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                                                     Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukovištia konaného dňa 09.02.2023 na OcÚ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

starosta obce : Mgr. Roman Hubert 

poslanci OZ:   Ján Hronec, Oto Mišurák, Radana Hubertová, Miroslava Útisová, Tomáš Klapiš 

riaditeľka OPS: Viera Boľfová 

občania: Miloš Kurák, Ján Bordáš, Roman Čierny 

V úvode zasadnutia starosta obce privítal všetkých prítomných . 

Program  :  

1. Schválenie programu zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Správa o hospodárení obce a OPS za rok 2022. 

4. Schválenie záverečného účtu za rok 2022. 

5. List audítora poslancom obecného zastupiteľstva. 

6. Správa o inventarizácii. 

7. Prejednanie projektu rekonštrukcie pálenice. Rozhodnutie. 

8. Prejednanie projektu rekonštrukcie vykurovacieho systému Obecného úradu. Rozhodnutie. 

9. Prejednanie odkúpenia pozemkov pod pálenicou. Rozhodnutie. 

10. Prejednanie obnovy pouličného osvetlenia v obci. 

11. Prejednanie spolupráce s PRIMA bankou. Rozhodnutie. 

12. Prejednanie spolufinancovania sociálnych služieb poskytovaných Zuzane Láskovej.  

13. Využitie a umiestnenie obecného kontajnera VOK. Rozhodnutie. 

14. Informovanie o pripravovanej zmene obecnej webovej stránky. SMS rozhlas. 

15. Schválenie PHSR obce 2023-2029. 

16. Tvorba plánu kultúrno-spoločenských podujatí v r 2023. Rozhodnutie. 

17. Informácia o prebiehajúcej akcii „Aj taký sme boli.“, výstava a stretnutie rodákov.  
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18. Kraskove Lukovištia príprava. 

19. Založenie Klubu dôchodcov Lukovištia. Rozsah spolupráce s obcou. 

20. Plány práce zriadených komisií. 

21. Priebeh pálenia informácia. 

22. Transformácia príspevkovej organizácie (OPS). Rozhodnutie. 

 

Ad1/ Schválenie programu zasadnutia ustanovujúceho obecného zasadnutia. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 1/2023 

Za : 5  (Hronec, Hubertová, Klapiš, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad2/ Za zapisovateľku bola určená Radana Hubertová. Za overovateľov zápisnice boli určení 

poslanci Miroslava Útisová a Ján Hronec. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 2/2023 

Za : 5  (Hronec, Hubertová, Klapiš, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad3/ Správa o výsledku hospodárenia obce a OPS. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 3/2023 

Za : 5  (Hronec, Hubertová, Klapiš, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad4/ Správa audítora a list audítora obecnému zastupiteľstvu. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 4/2023 

Za : 5  (Hronec, Hubertová, Klapiš, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad5/ Správa o inventarizácii majetku OPS a obce. Inventarizácia bola doposiaľ vykonaná 

čiastočne administratívne. Fyzická inventarizácia doposiaľ vykonaná nebola. Termín dokončenia 

kompletnej inventarizácie bol určený do 30.6.2023. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 5/2023 

Za : 5  (Hronec, Hubertová, Klapiš, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 
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Ad6/ OZ bolo informované o záujme obce uchádzať sa o projekt z PPA cez MAS Malohont na 

rekonštrukciu budovy pálenice. Starosta informoval, že uvedený projekt bol cez PPA zamietnutý, 

ale požiadal OZ o súhlas k uchádzaniu sa o finančný príspevok z iných zdrojov. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 6/2023 

Za : 5  (Hronec, Hubertová, Klapiš, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad7/ OZ bolo informované o záujme obce uchádzať sa o projekt z PPA cez MAS Malohont na 

rekonštrukciu vykurovacieho systému v budove Obecného úradu. Starosta informoval, že k 

uvedenému projektu bola spoločnosťou Eurostav s.r.o. vykonaná obhliadka a s cieľom 

vypracovania dvoch cenových ponúk: 

