
  +421 47 56 90101       lukovistia@lukovistia.sk       www.lukovistia.sk 

 

Obec Lukovištia  

                         Lukovištia 26, 980 26 

________________________________________________________ 

  

Zápisnica 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia,  

konaného dňa 28. októbra 2021 
 

 

Prítomní: starostka obce: Alena Segedyová 

                poslanci obecného zastupiteľstva: Tomáš Klapiš, Oto Mišurák, Mgr.  Richard Útis 

                riaditeľka obecnej prevádzky služieb (ďalej len „OPS“): Viera Boľfová 

                (viď prezenčná listina). 

   

     V úvode zasadnutia starosta obce privítala prítomných na zasadnutí obecného 

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

zasadnutia: 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Schvaľovanie programu. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Správa o výsledku hospodárenia obce za III. štvrťrok 2021. 

5. Správa o výsledku hospodárenia OPS za III. štvrťrok 2021. 

6. Požiarna prevencia. 

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a roky 2023, 2024. 

8. Návrh rozpočtu OPS na rok 2022 a roky 2023, 2024. 

9. Schvaľovanie dodatku VZN č. 2/2016. 

10. Interpelácie poslancov. 

11. Rôzne. 

12. Záver. 

 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

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

a Oto Mišurák. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 443/2021 

 

Za: 3                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  
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2. Schvaľovanie programu. 

 

Poslanci súhlasili s predloženým programom zasadnutia obecného zastupiteľstva, bez zmien a 

doplnkov. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 444/2021 

 

Za: 3                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

 

Na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve bolo prijaté uznesenie č. 439/2021 k odpredaju 

obecného pozemku. Nakoľko dodatočne bolo zistené, že na predmetný pozemok je uzavretá 

nájomná zmluva so spoločnosťou Sekopol až do konca roka 2023, predaj pozemku nie je 

možný.  

 

Z tohto dôvodu poslanci prijali k tomuto stavu uznesenia č. 445/2021 (zrušenie uznesenia č. 

439/2021) a 446/2021 (zamietnutie žiadosti k odpredaju pozemku). 

 

Za: 3                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0 

 

4.  Správa o výsledku hospodárenia obce  za III. štvrťrok 2021. 

 

Riaditeľka OPS podrobne po jednotlivých položkách oboznámila prítomných o výsledkoch 

hospodárenia obce (viď príloha),  kde  konštatovala, že obec má vyplatené všetky faktúry 

a nemá žiadne podlžnosti. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 447/2021 

 

Za: 3                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

5. Správa o výsledku hospodárenia OPS za III. štvrťrok 2021. 

 

riaditeľka OPS podrobne po jednotlivých položkách aj k OPS oboznámila prítomných 

o výsledkoch hospodárenia OPS (viď príloha),  kde  konštatovala, že obec má vyplatené 

všetky faktúry a nemá žiadne podlžnosti. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 448/2021 

 

Za: 3                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0      

 

6. Požiarna prevencia. 

 

Nakoľko okres Rimavská Sobota sa od 01. 11. 2021 v Covid automate bude nachádzať 

v čiernej farbe, požiarnu prevenciu nebude v najbližšej dobe možné vykonať.  

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 449/2021 

 

Za: 3                                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0 
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7.  Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a roky 2023, 2024. 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 predložila Viera Boľfová (viď príloha). Zároveň predložila 

aj návrhy rozpočtov obce na roky 2023 a 2024.  Poslanci obecného zastupiteľstva rozpočet 

obce na rok 2022 odsúhlasili a vzali na vedomie návrhy rozpočtov obce na roky 2023 a 2024.   

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenia č. 450/2021 a 451/2021. 

 

Za: 3                                                       Proti: 0                                          Zdržal sa: 0  

 

8.  Návrh rozpočtu OPS na rok 2022 a roky 2023, 2024. 

 

Návrh rozpočtu OPS na rok 2022 predložila taktiež Viera Boľfová (viď príloha). Zároveň 

predložila aj návrhy rozpočtov OPS na roky 2023 a 2024.  Poslanci obecného zastupiteľstva 

rozpočet OPS na rok 2022 odsúhlasili bez pripomienok a vzali na vedomie návrhy rozpočtov 

OPS na roky 2023 a 2024.   

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenia č. 452/2021 a 453/2021. 

 

Za: 3                                                       Proti: 0                                          Zdržal sa: 0  

 

9. Schvaľovanie dodatku k VZN č. 2/2016. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili dodatok k VZN č. 2/2016 ku kuchynskému 

odpadu. Návrh dodatku bol predložený na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve.  

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 454/2021. 

 

Za: 3                                                       Proti: 0                                          Zdržal sa: 0  

 

10. Interpelácie poslancov. 

 

Poslanci k tomuto bodu nezaujali žiadne návrhy ani pripomienky.  

 

11. Rôzne. 

 

Starostka obce prítomných informovala, že obec Lukovištia dostala od spoločnosti Brantner 

oznámenie o úprave cien za odvoz komunálneho odpadu (príloha). Zástupcovia spoločnosti 

Brantner sa dostavia na obec k podpisu dodatku zmluvy. Poplatky za odvoz odpadu v obci 

Lukovištia ostanú nezmenené. 

  

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 455/2021. 

 

Za: 3                                                       Proti: 0                                          Zdržal sa: 0  

   

12. Záver. 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia starostka obce poďakovala prítomným za 

účasť a ukončila zasadnutie. 
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V Lukovištiach 29. 10. 2021                                                  Zapísal: Mgr. Richard Útis 

d.a.h. 

 

Overovatelia : Oto Mišurák .................................................................. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


