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                                           Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukovištia 

                              konaného dňa 29.9.2022 
 

 

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/ Správa o hospodárení obce za I. polrok 2022 

6/ Správa o hospodárení OPS za I. polrok 2022  

7/ Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok 2022-obec 

8/ Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok 2022- OPS 

9/ Informácia o zahájení výrobnej sezóny v pálenici 

10/ Príprava volieb 

11/ Čierna skládka – informácia 

12/ Žiadosť Mgr. Prcína 

13/ Interpelácie poslancov 

14/ Rôzne 

15/ Záver 
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Ad2/ Za zapisovateľa zápisnice bol určený  poslanec Mg. Richard Útis. Za overovateľov zápisnice boli 

určení poslanci Tomáš Klapiš a Oto Mišurák. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č.509/2022 

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. 510/2022 

Za: 4                                                        Proti: 0                                                                Zdržal sa: 0 

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

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 511/2022 

Za: 4                                                       Proti: 0                                                                   Zdržal sa: 0 

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

polrok 2022. Poslanci správu bez výhrad jednomyseľne schválili. /príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 512/2022 

Za: 4                                                       Proti: 0                                                                   Zdržal sa: 0 

Ad6/ Riaditeľka obecnej prevádzky služieb p. Boľfová predložila poslancom správu o hospodárení za I. 

polrok 2022. Poslanci správu bez výhrad jednomyseľne schválili./príloha zápisnice/ 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 513/2022 

Za: 4                                                       Proti: 0                                                                   Zdržal sa: 0 

Ad7/ Starostka obce predložila poslancom správu hlavnej kontrolórky k hospodáreniu obce za I. 

polrok 2022 . Poslanci správu jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 514/2022 

Za: 4                                                       Proti: 0                                                                    Zdržal sa: 0 

Ad8/ Starostka obce predložila poslancom správu hlavnej kontrolórky k hospodáreniu obecnej 

prevádzky služieb za I. polrok 2022. Poslanci správu jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 515/2022 

Za: 4                                                       Proti: 0                                                                     Zdržal sa: 0 

Ad9/ Riaditeľka OPS podala poslancom správu o zahájení výrobnej sezóny v obecnej pálenici. Pracujú 

2 pracovníci. Sezóna sa rozbieha. Poslanci správu vzali na vedomie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 516/2022 

Za: 4                                                       Proti: 0                                                                      Zdržal sa: 0 
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Ad 10/ Starostka obce informovala poslancov  o príprave volieb stanovených na 29.10.2022. V obci 

bola ustanovená okrsková volebná komisia, ktorá plní úlohu aj miestnej. Má 9 členov a zapisovateľku. 

Boli predložené 2 kandidátne listiny na starostu obce a 6 kandidátnych listín na poslancov obecného 

zastupiteľstva. Všetky potrebné informácie boli zverejnené na webovej stránke obce, úradnej tabuli 

ako aj štátnym orgánom v termíne. Poslanci bez pripomienok vzali na vedomie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 517/2022 

Za: 4                                                       Proti: 0                                                          Zdržal sa: 0 

Ad11/ Starostka obce informovala poslancov o nahlásení čiernej skládky v k.ú. Lukovištia, ktorú je 

potrebné odstrániť do 30.11.2022. Jedná sa o skládku stavebného materiálu v časti Faráš. Poslanci 

informáciu vzali na vedomie a uložili starostke konať v odstránení čiernej skládky. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 518/2022 

Za: 4                                                        Proti: 0                                                          Zdržal sa: 0 

Ad12/ Starostka obce predložila poslancom žiadosť Mgr. Prcína  o vyjadrenie k prístupovej ceste 

k pozemku. Poslanci jednomyseľne schválili na riešenie pre nové obecné zastupiteľstvo nakoľko 

dňom vyhlásenia volieb je to irelevantné. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 519/2022 

Za: 4                                                        Proti: 0                                                           Zdržal sa: 0 

Ad13/ V rámci interpelácií neinterpeloval žiadny poslanec 

Ad/14/ V bode rôzne neboli žiadne informácie. 

Ad15/ Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný starostka obce poďakovala všetkým prítomným za 

konštruktívny prístup a zasadnutie ukončila. 

V Lukovištiach 3.10.2022                                                                Zapísal: Mgr Richard Útis 

                                                                 d.a.h. 

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

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

 

  

mailto:lukovistia@lukovistia.sk

