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Obec Lukovištia  

                         Lukovištia 26, 980 26 

________________________________________________________ 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia,  

konaného dňa 29. apríla 2021 
 

 

Prítomní: starostka obce: Alena Segedyová 

                zamestnankyňa OÚ: Viera Boľfová 

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

Ján Hronec, Tomáš Klapiš 

                                                                   

   Program:   

 

1. Zahájenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu.  

4. Kontrola plnenia uznesení. 

5. Správa o hospodárení obce za I.Q 2021. 

6. Správa o hospodárení OPS za I.Q 2021. 

7. Odborné stanovisko hl. kontrolórky k hospodáreniu obce za I.Q 2021. 

8. Odborné stanovisko hl. kontrolórky k hospodáreniu OPS za I.Q 2021. 

9. Návrh na uzavretie dohody -  Mgr.Prcínová. 

10. Návrh na prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

11. Schválenie odmeny starostke za sčítanie obyvateľov. 

12. Predloženie majetkových pomerov starostky k 31. 03. 2021.  

13. Schválenie používania mailových adries občanov. 

14. Schválenie uzavretia dohody s občanmi o kompostovaní. 

15. Informácia o priebehu sezóny v pálenici.  

16. Rôzne             –    odpoveď elektrárne, 

- Kraskove Lukovištia, 

- strecha na bytovke. 

17. Interpelácie poslancov. 

18. Záver. 

 

 

ad 1) Zahájenie 

 

     V úvode zasadnutia starostka obce privítala prítomných na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva obce Lukovištia (ďalej len „zastupiteľstvo“) a oboznámila ich s programom 

zasadnutia. 
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ad 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

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

a Ján Hronec. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 394/2021 

Za: 5                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

ad 3) Schválenie programu. 

 

Na návrh starostky obce bol schválený program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 395/2021 

Za : 5                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 4) Kontrola plnenia uznesení. 

 

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

K uzneseniu č. 391/2021 dodala, že občanom obce Lukovištia bolo zaslaných 40 návratiek, kde 

si občania mali uviesť e-mailové adresy, na ktoré im budú zasielané informácie z obce 

Lukovištia. Na obecný úrad sa od občanov vrátilo 17 návratiek. Pre týchto občanov bude 

zriadený skupinový e-mail pre zabezpečenie informačného toku. 

      

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 396/2021 

Za : 5                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

     

  ad 5) Správa o hospodárení obce Lukovištia za I. Q 2021. 

 

     Informáciu podala p. Boľfová. Oboznámila o stave finančných prostriedkov na jednotlivých 

účtoch. Obec nemá žiadne nedoplatky, všetky doklady sú zúčtované a všetky faktúra sú 

uhradené. 

          Informácia tvorí prílohu k zápisnici. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 397/2021 

Za : 5                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 6) Správa o hospodárení OPS za I. Q 2021. 

 

     Riaditeľka OPS informovala o činnosti  a stave finančných prostriedkov týkajúcich sa 

objektov spadajúcich do OPS (pálenica, dom smútku). 

     Informácia tvorí prílohu k zápisnici. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 398/2021 

Za : 5                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 
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ad 7) Odborné stanovisko hl. kontrolórky k hospodáreniu obce za I.Q 2021. 

  

     K tomuto bodu rokovania vykonala rozpravu starostka obce informovala o záveroch hlavnej 

kontrolórky s pozitívnymi výsledkami.  V závere odborného stanoviska nie sú uvedené žiadne 

závažné nedostatky. 

     Správa tvorí prílohu k zápisnici 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 399/2021 

Za : 5                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 8) Odborné stanovisko hl. kontrolórky k hospodáreniu OPS za I.Q 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. 400/2021 

Za : 5                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 
ad 9) Návrh na uzavretie dohody – Mgr. Jaroslava Prcínová 

  

     Obecný úrad  dňa 11. 03. 2021 dostal návrh na uzavretie dohody, ktorý predložila na obec 

Lukovištia Mgr. Jaroslava Prcínová prostredníctvom advokáta JUDr. Ondreja Slilágyiho. 

V tomto bode rokovania sa všetci prítomní zhodli, že je potrebné, aby odborné stanovisko 

k tomuto návrhu bolo realizované taktiež prostredníctvom advokáta. Poslanci obecného 

zastupiteľstva súhlasili, aby starostka obce oslovila advokátku Mgr. Vieru Kadášovú, pre 

zastupovanie obce Lukovištia v uvedenej veci. O tomto postupe starostka obce písomne 

informuje advokáta JUDr. Ondreja Slilágyiho. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 401/2021 

Za : 5                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 10) Návrh na prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

     Obecné zastupiteľstvo na návrh poslanca Mgr. Richarda Útisa odsúhlasilo zámer na predaj 

nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods 8 písm. e) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

     Jedná sa o nehnuteľný majetok obce: 

 

