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                                             Zápisnica                                                                    

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia  

Konaného dňa 28.4.2022                                                      
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. 

1/ Zahájenie 

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/ Schválenie programu zasadnutia 

4/ Kontrola plnenia uznesení 

5/ Správa o hospodárení obce za I.Q 2022 

6/ Správa o hospodárení OPS za I. Q 2022 

7/ Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

8/ Schválenie záverečného účtu OPS za rok 2021 

9/ Správa o vykonaných inventarizáciach 

10/ Schválenie zvýšenia poplatkov za služby pre použitie vozidla IFA 

11/ Prejednanie súčinnosti –okresná prokuratúra 

12/ Prejednanie žiadosti Stavomat RS pre Mgr. Prcína 

13/ Žiadosť o príspevok pre OZ Náš domov Ožďany- Lásková Zuzana 

14/ Kraskove Lukovištia 

15/ Informácia o priebehu pálenia 

16/ Interpelácie poslancov 

17/ Rôzne 

18/ Záver 
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AD2/  Za zapisovateľa zápisnice bol určený Mgr. Richard Útis a za overovateľov zápisnice boli určení 

poslanci Tomáš Klapiš a Oto Mišurák. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č.481/2022 

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. 482/2022 

Za: 4                                                              Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0 

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

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 483/2022 

Za: 4                                                               Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

AD5/ Správu o hospodárení obce za I.Q 2022predložila p. Boľfová. Poslanci bez pripomienok správu 

jednomyseľne schválili./príloha/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 484/2022 

Za: 4                                                                Proti: 0                                                    Zdržal sa: 0 

AD6/ Správu o hospodárení OPS za I.Q 2022 predložila p. Boľfová. Poslanci správu bez pripomienok 

jednomyseľne schválili. /príloha/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 485/2022 

Za: 4                                                                Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

AD7/ Pracovníčka obecného úradu p. Boľfová predložila poslancom na schválenie Záverečný účet 

obce za rok 2021. Poslanci záverečný účet obce za rok 2021 jednomyseľne schválili. 

K uvedené=mu bodu prijali poslanci uznesenie č. 486/2022 

Za: 4                                                                Proti: 0                                                    Zdržal sa: 0 

AD8/ Riaditeľka OPS predložila poslancom záverečný účet OPS za rok 2021. Poslanci ho bez 

pripomienok jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 487/2022 

Za: 4                                                                 Proti: 0                                                  Zdržal sa: 0 

AD9/ Starostka obce predložila poslancom správu o vykonaných inventarizáciach k 31.12.2021. 

Poslanci zobrali správu bez pripomienok jednomyseľne. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 488/2022 

Za: 4                                                                  Proti: 0                                                  Zdržal sa: 0 
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AD10/ Riaditeľka OPS p. Boľfová predložila na schválenie zvýšenie ceny za služby pri požívaní vozidla 

IFA. Kilometrovné sa zvyšuje na 1,8 eura za kilometer a za súd na 10 euro za ks. Poslanci zvýšenie 

ceny jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 489/2022 

Za: 4                                                               Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0 

AD11/ Starostka obce predložila poslancom žiadosti okresnej prokuratúry o súčinnosť  pri 

obligatórnych VZN. Poslanci prijali jednomyseľne uznesenie o ktorom návrhu sa bude rokovať na 

najbližšom zasadnutí OZ.  

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 490/2022 

Za: 4                                                               Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0 

AD12/ Starostka obce predložila poslancom žiadosť, ktorú podala spoločnosť Stavomat RS s,r,o pre 

Mgr. Prcína na vydanie stanoviska k odňatiu poľ. Pôdy. Poslanci jednomyseľne schválili doplnenie 

žiadosti o nájomnú zmluvu a súhlas spoločnosti Sekopol s.r.o k výstavbe prístupovej cesty. Uložili 

starostke o vyžiadanie predmetných dokladov. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 491/2022 

Za: 4                                                               Proti: 0                                                         Zdržal sa: 0 

AD13/ Starostka obce predložila poslancom žiadosť OZ Náš domov Ožďany, v ktorej žiada zariadenie 

o mesačný príspevok pre našu občianku p. Zuzanu Láskovú vo výške 100,-- euro mesačne. Poslanci 

jednomyseľne schválili, aby starostka obce požiadala zariadenie o zdokladovanie poskytovaných 

služieb, výšku dôchodku, príspevok pre neverejného poskytovateľa nakoľko obec nemá ani prijaté 

VZN na poskytovanie príspevku a hlavne nemá schválenú položku ani finančné prostriedky 

v rozpočte. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 492/2022 

Za: 4                                                               Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0 

AD14/ Starostka obce požiadal poslancov o schválenie konania obecnej akcie Kraskove Lukovištia, 

ktorá sa pre pandémiu nemohla v uplynulých dvoch rokoch uskutočniť. Poslanci akciu jednomyseľne 

schválili na 16.7.2022. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 493/2022 

Za: 4                                                               Proti: 0                                                         Zdržal sa: 0 

AD15/ Riaditeľka OPS p. Boľfová informovala poslancov o priebehu pálenia v obecnej pálenici. Zatiaľ 

sa páli s jedným zamestnancom, záujemcovia sa hlásia priebežne. Poslanci vzali jednomyseľne na 

vedomie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 494/2022 

Za: 4                                                               Proti: 0                                                         Zdržal sa: 0 
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AD16/ V rámci interpelácii neinterpeloval ani jeden poslanec. 

AD17/ V bode rôzne informovala starostka poslancov o zámere vybudovania DD v obci Lukovištia 

v budove bytovky nad obcou. Záujemcovia budú v kontakte so stavebným úradom. Tiež informovala 

o žiadosti podacieho čísla pre stavebný úrad pre spoločnosť, ktorá bude rekonštruovať ZŠ. Poslanci 

vzali informácie jednomyseľne na vedomie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 495/2022 

Za: 4                                                                Proti: 0                                                         Zdržal sa: 0 

V Lukovištiach 3.5.2022                                                                Zapísal: Mgr. Richard Útis   

                                                                            d.a.h. 

 

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

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