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                                               Zápisnica 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia konaného 

                             dňa 4.3.2021 v zasadačke OcÚ 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Starostka obce: Alena Segedyová 

Poslanci: Mgr. Richard Útis, Soňa Bordášová, Ján Hronec, Oto Mišurák 

Riaditeľka OPS: Viera Boľfová 

V úvode starostka obce privítala všetkých prítomných. 

Program: 

1/ Zahájenie 

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/ Schválenie programu 

4/ Kontrola plnenia uznesení 

5/ Správa o hospodárení obce za rok 2020 

6/ Správa o hospodárení OPS za rok 2020 

7/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2020 

8/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu OPS za rok 2020 

9/ Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020 

10/ Schválenie záverečného účtu OPS za rok 2020 

11/ Správa o vykonaných inventarizáciach obce a OPS k 31.12.2020 

12/ Informácia o pálení 

13/ Interpelácie poslancov 

14/ Rôzne 

15/ záver 
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AD2/ Za zapisovateľa bol určený Mgr. Útis Richard. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci 

Soňa Bordášová a Oto Mišurák. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 380/2021 

Za: 4                                                   Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0 

AD3/ Starostka obce predložila poslancom program zasadnutia, ktorí poslanci jednomyseľne bez 

pripomienok schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 381/2021 

Za: 4                                                    Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0 

AD4/ Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka. Všetky prijaté uznesenia sú splnené. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 382/2021 

Za: 4                                                      Proti: 0                                                    Zdržal sa: 0 

AD5/ Pracovníčka OcÚ p. Boľfová predložila poslancom podrobnú správu o hospodárení obce za rok 

2020. Poslanci jednomyseľne správu schválili./príloha/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 383/2021 

Za: 4                                                      Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0 

AD6 / Riaditeľka OPS p. Boľfová predložila poslancom podrobnú správu o hospodárení OPS za 

rok2020. Poslanci ju bez pripomienok jednomyseľne schválili./príloha/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 384/2021 

Za: 4                                                       Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0 

AD7/ Starostka obce predložila poslancom stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

obce za rok 2020 s výrokom prijať bez výhrad. Poslanci jednomyseľne prijali stanovisko hlavného 

kontrolóra. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 385/2021 

Za: 4                                                        Proti: 0                                                    Zdržal sa: 0 

AD8/ Starostka obce predložila poslancom stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu OPS 

za rok 2020 s výrokom prijať bez výhrad. Poslanci prijali stanovisko jednomyseľne. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č : 386/2021 

Za: 4                                                        Proti: 0                                                    Zdržal sa: 0 

AD9/ Pracovníčka obce p. Boľfová predložila poslancom záverečný účet obce za rok 2020 . Poslanci 

ho jednomyseľne bez pripomienok schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 387/2021 
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Za: 4                                                   Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0 

AD10/ Riaditeľka OPS predložila poslancom záverečný účet OPS za rok 2020. Bez pripomienok 

poslanci záverečný účet OPS za rok 2020 schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 388/2021 

Za: 4                                                    Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

AD11/ Pracovníčka obce podala poslancom správu o vykonanej inventarizácii majetku obce a OPS 

vykonanej inventarizačnými komisiami k 31.12.2020. Poslanci správu jednomyseľne prijali./príloha/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 389/2021 

Za: 4                                                    Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0 

AD12/ Riaditeľka OPS p. Boľfová informovala poslancov o priebehu pálenia. Zároveň požiadala 

poslancov o nutnosti prijatia pracovníka do pálenice, nakoľko p. Hronec končí k 31.3.2021 a už 

nechce ďalej pokračovať. Poslanci si dali termín 1 týždňa kedy budú informovať riaditeľku OPS 

o možných zamestnancoch. Poslanci jednomyseľne schváli pomoc pri obsadení zamestnancom. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 390/2021 

Za: 4                                                      Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0 

AD13/ V rámci interpelácií interpeloval poslanec Mgr. Útis aby sa urobil prieskum medzi obyvateľmi 

o záujem dostávať informácie z obce do mailových schránok. Starostka obce odpovedala, že zistíme 

záujem občanov a takúto službu. Ďalej interpeloval výmenu prekrytia katafalku a stolíka v dome 

smútku novými prekrytiami. Starostka mu odpovedala, že uvedenú požiadavku doriešime. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 391/2020 

Za: 4                                                       Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0 

AD14/ Starostka obce predložila poslancom na schválenie Zmluvu o nájme  so Stredoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou o prenájme pozemkov pri vodných zdrojoch vo vlastníctve obce. Doba 

nájmu na 5 rokov z 1 euro. Poslanci zmluvu jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 392/2021 

Za: 4                                                         Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

Starostka predložila poslancom žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti od občanov Miroslava a Evy 

Škytových. Jedná sa  o odkúpenie pozemku pred ich starším domom, ktorú oni užívajú po desaťročia. 

Jedná sa o pozemok vo vlastníctve obce parcela č: 227/5 o výmere 75m2. Poslanci odpredaj pozemku 

jednomyseľne schváli za cenu 3 eurá za m2. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 393/2021 

Za: 4                                                        Proti: 0                                                  Zdržal sa: 0 
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AD15/ Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný starostka obce poďakovala prítomným za účasť 

a konštruktívny prístup a zasadnutie ukončila. 

 

V Lukovištiach 5.3.2021                                                  Zapísal: Mgr. Richard Útis 

 

                                                               d.a.h. 

 

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

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

 

 

 

   

  

 

 

mailto:lukovistia@lukovistia.sk