- Vykurovanie peletkovým kotlom a kompletný vykurovací systém 

- Vykurovanie tepelným čerpadlom a kompletný vykurovací systém 

Do termínu zasadnutia OZ neboli cenové ponuky doručené. K uvedenému bodu sa hlasovalo 

o udelení súhlasu OZ starostovi, podať žiadosť o financovanie z prostriedkov PPA. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 7/2023 

Za : 5  (Hronec, Hubertová, Klapiš, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad8/ K získaniu pozemkov pod pálenicou, ktoré je podmienkou k čerpaniu akýchkoľvek 

finančných prostriedkov na jej rekonštrukciu, bolo hlasovanie k odkúpeniu pozemku E 9-379/1 

od vlastníkov p.  Kišovej a p. Kosku v celkovej sume 830 €. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 8/2023 

Za : 5  (Hronec, Hubertová, Klapiš, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

K zámene pozemku E 9-377/2 (pod pálenicou)vo vlastníctve p. Cilíkovej, za pozemok E 2200/2 

(za záhradami v časti obce Horné Zahorany) vo vlastníctve obce Lukovištia, ako aj k odpredaju 

pozemku E 2187/1 (41m2, medzi pozemkom p. Cilíkovej a štátnou cestou v obci Horné 

Zahorany) OZ rozhodlo nehlasovať a presunúť hlasovanie na budúce zasadnutie OZ. Dôvodom 

bola vznesená námietka poslancov OZ, že v minulosti bol odpredaj pozemku E 2187/1 schválený 

p. Gašparcovi. Po preverení veci bude OZ hlasovať o oboch veciach v jednom termíne. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 9/2023 

Za : 5  (Hronec, Hubertová, Klapiš, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad9/ Starosta navrhol riešenie obmeny pouličného osvetlenia v obci. V uvedenej veci bola 

oslovená spol. Banet z Veľkého Blhu, z ktorou je dohodnutá obhliadka systému pouličného 

osvetlenia za účelom vyhotoveniu cenovej ponuky na jeho obnovu, kde by malo byť použité LED 

osvetlenie s 50% úsporou el. energie oproti súčasnému osvetleniu. OZ hlasovalo o súhlase 

k obmene pouličného osvetlenia za nové úspornejšie. 
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K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 10/2023 

Za : 5  (Hronec, Hubertová, Klapiš, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad10/ Bola prejednaná spolupráca s PRIMA bankou, ktorá nám ponúkla predschválenie úveru na 

12 mesiacov. Jednalo by sa o schválenie úveru  do výšky 60% z ročného rozpočtu obce, teda 

v našom prípade cca 48 000 €. Úver by bol schválený a pripravený na rýchle čerpanie najmä za 

účelom preklenutia kritického obdobia súvisiaceho s čerpaním eurofondov, so zvýšenými platbami 

za energie a pod. Schválený a nečerpaný úver by bol bez nákladov zo strany obce. OZ hlasovalo 

o súhlase k vybaveniu schválenia úveru. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 11/2023 

Za : 5  (Hronec, Hubertová, Klapiš, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad11/ Prerokovanie doplatku obce Lukovištia za obyvateľku obce Zuzanu Láskovú v zariadení 

pre seniorov na Babinom Moste. Rozhodnutie k uvedenej veci sa posunulo na nasledujúce 

zasadnutie OZ s tým, že starosta obce, ako aj poslanci OZ vyvolajú rokovanie so zariadením 

o aktuálnej výške nákladov na p. Láskovú a teda aj požadovaného doplatku. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 12/2023 

Za : 5  (Hronec, Hubertová, Klapiš, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad12/ K využitiu veľkoobjemného kontajnera (VOK) starosta informoval OZ o možnostiach 

jeho odpredaja, ktorý bol overovaný v TSM Hnúšťa a v spol. Brantner. Obe ponuky boli takmer 

zhodné a to, že by VOK od obce odkúpili za cenu vývozu a likvidácie odpadu, ktorý momentálne 

obsahuje. Uvedené ponuky sa preto rozhodlo OZ neakceptovať a hlasovalo sa o návrhu 

ponechania si VOK, jeho svojpomocného vyprázdnenia a následného zabezpečenia proti 

naplneniu s tým, že by bol obyvateľom obce sprístupnený 2x ročne (jar, jeseň).  

