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Obec Lukovištia  

                         Lukovištia 26, 980 26 

________________________________________________________ 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia,  

konaného dňa 26. novembra 2020 
 

Prítomní: starostka obce: Alena Segedyová 

                zamestnankyňa OÚ: Viera Boľfová 

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

Mišurák,  

                                                                        

     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. Informácia o výsledku hospodárenie obce k 31. 10. 2020. 

5. Informácia o výsledku hospodárenie OPS k 31. 10. 2020. 

6. Správa hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2021. 

7. Správa hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu OPS na rok 2021. 

8. Správa hlavnej kontrolórky k návrhom rozpočtu obce na roky 2022, 2023. 

9. Správa hlavnej kontrolórky k návrhom rozpočtu OPS na roky 2022, 2023. 

10. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021. 

11. Schválenie rozpočtu OPS na rok 2021. 

12. Rozpočet obce na roky 2022, 2023-orienatčné. 

13. Rozpočet OPS na roky 2022, 2023-orientačné 

14. Schválenie využitia rezervného fondu na úhradu faktúry na cintorínsku cestu. 

15. Schválenie použitia rezervného fondu na bežné výdavky 

16.Úprava rozpočtu na rok 2020 podľa skutočných príjmov a výdavkov v roku 2020. 

17. Schválenie dodatku č. 1 k VZN o daniach. 

18. Vymenovanie inventarizačnej komisie obce. 

19. Vymenovanie inventarizačnej komisie OPS. 

20. Schválenie odmien pre starostku, riaditeľku OPS a poslancov OZ 

21. Žiadosť Mgr. Jozefa Mittera na odkúpenie pozemku pod rodinným domom. 

22. Interpelácie poslancov. 

23. Rôzne. 

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

 

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

Bordášová a Oto Mišurák. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 348/2020 

Za: 3                                                 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. 3492020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

 

ad 3) Kontrola plnenia uznesení. 

 

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

      

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 350/2020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

     

  ad 4) Informácia o výsledku hospodárenia obce Lukovištia k 31. 10. 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 boli zaslané exekučné príkazy, na základe 

ktorých už boli niektoré nedoplatky uhradené. 

     Informácia tvorí prílohu k zápisnici. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 351/2020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

 

ad 5) Informácia o výsledku hospodárenia OPS k 31. 10. 2020. 

 

     Riaditeľka OPS informovala o činnosti  a stave finančných prostriedkov týkajúcich sa  

OPS . 

     Informácia tvorí prílohu k zápisnici. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 352/2020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 
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ad 6) Správa hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2021. 

  

     K tomuto bodu rokovania vykonala rozpravu starostka obce informovala o záveroch 

hlavnej kontrolórky s pozitívnymi výsledkami.  

     Správa tvorí prílohu k zápisnici 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 353/2020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 7) Správa hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu OPS na rok 2021. 

  

     K tomuto bodu rokovania taktiež vykonala rozpravu starostka obce informovala 

o záveroch hlavnej kontrolórky.  

     Správa tvorí prílohu k zápisnici 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 354/2020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 
ad 8) Správa hlavnej kontrolórky k návrhom rozpočtu obce na roky 2022, 2023. 

  

          Správa tvorí prílohu k zápisnici 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 355/2020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 9) Správa hlavnej kontrolórky k návrhom rozpočtu OPS na roky 2022, 2023. 

  

          Správa tvorí prílohu k zápisnici 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 356/2020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 
 

ad 10) Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 

 

     Poslanci schválili rozpočet obce na rok 2021 (viď príloha).  

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 357/2020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 11) Schválenie rozpočtu OPS na rok 2021 

 

     Poslanci schválili rozpočet OPS na rok 2021 (viď príloha).  

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 358/2020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 
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ad 12) Rozpočet obce na roky 2022, 2023 

 

     Poslanci zobrali na vedomie rozpočet obce na roky 2022, 2023 (viď príloha).  

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 359/2020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 13) Rozpočet OPS na roky 2022, 2023 

 

     Poslanci zobrali na vedomie rozpočet OPS na roky 2022, 2023 (viď príloha).  

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 360/2020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 14) Schválenie využitia rezervného fondu na úhradu faktúry na cintorínsku cestu. 

 

    Poslanci schválili uhradenie faktúry spojenej s opravou cintorínskej cesty v sume 9.126,-€. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 361/2020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

 

 

ad 16) Schválenie využitia rezervného fondu na bežné výdavky 

     Aj v tomto bode rokovania podala návrh p. Boľfová, kde informovala o výdavkoch 

spojených so zabezpečením opatrení súvisiacich s „COVID 19“.  Poslanci súhlasili, aby boli 

aj tieto výdavky uhradené z rezervného fondu. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 362/2020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 17) Úprava rozpočtu na rok 2020 podľa skutočných príjmov a výdavkov v roku 2020. 

 

     Poslanci odsúhlasili úpravu rozpočtu na rok 2020 podľa skutočných príjmov a výdavkov 

v roku 2020. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 363/2020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 
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ad 18) Schválenie dodatku č. 1 k VZN o daniach. 

 

     V tomto bode programu poslanci odsúhlasili dodatok č. 1 k všeobecne záväznému 

nariadeniu obce o daniach, ( viď príloha).      

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 364/2020 
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Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 19) Vymenovanie inventarizačnej komisie obce. 

 

     Starostka obce navrhla zloženie inventarizačnej komisie obce v zložení: Alena Segedyová, 

Soňa Bordášová, Ľubica Krausová. Poslanci s jej návrhom súhlasili 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 365/2020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 20) Vymenovanie inventarizačnej komisie OPS. 

 

     Starostka obce navrhla zloženie inventarizačnej komisie OPS v zložení: Viera Boľfová, 

Soňa Bordášová, Ľubica Krausová. Poslanci s jej návrhom súhlasili 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 366/2020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 21) Schválenie odmien za rok 2020 

 

     Starostka obce navrhla odmenu 20,-€ pre každú účasť poslanca OZ na zastupiteľstve 

a schválili ako vlani pre starostku  a riaditeľku OPS po 70% platu na dva mesiace. Poslanci 

s  návrhom súhlasili. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 367/2020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 22) Žiadosť Mgr. Jozefa Mittera na odkúpenie pozemku pod rodinným domom. 

 

     Mgr. Jozef Mitter podal na obec Lukovištia žiadosť k odkúpeniu pozemku o výmere 6 m2, 

ktorý sa nachádza pod jeho rodinným domom. Poslanci s predajom pozemku súhlasili. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 368/2020 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 23) Interpelácie poslancov 

 

     Poslankyňa Bordášová sa opýtala, ako je to s vývozom kontajneru v cintoríne. Starostka 

obce podala informáciu, že kontajner bude vyprázdnený v čase, keď nákladné vozidlo nenarobí 

koľaje v cintoríne, avšak bude tak vykonané do konca roka 2020. 

  

 

 

 

 

           ad 24) Rôzne. 

 

      Obecné zastupiteľstvo za dohodlo, že v obci bude pri obchode osadený vianočný stromček 

s osvetlením. 
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ad 25)   Záver. 

 

     Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia starostka obce poďakovala prítomným 

za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

 

 

 

V Lukovištiach 27. 11. 2020                                                  Zapísal: Mgr. Richard Útis 

 

d.a.h. 

 

 

Overovatelia : Soňa Bordášová            .................................................................. 

 

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

 

 

 

 

   

 

 

   

 


