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                                                       Zápisnica 

                        Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia 

                                                 konaného dňa 24.2.2022 
 

Prítomní: starostka obce Alena Segedyová 

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

                                                              Riaditeľka obecnej prevádzky služieb Viera Boľfová 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce. Privítala prítomných a predložila 

program zasadnutia. 

1/ Zahájenie 

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/ Schválenie programu zasadnutia 

4/ Kontrola plnenia uznesení 

5/ Správa o hospodárení obce za rok 2021 

6/ Správa o hospodárení OPS za rok 2021 

7/ Správa nezávislého audítora za rok 2020 

8/ Voľba hlavného kontrolóra obce 

9/ Schválenie aktivačnej činnosti na obci 

10/Priebeh pálenia – informácia 

11/ Schválenie použitia rezervného fondu 

12/ Interpelácie poslancov 

13/ Rôzne 

14/ Záver 
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Ad2/  Za zapisovateľa zápisnice bol určený Mgr. Richard Útis a za overovateľov zápisnice boli určení 

poslanci Hronec Ján a Mišurák Oto. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 470/2022 

Za: 4                                                                     Proti: 0                                                          Zdržal sa: 0 

Ad3/ Starostka obce predložila poslancom návrh programu zasadnutia. Poslanci ho bez doplnení 

a pripomienok jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 471/2022 

Za: 4                                                                      Proti: 0                                                          Zdržal sa: 0 

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

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 472/2022 

Za: 4                                                                       Proti: 0                                                         Zdržal sa: 0 

Ad5/ Správu o hospodárení obce za rok 2021 predložila p. Boľfová. Poslanci správu jednomyseľne 

schválili./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 473/2022 

Za: 4                                                                        Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0 

Ad6/ Správu o hospodárení obecnej prevádzky služieb predložila poslancom p. Boľfová. Poslanci 

správu jednomyseľne schválili. /príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 474/2022 

Za: 4                                                                        Proti: 0                                                         Zdržal sa: 0 

Ad7/ Starostka obce predložila poslancom správu nezávislej audítorky Ing. Karczagovej. V správe sa 

konštatuje, že priložená konsolidovaná uzávierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej 

finančnej situácie k 31.12.2020 a konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa 

k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Poslanci jednomyseľne vzali správu nezávislej audítorky. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 475/2022 

Za: 4                                                                         Proti: 0                                                         Zdržal sa : 0 

Ad8/ Starostka obce predložila poslancom predložené podklady k voľbe hlavného kontrolóra obce.Do 

výberového konania a prihlásila len jedna uchádzačka. Poslanci jednomyseľne p. Šenkárovú Katarínu 

zvolili za hlavnú kontrolórku obce na ďalšie obdobie s úväzkom 0,02 hod. týždenne. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 476/2022 

Za: 4                                                                          Proti: 0                                                         Zdržal sa: 0 
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Ad9/ Starostka predložila poslancom na schválenie uchádzačov o aktivačnú prácu na obci. Počet 

uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky sú traja/3/. Poslanci jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 477/2022 

Za: 4                                                                   Proti: 0                                                              Zdržal sa: 0 

Ad10/  Informáciu o priebehu pálenia a slabej sezóne podala riaditeľka OPS p. Boľfová. Poslanci 

informáciu jednomyseľne prijali bez pripomienok.  

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č . 478/2022 

Za : 4                                                                   Proti: 0                                                             Zdržal sa: 0 

Ad11/ Pracovníčka obecného úradu p. Boľfová predložila poslancom návrh na schválenie použitie 

rezervného fondu na prechodné obdobie k vyrovnaniu rozdielov medzi príjmami a výdavkami. 

Poslanci návrh jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 479/2022 

Za: 4                                                                     Proti: 0                                                            Zdržal sa: 0 

Ad12/ V rámci interpelácií neinterpeloval žiadny poslanec. 

Ad13/ V bode rôzne starostka obce informovala o poruche vodovodu, ktorá však bola rýchle 

odstránená. Starostka obce predložila predsedníčke finančnej komisie majetkové priznanie za rok 

2021. Poslanci vzali informácie na vedomie.  

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 480/2022 

Za: 4                                                                       Proti: 0                                                          Zdržal sa : 0 

V Lukovištiach 7.3.2022                                                                    Zapísal: Mgr. Richard Útis 

                                                        d.a.h. 

Overovatelia zápisnice: Ján Hronec: ........................................................ 

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