1. pozemok parc. č. 434/3 o výmere 731 m² - ostatná plocha 

- pozemok je značne premočený aj v letnom období, z pod futbalového ihriska naň vyviera 

spodná voda, z okolitých pozemkov sa svahy zbiehajú na tento pozemok, čo prispieva 

k jeho premočeniu, nakoľko je pod úrovňou všetkých okolitých pozemkov,  

- pre využiteľnosť tohto pozemku pre obec, je potrebné jeho vyvýšenie nad úroveň 

pozemku  ( cca  80  nákladných  vozidiel  zeminy ),  odkiaľ  by  bolo  možné   vykonať  
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odvodnenie drenážnymi rúrami do obecného rigolu, čím by vynaloženie finančných 

nákladov na tieto práce boli pre obec nerentabilné, 

- o údržbu tohto pozemku sa už desiatky rokov starajú okolití vlastníci pozemkov, 
 

2. pozemok parc. č. 434/4 o výmere 268 m² - ostatná plocha 
-   jedná sa o svahovitý pozemok pod futbalovým ihriskom (bezprostredne za oplotením), 

o ktorý sa už desiatky rokov starajú okolití vlastníci pozemkov a ktorý je pre obec 

Lukovištia z pohľadu jeho polohy a stavu pre budúcnosť nevyužiteľný.   

      

     Vzhľadom na stav a polohu uvedených nehnuteľností je nereálny predaj ani za cenu 

všeobecnej hodnoty.  

 

     Zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude 

zverejnený najmenej nepretržite 15 dní pred schválením prevodu obecným zastupiteľstvom na 

úradnej tabuli obce Lukovištia, ako aj na internetovej stránke obce Lukovištia (zverejnenie 

zápisu z obecného zastupiteľstva). 

           

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenia č. 402/2021 a 403/2021 

Za : 4                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 1 

 
ad 11) Schválenie odmeny starostke za sčítanie obyvateľov. 

 

     Poslanci obecného zastupiteľstva schválili udelenie odmeny pre starostku obce spojenej 

s realizáciou úloh spojených so sčítaním obyvateľov obce Lukovištia v dňoch 03. 05. - 13. 06. 

2021. Uvedená odmena bude vyplatená zo štátneho rozpočtu. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 404/2021 

Za : 5                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 12) Predloženie majetkových pomerov starostky k 31. 03. 2021 

 

     Starostka obce Lukovištia predložila obecnému zastupiteľstvu majetkové pomery k 31. 03. 

2021. Obecné zastupiteľstvo predloženým údajom nemalo žiadne pripomienky.  

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 405/2021 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 13) Schválenie používania mailových adries občanov. 

 

     K tomuto bodu rokovania bola vykonaná rozprava už v bode 4. pri kontrole plnenia 

uznesení. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo používanie skupinového e-mailu občanov obce 

Lukovištia, na ktorý im budú zasielané aktuálne informácie zo strany obce. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 406/2021 

Za : 5                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 
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ad 14) Schválenie uzavretia dohody s občanmi o kompostovaní. 

 

    Starostka obce informovala prítomných o podmienkach a cenách vývozu kuchynského 

odpadu. Pre obec by zber a vývoz kuchynského odpadu bol finančne neúnosný. Z tohto dôvodu 

sa obecné zastupiteľstvo v zmysle platných právnych predpisov uznieslo, že obec vypracuje 

tlačivá čestných prehlásení o kompostovaní v domácnostiach, ktoré budú distribuované 

občanom obce Lukovištia. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 407/2021 

Za : 3                                                Proti : 0                                   Zdržal sa : 0 

 

ad 15)  Informácia o priebehu sezóny v pálenici. 

 

     K tomuto bodu vykonala rozpravu p. Boľfová. Informovala, že sezóna pálenia bude 

prebiehať do konca mesiaca jún 2021. V pálenici spolu s p. Jánom Balíkom cez dohodu 

o vykonaní práce z Úradu práce vykonáva pálenie p. Jozef Sokolovský. Dohoda o vykonaní 

práce mu končí dňa 15. 05. 2021. Do konca mája bude vykonávať pálenie p. Ján Balík. 

 

ad 16) Rôzne. 

 

- Starostka obce informovala o odpovedi SEE na otázky spojené s dlhodobým výpadkom 

elektriky. Alibistickou odpoveďou SSE bolo, že tento stav bol zapríčinený z dôvodu 

kalamitného počasia, vyvrátením stromov na rozvody elektriky a ich následným 

poškodením. 
- Obecné zastupiteľstvo súhlasilo, aby z dôvodov súčasnej epidemiologickej situácii 

rozprava k termínu, programu a podmienkam konania akcie „Kraskove Lukovištia“ 

v mesiaci júl 2021 bola preložená na najbližšie obecné zastupiteľstvo. 
- Starostka obce informovala, že na údržbu strechy na  obecnej bytovke bude p. Petrom 

Kaličiakom  predložená cenová ponuka. 

 

ad 17) Interpelácie poslancov. 

 

     V ďalšom priebehu obecného zastupiteľstva nemal nikto z prítomných pripomienky. 

             
ad 18)   Záver. 

 

     Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia starostka obce poďakovala prítomným 

za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

 

V Lukovištiach 03. 05. 2021                                                  Zapísal: Mgr. Richard Útis 

 

d.a.h. 

 

 

Overovatelia : Tomáš Klapiš            .................................................................. 

 

                       Ján Hronec                 .................................................................. 
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