica, dom smútku). 

     Informácia tvorí prílohu k zápisu. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 327/2020 

Za : 4                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 
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ad 9) Správa hlavnej kontrolórky o výsledku hospodárenia obce Lukovištia k 30. 06. 

2020 

  

     K tomuto bodu rokovania vykonala rozpravu starostka obce informovala o záveroch hlavnej 

kontrolórky s pozitívnymi výsledkami. Súčasťou správy sú aj odborné stanoviská hlavnej 

kontrolórky (viď príloha).  

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 328/2020 

Za : 4                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 
 
 

ad 10) Správa hlavnej kontrolórky o výsledku hospodárenia OPS k 30. 06. 2020 

 

     Aj v tomto bode starostka obce informovala o záveroch hlavnej kontrolórky s pozitívnymi 

výsledkami, (viď príloha).  

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 329/2020 

Za : 4                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 
 
 
ad 11) Informácia o zahájení sezóny pálenia 2020 – 2021. 

 

    K tomuto bodu programu podala informáciu riaditeľka OPS p. Boľfová. Informovala, že 

sezóna pálenia začala 08. 07. 2020 a to aj s dozorom colnej správy. Pracovné zmluvy na dobu 

určitú na pálenie majú s obcou uzavreté Ján Balík a Jaroslav Hronec. Priebežne sa prijímajú 

a vybavujú objednávky na pálenie. P. Boľfová oboznámila prítomných o prácach spojených 

s prevádzkou a údržbou obecnej pálenice. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 330/2020 

Za : 4                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 
 

 

ad 12)  Priebeh § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

     K tomuto bodu vykonala rozpravu starostka obce p. Segedyová. 

     V zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vykonávajú práce v prospech obce Lukovištia dvaja 

zamestnanci z obce Lukovištia. 

     Starostka obce vyzdvihla úsilie a kvalitu vykonaných prác zo strany týchto zamestnancov. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 331/2020 

Za : 4                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 
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ad 13) Prehodnotenie všeobecných záväzných nariadení. 

 

     Starostka obce požiadala obecné zastupiteľstvo, aby do budúceho obecného zastupiteľstva 

prehodnotili všeobecne záväzné nariadenia obce o lesných porastoch a o komunálnom odpade. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 332/2020 

Za : 4                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 
 

 

ad 14) Poverenie na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol. 

 

     Starostka obce navrhla zloženie komisie na vykonanie preventívnych protipožiarnych 

kontrol v zložení: vedúci: Tomáš Klapiš, členovia: Stanislav Pivovarník a Jozef Kaličiak. 

     Poslanci s týmto zložením súhlasili. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 333/2020 

Za : 4                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 15) Podnet na vykonanie štátneho vodoochranného dozoru. 

 

     Starostka obce informovala, že obec Lukovištia dňa 21. 09. 2020 dostala z Odboru životného 

prostredia Okresného úradu v Rimavskej Sobote (ďalej len „odbor“) na základe anonymného 

oznámenia, podnet na vykonanie štátneho vodoochranného dozoru. Na základe tohto podnetu, 

bola zo strany pracovníkov odboru v obci Lukovištia vykonaná kontrola stavu zaobchádzania 

s odpadovými vodami. 

     Závery z kontroly odbor zašle obci Lukovištia. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 334/2020 

Za : 4                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 16) Interpelácie poslancov 

 

     Poslanec Ján Hronec sa dotazoval na stav riešenia zámeru obnovy autobusovej zastávky 

v obci Lukovištia. 

     Starostka obce podala informáciu, že na zastávku je vypracovaný projekt spolu s rozpočtom, 

ktorý bude predložený MAS Malohont Hrachovo. 

  

           ad 17) Rôzne. 

 

      Starostka obce informovala, že sa na SSE písomne dotazovala na dôvody  výpadku 

elektrickej energie v obci Lukovištia, ako aj na neprimeranú dĺžku tohto výpadku. Obec 

Lukovištia bola bez elektriky 23 hodín a 15 minút od 31. 08. 2020. 

     Zo strany SSE bola zaslaná odpoveď, že tento výpadok bude preverený, a v prípade 

subjektívnych príčin riešený. 
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ad 18)   Záver. 

 

     Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia starostka obce poďakovala prítomným 

za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

 

 

 

V Lukovištiach 25. 09. 2020                                                  Zapísal: Mgr. Richard Útis 

 

d.a.h. 

 

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

 

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

 

 

 

 

   

 

 

   


