
Obec Lukovištia 

Lukovištia 26. 980 26 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia konaného dňa 

29.októbra.2020 

 

Prítomní : starostka obce : Alena Segediová 

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

                                                                  Tomáš Klapiš 

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

 

      V úvode zasadnutia starostka obce privítala prítomných na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva obce Lukovištia a oboznámila ich s programom zasadnutia : 

 

Program : 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľom zápisnice 
2. Schválenie programu 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Správa o čerpaní rozpočtu obce a obecnej prevádzky služieb 
5. Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023 
6. Návrh rozpočtu prevádzky služieb na rok 2021, 2022, 2023 
7. Návrh na zmeny VZN 
8. Úprava nájomného v obecnej bytovke 
9. Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy  
10. Žiadosť o pridelenie obecného bytu  v obecnej bytovke 
11. Interpelácie poslancov 
12. Záver 

 
 

ad.1) Určenie zapisovateľa a overovateľom zápisnice. 

      Za zapisovateľa bol určený Ján Hronec a za overovateľov boli schválení Oto Mišurák 
a Tomáš Klapiš 



K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 335/2020 

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. 336/2020 

Za: 4     Proti:0     Zdržal sa:0 

 

ad.3) kontrola plnenia uznesení. 

      Starostka uviedla, že všetky uznesenia , ktoré boli doteraz prijaté sú splnené . 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 337/2020 

Za:4     Proti:0     Zdržal sa:0 

 

ad. 4) Správa o čerpaní rozpočtu obce a obecnej prevádzky služieb. 

      Riaditeľka OPS p. Boľfová podrobne po jednotlivých  položkách oboznámila prítomných 
a výsledkoch hospodárenia obce a OPS ( viď správa o výsledku hospodárenia v prílohe) . 
Poslanci správy jednomyseľne schválili. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 338/2020 

Za:4     Proti:0     Zdržal sa:0 

 

ad.5) Návrh rozpočtu obce na rok 2021, 2022, 2023. 

     Pracovníčka obce p. Boľfová podala návrh rozpočtu obce na rok 2021, 2022, 2023 
a podrobne informovala o finančných náležitostiach v jednotlivých oblastiach. Návrh tvorí 
prílohu k zápisnici. Poslanci jednomyseľne schválili návrh rozpočtu na rok 2021 a vzali na 
vedomie návrhy rozpočtov na rok 2020 a 2023. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 339/2020 a č.  340/2020 

Za:4     Proti:0     Zdržal sa:0 



 

ad.6) Návrh rozpočtu obecnej prevádzky služieb na rok 2021, 2022, 2023. 

     Návrh na rozpočet OPS na rok 2021, 2022, 2023 predložila riaditeľka OPS p. Boľfová. 
V tomto návrhu boli rozobraté predpokladané finančné náklady tak aby došlo k pozitívnemu 
hospodáreniu bez finančných strát. Návrh tvorí prílohu  k zápisnici. Poslanci jednomyseľne 
schválili návrh rozpočtu na rok 2021 a vzali na vedomie návrh rozpočtu na rok 2022 a 2023. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 341/2020 a č. 342/2020 

Za:4      Proti:0     Zdržal sa:0 

 

ad.7) Návrh na zmenu VZN obce ohľadom dane z lesných pozemkov. 

 

     Starostka obce p. Segedyová navrhla zvýšiť daň z lesných pozemkov, ktorý sa bude 

realizovať dodatkom k VZN. Poslanci jednomyseľne schválili navýšenie koeficientu na 1,25% - 

LHP eura /1m2. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 343/2020. 

Za:4       Proti:0    Zdržal sa:0 

 

ad.8) Úprava nájomného v obecnej bytovke. 

      Starostka obce p. Segedyová navrhla zvýšiť nájomne v obecnej bytovke o 20 % nakoľko 
v konečnom dôsledku to nie je veľká suma a týmto krokom by bolo možné znížiť náklady ktoré 
obec má na túto obecnú bytovku. Poslanci návrh schválili v počte 3 a 1 sa zdržal. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 344/2020 

Za:3      Proti:0     Zdržal sa:1 

 

ad.9) Ukončenie nájomnej zmluvy v obecnej bytovke  

      Starostka obce predložila žiadosť p. Adriany Urbanovej o ukončenie nájomnej zmluvy na 
jednoizbový byt v obecnej bytovke k 31.10.2020. Poslanci jednomyseľne schválili. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 345/2020 



Za:4      Proti:0     Zdržal sa: 0 

 

ad.10) Žiadosť o pridelenie jednoizbového bytu v obecnej bytovke  

     Starostka informovala poslancov o podaní  žiadosti o pridelenie jednoizbového bytu 
v obecnej bytovke obyvateľa  Milana Máliša. Poslanci žiadosť jednomyseľne schválili. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 346/2020 

Za:4     Proti:0     Zdržalo sa:0 

ad.11) Interpelácie poslancov. 

     Ján Hronec sa informoval ohľadom zastávky v obci Lukovištia kde starostka obce p. 
Segedyová uviedla, že na vybudovanie novej zastávky na mieste starej  bol schválený projekt. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 337/2020 

 

Za:4     Proti:0     Zdržalo sa:0 

ad.12) Záver 

     Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia starostka obce poďakovala prítomným 
za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

V Lukovištiach 29.10.2020      Zapísal: Ján Hronec  

 

Overovatelia: Oto Mišurák     .................................................................................. 

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

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


