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                                                Zápisnica 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia konaného  

                 dňa 17.12.2020 v zasadačke OcÚ 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

starostka obce : Alena Segedyová 

poslanci OZ: Mgr. Richars Útis, Soňa Bordášová, Ján Hronec, Tomáš Klapiš, Oto Mišurák 

riaditeľka OPS: Viera Boľfová 

V úvode zasadnutia starostka obce privítala všetkých prítomných . 

Program  :  

1/ Zahájenie 

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/ Schválenie programu 

4/ Kontrola plnenia uznesení 

5/Správa nezávislého audítora 

6/ Návrh na odpis nedobytných pohľadávok 

7/ Plán práce OZ na I. polrok 2021 

8/ Žiadosť o odkúpenie pozemku 

9/ Interpelácie poslancov 

10/ Rôzne 

11/ Záver 

 

Ad2/ Za zapisovateľa bol určený Mg.r Richard Útis. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci 

Hronec Ján a Klapiš Tomáš. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 369/2020 

Za : 5                                                        Proti : 0                                                              Zdržal sa : 0 
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Ad3/ Starostka obce predložila poslancom program zasadnutia, ktorí poslanci jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 370/2020 

Za : 5                                                         Proti: 0                                                              Zdržal sa: 0 

Ad4/ Starostka obce vykonala kontrolu plnenia uznesení. Všetky uznesenia sú splnené.  

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 371/2020 

Za: 5                                                          Proti: 0                                                                Zdržal sa: 0 

Ad5/ Starostka obce prečítala poslancom List nezávislého audítora za rok2019. Poslanci 

jednomyseľne vzali na vedomie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 372/2020 

Za: 5                                                          Proti: 0                                                                Zdržal sa: 0 

Ad6/ Pracovníčka obecného úradu p. Boľfová predložila poslancom na schválenie odpísanie 

nedobytných pohľadávok a to: účet 318-00 vo výške 271,-- eura a účet 315-001 vo výške 500,-- eura. 

Účet 042 vo výške 13.460,-- eura ako zmarenú investíciu. Poslanci návrh jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 373/2020  

Za : 5                                                           Proti: 0                                                               Zdržal sa: 0 

Ad7/ Starostka obce predložila poslancom plán práce na I. polrok 2021, ktorí poslanci jednomyseľne 

schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 374/2020 

Za: 5                                                             Proti: 0                                                               Zdržal sa: 0 

Ad8/ Starostka obce predložila poslancom žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s na 

odkúpenie časti nehnuteľnosti – pozemku v celkovej výmere 299m2. Poslanci jednomyseľne predaj 

zamietli a navrhli riešenie formou  bezodplatného nájmu na 10 rokov. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 375/2020 a 376/2020 

Za: 5                                                                Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

Ad9/ V rámci interpelácií interpeloval poslanec Klapiš, aby na výstavbe zastávky bol vyvesený náčrt, 

ako to bude vypadať. Starostka obce mu odpovedala, že sa to vyvesí. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 377/2020 

Za: 5                                                                   Proti: 0                                                          Zdržal sa: 0  

Ďalej poslanec Klapiš interpeloval, že čo z prázdnym bytom v obecnej bytovke, ktorý sa musí 

vykurovať. Poslanci jednomyseľne schválili, aby starostka obce zverejnila na webovej stránke obce 

oznámenie o voľnom byte. Starostka odpovedala, že úlohu splní. 

 K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 378/2020 
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Za: 5                                                           Proti: 0                                                         Zdržal sa: 0 

Ad10/ V bode rôzne predložila pracovníčka obecného úradu návrh na schválenie použitia 

prostriedkov sociálneho fondu na stravné vo výške 1,-- euro. 

Poslanci návrh jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 379/2020 

Za: 5                                                            Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0 

Ad11/Keďže bol program zasadnutia vyčerpaný starostka obce poďakovala  všetkým prítomným za 

celoročnú prácu a popriala všetkým spokojné prežitie Vianoc a všetko dobré v Novom roku 2021. 

 

V Lukovištiach 18.12.2020                                                         Zapísal: Mgr. Richar Útis 

                                                                               d.a.h. 

 

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

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