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 13/2023 

Za : 5  (Hronec, Hubertová, Klapiš, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad13/ Starosta informoval o zamýšľanej zmene obecnej webovej stránky s funkciou SMS rozhlasu. 

Vzhľadom na meniacu sa legislatívu je naša súčasná obecná webová stránka nevyhovujúca, za čo 

by mohla byť obec v dohľadnej dobe sankcionovaná zo strany nadriadených subjektov. OZ preto 

hlasovalo o súhlase s modernizáciou a doplnením webovej stránky o nové funkcie. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 14/2023 

Za : 5  (Hronec, Hubertová, Klapiš, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 
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Ad14/ Starosta oboznámil OZ o Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) na 

obdobie 2023-2029. OZ hlasovalo o súhlase s predstaveným PHSR. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 15/2023 

Za : 5  (Hronec, Hubertová, Klapiš, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad15/ Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2023 bol navrhnutý nasledovne: 

- Výročie úmrtia Ivana Kraska (súčinnosť s Maticou slovenskou); apríl 

- Vatra k oslobodeniu od fašizmu (súčinnosť s SZPB); máj 

- Výstava fotografií „Aj takí sme boli.“ a stretnutie rodákov (súčinnosť s Okresným osvetovým 

strediskom); júl 

- Stretnutie dôchodcov a gratulácie jubilantom; október 

- Folklórne podujatie mládeže „Tášikove cenglike“, ( súčinnosť s Maticou slovenskou) 

- Silvestrovská zábava 

OZ hlasovalo o vyššie uvedenom návrhu kultúrno-spoločenských podujatí. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 16/2023 

 Za : 5  (Hronec, Hubertová, Klapiš, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad16 a 17/ OZ bolo informované o stave a priebehu akcie „Aj taký sme boli.“ a o príprave 

spomienkovej akcie pri výročí úmrtia Ivana Kraska. OZ vzalo na vedomie. 

 

Ad19/ OZ bolo informované o iniciatíve obyvateľov obce k založeniu Klubu dôchodcov a s tým 

súvisiacou súčinnosťou obce Lukovištia, najmä pri poskytovaní obecných priestorov na ich 

stretnutia, organizačnú pomoc a drobnú materiálnu pomoc. OZ hlasovalo o schválení súčinnosti 

obce. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 17/2023 

 Za : 5  (Hronec, Hubertová, Klapiš, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad20/ Komisie obce nepredstavili konkrétne plány svojej činnosti. 

 

Ad21/ Riaditeľka Obecnej prevádzky informovala OZ o priebehu pálenia. OZ vzalo na vedomie. 

 

Ad22/ Starosta informoval stave a činnosti Obecnej prevádzky služieb, jej efektivite a o ukončení 

prevádzky fekálneho vozidla. Starosta taktiež informoval o dohodách o ukončení pracovného 
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pomeru s p. Vierou Boľfovou a p. Miroslavom Boľfom, s ktorými boli dohodnuté ukončenia 

pracovného pomeru nasledovne: 

- Miroslav Boľf, vodič OPS, ukončenie k 28.02.2023 

- Viera Boľfová, riaditeľka OPS, ukončenie k 31.03.2023 

- Viera Boľfová, administratívna pracovníčka Obecného úradu, ukončenie k 31.03.2023 

Starosta obce navrhol zmeny v úväzkoch obce a OPS nasledovne: 

- Riaditeľ OPS - znížiť z celého úväzku na polovičný od 01.04.2023 

- Pozíciu vodiča OPS zrušiť a vytvoriť pozíciu „odborný garant a vedúci procesu pálenia“ na 

tretinový úväzok 

- Úväzok na pozícii obce administratívny pracovník zvýšiť zo štvrtinového na tretinový 

- Dohodu o vykonaní práce s p. Harandzovou  ukončiť k 30.06.2023 

OZ hlasovalo o súhlase k navrhovaným personálnym zmenám OPS a obce. 

 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 18/2023 

 Za : 5  (Hronec, Hubertová, Klapiš, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

 

 

V Lukovištiach 14.02.2023                                                              Zapísala: Radana Hubertová 

  

  

                                                                              

Overovatelia: Miroslava Útisová..................................                                                                     

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