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                                             Zápisnica 

                 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia 

                                       konaného dňa 23.6.2022 
 

Prítomní: starostka obce Alena Segedyová 

Poslanci obecného zastupiteľstva: Soňa Bordášová, Tomáš Klapiš, Oto Mišurák, Mgr. Richard Útis 

Riaditeľka obecnej prevádzky služieb: Viera Boľfová 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce. Privítala všetkých prítomných 

a predložila program zasadnutia. 

Program zasadnutia: 

1/ Zahájenie 

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/ Schválenie programu zasadnutia 

4/ Kontrola plnenia uznesení 

5/ Schválenie konsolidovane účtovnej uzávierky za rok 2021 

6/ Stanovisko hl. kontrolórky ku konsolidovanej uzávierke 

7/ Vyhlásenie volieb do obecných, mestských zastupiteľstiev 

8/ Schválenie úväzku starostu 

9/ Schválenie počtu poslancov OZ 

10/Schválenie okrsku 

11/Plán práce na II. polrok 2022 

12/Schválenie úpravy poplatkov v pálenici 

13/Schválenie čerpania dovoleniek a úradných hodín obecného úradu 

14/Schválenie org. zabezpečenia Dňa obce 

15/Interpelácie poslancov 

16/Záver 
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Ad2/ Za zapisovateľa zápisnice bol určený Mgr. Richard Útis. Za overovateľov zápisnice boli určení 

poslanci Soňa Bordášová a Oto Mišurák. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č.496/2022 

Za: 4                                                      Proti: 0                                                                      Zdržal sa: 0 

AD3/ Starostka obce predložila poslancom návrh programu zasadnutia. Poslanci ho bez pripomienok 

a doplnení jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č.497/2022 

Za: 4                                                       Proti: 0                                                                      Zdržal sa: 0 

AD4/ Starostka obce vykonala kontrolu plnenia uznesení. Všetky prijaté uznesenia boli splnené. 

Návrhy VZN nie je možné v čase moratória po vyhlásení volieb realizovať. 

K uvedenému  bodu prijali poslanci uznesenie č.498/2022 

Za: 4                                                        Proti: 0                                                                       Zdržal sa: 0 

AD5/Pracovníčka obecného úradu p. Boľfová predložila poslancom na schválenie Konsolidovanej 

účtovnej uzávierky za rok 2021. Poslanci uzávierku jednomyseľne bez výhrad schválili./príloha/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č.499/2022 

za: 4                                                          Proti: 0                                                                      Zdržal sa: 0 

AD6/Starostka predložila poslancom stanovisko hlavnej kontrolórky ku konsolidovanej účtovnej 

závierke bez výhrad./príloha/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č.500/2022 

Za: 4                                                          Proti: 0                                                                     Zdržal sa: 0  

Ad7/ Starostka obce predložila poslancom zákon o vyhlásení komunálnych volieb, volieb do 

samosprávnych krajov na deň 29.10.2022. Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č.501/2022 

Za: 4                                                           Proti: 0                                                                   Zdržal sa: 0 

AD8/Na návrh starostky obce poslanci jednomyseľne schválili úväzok pre budúceho starostu 0,5. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č.502/2022 

Za: 3                                                           Proti: 0                                                                   Zdržal sa: 1 

AD9/ Poslanci jednomyseľne schváli počet poslancov pre budúce volebné obdobie v počte 5. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenieč.503/2022 

AD10/ Poslanci jednomyseľne určili pre nadchádzajúce voľby vytvorenie 1 volebného okrsku. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č.504/2022 
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Za: 4                                                            Proti: 0                                                                   Zdržal sa: 0 

 

AD11/ Starostka obce predložila poslancom návrh plánu práce na II. polrok 2022 . Poslanci ho bez 

výhrad a pripomienok jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 505/2022 

Za: 4                                                        Proti: 0                                                                      Zdržal sa: 0 

AD12/Riaditeľka obecnej prevádzky služieb predložila poslancom návrh úpravy poplatkov v obecnej 

pálenici. Poslanci návrh jednomyseľne schválili bez výhrad. /príloha/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 506/2022 

Za: 4                                                        Proti: 0                                                                      Zdržal sa: 0 

AD13/ Starostka obce predložila poslancom na schválenie čerpanie dovoleniek a úpravu úradných 

hodín obecného úradu v mesiacoch júl, august a september 2022. Poslanci bez výhrad jednomyseľne 

schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 507/2022 

Za: 4                                                         Proti: 0                                                                     Zdržal sa : 0 

AD14/ Na zabezpečenie priebehu Dňa obce 16.7.2022 boli rozdelené úlohy. Materiál na guľáš 

zabezpečí obecný úrad, pivo a kofolu s čapovacím zariadením a futbalové družstvá zabezpečí 

poslanec Klapiš. Úpravu ihriska/pokosenie/ zabezpečí poslanec Mišurák, poslanec Útis zabezpečí 

pagáče a vecné ceny pre účastníkov futbalu. Poslankyňa Bordášová bude zabezpečovať výdaj 

občerstvenia/guľášu/. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 508/2022 

Za: 4                                                           Proti: 0                                                                   Zdržal sa: 0 

AD15/ V rámci interpelácií neinterpeloval ani jeden poslanec. 

AD16/ Po vyčerpaní programu zasadnutia starostka poďakovala všetkým prítomným a zasadnutie 

ukončila. 

 

V Lukovištiach 24.6.2022                                                  Zapísal: Mgr. Richard útis 

                                                                  d.a.h. 

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

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