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                                             Zápisnica 

                 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia, 

                                       konaného dňa 9.12.2021 

   
 Prítomní: starostka obce Alena Segedyová 

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

                   riaditeľka obecnej prevádzky služieb /ďalej len OPS/ Viera Boľfová /viď prez.listina/ 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce. Privítala všetkých prítomných 

a oboznámila ich s programom zasadnutia. 

1/ Zahájenie 

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/ Schválenie programu zasadnutia 

4/ Kontrola plnenia uznesení 

5/ Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a orientačne na roky 2023 

a 2024 /príloha zápisnice/ 

6/ Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu OPS na rok 2022 a orientačne na roky 2023 

a 2024 / príloha zápisnice/ 

7/ Schválenie rozpočtu obce na rok 2022 a orientačne na roky 2023 a 2024 

8/ Schválenie rozpočtu OPS na rok 2022 a orientačne na roky 2023 a 2024   

9/ Vymenovanie inventarizačných komisií 

10/ Schválenie odmien za rok 2021 

11/ Schválenie plánu práce na I. polrok 2022 

12/ Schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu na nepredvídateľné výdavky 

13/ Schválenie úpravy rozpočtu 

14/ Interpelácie poslancov 

15/ Záver  
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Ad 2/ Za zapisovateľa bol určený Mgr. Richard Útis a za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci 

Soňa Bordášová a Oto Mišurák. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 456/2021 

Za:  3                                                                Proti: 0                                                    Zdržal sa : 0 

Ad 3/ Starostka obce predložila poslancom návrh programu zasadnutia. Poslanci ho bez pripomienok 

a doplnenia jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 457/2021 

Za: 3                                                                 Proti: 0                                                    Zdržal sa: 0 

Ad4/ Kontrolu plnenia uznesení previedla starostka obce. Všetky prijaté uznesenia sú splnené. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 458/2021 

Za: 3                                                                 Proti: 0                                                    Zdržal sa: 0  

Ad5/ Starostka obce predložila poslancom odborné stanovisko hl. kontrolórky k rozpočtu obce 

s odporučením schváliť. /príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 459/2021 

Za: 3                                                                   Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0 

Ad6/ Starostka  oboznámila poslancov s odborným stanoviskom hl. kontrolórky k rozpočtu OPS 

a odporučením schváliť. /príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 460/2021 

Za: 3                                                                    Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0 

Ad7/ Pracovníčka OcÚ  predložila poslancom rozpočet obce na rok 2022 podľa hl. kategórií. Poslanci 

bez pripomienok rozpočet jednomyseľne schválili. /príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 461/2021 

Za: 3                                                                     Proti: 0                                                  Zdržal sa: 0 

Ad8/ Pracovníčka OcÚ predložila poslancom rozpočet orientačný na roky 2023 a 2024. Poslanci vzali 

na vedomie bez pripomienok. /príloha zápisnice/  

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 462/2021 

Za: 3                                                                      Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

Ad9/ Pracovníčka OcÚ predložila poslancom rozpočet OPS na rok 2022 podľa hl. kategórií. Poslanci 

rozpočet bez pripomienok jednomyseľne schválili. /príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 463/2021 
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Za: 3                                                                       Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

Ad10/ Pracovníčka OcÚ predložila poslancom orientačný rozpočet OPS na roky 2023 a 2024. Poslanci 

vzali na vedomie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 464/2021 

Za: 3                                                                     Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0 

Ad11/ Starostka obce predložila návrh na vymenovanie inventarizačných komisií obce a OPS na 

vykonanie inventarizácie majetku . Poslanci návrh jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 465/2021 

Za: 3                                                                      Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

Ad12/ Starostka obce predložila poslancom na schválenie odmeny za rok 2021. Poslanci 

jednomyseľne schválili výšku odmien pre starostku 70% na jeden mesiac  a poslancom a pracovníčke 

OcÚ po 20 euro za jedno zasadnutie.  

 K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 466/2021 

Za: 3                                                                      Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0 

Ad13/ Starostka obce predložila poslancom Plán práce na I. polrok 2022. Poslanci ho bez 

pripomienok a doplnení jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 467/2021 

Za: 3                                                                      Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0 

Ad14/ Starostka obce predložila poslancom na schválenie použitie prostriedkov rezervného fondu na 

nepredvídateľné výdavky. Poslanci použitie prostriedkov jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 468/2021 

Za: 3                                                                      Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0 

Ad15/ Starostka obce predložila poslancom na schválenie úpravy rozpočtu na rok 2021 u obce a OPS 

podľa skutočných príjmov a výdavkov. Poslanci jednomyseľne úpravy rozpočtov schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 469/2021 

Za: 3                                                                      Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0 

Ad15/ Interpelácie poslancov. Žiadny poslanec neinterpeloval. 

Ad16/ Starostka poďakovala poslancom a riaditeľke OPS za celoročnú nie ľahkú prácu a s prianím 

príjemného prežitia Vianoc a úspešného vstupu do  Nového roku 2022 zasadnutie ukončila. 

V Lukovištiach 9.12.2021                                                        Zapísal: Mgr. Richard Útis 

                                                             d.a.h. 
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Overovatelia: Soňa Bordášová ................................................... 

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