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                                                      Zápisnica 

                       zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia 

                                                  konaného dňa 23.9.2021 
 

Prítomní: starostka obce : Alena Segedyová 

                  Riaditeľka OPS: Viera Boľfová 

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

 

Program: 

1/ Zahájenie 

2/Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/ Schválenie programu 

4/ Kontrola plnenia uznesení 

5/ Správa o hospodárení obce za I. polrok 2021 

6/ Správa o hospodárení OPS za I. polrok 2021 

7/ Správa hlavnej kontrolórky obce –odborné stanovisko – obec 

8/ Správa hlavnej kontrolórky obce-odborné stanovisko – OPS 

9/ Informácia o zahájení pálenia sezóna 2021-2022 

10/Informácia o zamestnanosti cez UPSVaR 

11/Prehodnotenie platných VZN 

12/Interpelácie  

13/ Rôzne 

- Žiadosť o účasť na zasadnutí-Lubajovci 

- Žiadosť Mgr. Huberta o odkup pozemku 

- Žiadosť obce Horné Zahorany 

- Žiadosť Mgr. Prcína 

- Žiadosť P. Václavika - stanovisko 

14/ Záver 
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Ad1/ Zasadnutie OZ otvorila starostka obce a  privítala prítomných. 

Ad2/ Za zapisovateľa bol určený Mgr. Útis a za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ján Hronec                                 

         A Soňa Bordášová 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č.428/2021 

Za: 4                                                            Proti: 0                                                    Zdržal sa: 0 

Ad3/ Starostka obce predložila program zasadnutia, ktorí bol bez pripomienok schválený. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č.429/2021 

Za: 4                                                            Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

Ad4/ Pri kontrole plnenia uznesení starostka informovala o uznesení č.422/2021, kde bolo uložené 

komunikovať s Ing. Arch. Čomorom. Pán Čomor obec nekontaktoval. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č:430/2021 

Za: 4                                                            Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0 

Ad5/ Pracovníčka obecného úradu p. Boľfová predložila poslancom správu o hospodárení obce za I. 

polrok 2021. Poslanci správu bez pripomienok jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č:431/2021 

Za: 4                                                             Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0 

Ad6/ Riaditeľka OPS p. Boľfová predložila poslancom správu o hospodárení OPS za I. polrok 2021. 

Poslanci správu bez pripomienok jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č:432/2021 

Za: 4                                                             Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0 

Ad7/ Starostka obce predložila poslancom stanovisko hlavnej kontrolórky k správe o hospodárení 

obce za I. polrok 2021.  

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 433/2021 

Za: 4                                                             Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0 

Ad8/ Starostka obce predložila poslancom stanovisko hlavnej kontrolórky k správe o hospodárení 

OPS za I. polrok 2021. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č:434/2021 

Za: 4                                                             Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0 

Ad9/ Riaditeľka OPS p. Boľfová informovala poslancov o zahájení sezóny v obecnej pálenici, aj 

o zamestnaní pracovníka cez UPSVaR.  
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K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 435/2021 

Za: 4                                                             Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0 

Ad10/ Pracovníčka obce informovala poslancov o priebehu zamestnania na obci prostredníctvom 

UPSVaR. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 436/2021 

Za: 4                                                             Proti: 0                                                    Zdržal sa: 0     

Ad11/Starostka obce požiadala poslancov, že nie je potrebné upravovať platné VZN a zároveň 

požiadala o schválenie návrhu dodatku k VZN č. 1/2019 o TKO a DSO s nakladaním kuchynského 

odpadu. Poslanci návrh jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 437/2021 

Za : 4                                                             Proti. 0                                                     Zdržal sa: 0 

Ad12/ v rámci interpelácií neinterpeloval žiadny poslanec. 

Ad13/ Obecnému úradu bola doručená žiadosť manželov Lubajových ohľadom zabránenia vstupu na 

pozemky v k.ú Lukovištia. Poslanci navrhli a jednomyseľne schválili pohovor s p. Mazurekom 

a poverili zástupcu starostky Mgr. Útisa, aby tento pohovor uskutočnil. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 438/2021 

Za: 4                                                               Proti: 0                                                      Zdržal sa :0 

Obecnému úradu bola doručená žiadosť Mgr. Romana Huberta na odkúpenie časti pozemku v k.ú. 

Lukovištia o celkovej výmere 15m2 z dôvodu osobitného zreteľa. Poslanci žiadosť jednomyseľne 

schválili za sumu 1 euro za m2. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 439/2021 

Za: 4                                                                Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0 

Obecnému úradu bola doručená žiadosť obce Horné Zahorany o súhlas s vypílením tují pri obecnom 

úrade v Horných Zahoranoch, ktoré poškodzujú KD. Keďže je od septembra vegetačný kľud poslanci 

žiadosť jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 440/2021 

Za: 4                                                                Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0 

Od advokátskej kancelárie JUDr. Sziládyho, ktorý zastupuje Mgr. Prcína bola doručená žiadosť 

o povolenie užívania parcely č:2187/3 vedenej na LV č.230, o výmere 30730m2  ktorej vlastníkom je 

obec Lukovištia, stým, že požaduje od obce vybavenie súhlasu na výrub drevín a ich ponechanie pre 

neho, ako aj povolenie zveľadiť uvedenú parcelu ako prístupovú cestu na jeho náklady . Obecné 

zastupiteľstvo uložilo starostke obce oznámiť , že predmetný pozemok je v nájomnej zmluve pre 

SEKOPOL s.r o do 31.12.2023 a zatiaľ nie je možné s ním nakladať inak. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č:441/2021 

Za: 4                                                               Proti: 0                                                          Zdržal sa: 0 
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Obecnému úradu bola doručená žiadosť P. Václavika z Nižného Skálnika ktorý je vlastníkom parciel 

v extraviláne obce Lukovištia o vydanie záväzného stanoviska obce k stavbám na parcelách registra C, 

parcelné číslo 1722/3, 1722/4, 1722/5 a 1722 /6. Poslanci uložili starostke vyzvať na doloženie 

projektových dokumentácií budúcich stavieb. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 442/2021 

Za: 4                                                                    Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0    

Všetky správy, stanoviská a žiadosti sú prílohou tejto zápisnice. 

Ad14/ Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný starostka obce poďakovala všetkým prítomným 

a zasadnutie ukončila. 

 

V Lukovištiach 24.9.2021                                                                                  Zapísal. Mgr. Richard Útis 

 

                                                                                  d.a.h 

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

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