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                                                        Zápisnica 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukovištia konaného dňa 16.03.2023 

na OcÚ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

starosta obce : Mgr. Roman Hubert 

poslanci OZ:   Ján Hronec, Oto Mišurák, Radana Hubertová, Miroslava Útisová, riaditeľka OPS:    

                       Viera Boľfová 

V úvode zasadnutia starosta obce privítal všetkých prítomných . 

Program  :  

 
1. Schválenie programu schôdze. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov a skonštatovanie uznášaniaschopnosti. 

3. Vymenovanie riaditeľa Obecnej prevádzky služieb Lukovištia. 

4. Rozhodnutie o odpredaji fekálneho vozidla. 

5. Rozhodnutie o príspevku obce na poskytovanie sociálnych služieb p. 

Zuzane Láskovej. 

6. Schválenie kalendára kultúrno-spoločenských podujatí obce na r. 2023. 

7. Rozhodnutie o odpredaji a zámene pozemkov – Mgr. Andrea Cilíková. 

8. Určenie termínu brigády v cintoríne – VOK kontajner. 

9. Vývoz fekálneho odpadu – prejednanie spôsobu, príspevku obce 

a kompetencie obce. 

 

Ad1/ Schválenie programu zasadnutia ustanovujúceho obecného zasadnutia. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 19/2023 

Za : 4  (Hronec, Hubertová,  Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 
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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: 20/2023 

Za : 4  (Hronec, Hubertová, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad3/ Zastupiteľstvo bolo informované o priebehu a výsledku výberového konania na funkciu 

riaditeľa Obecnej prevádzky služieb Lukovištia, na základe ktorého bola výberovou komisiou OZ 

na vymenovanie odporučená Andrea Odlerová. OZ vymenovalo Andreu Odlerovú do vyššie 

uvedenej funkcie na dobu neurčitú  v pracovnom úväzku 0,5. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 21/2023 

Za : 4  (Hronec, Hubertová, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad4/ OZ schválilo odpredaj fekálneho vozidla IFA W50L na náhradné diely, resp. do zberných 

surovín a jeho úplné vyradenie z prevádzky. Spôsob predaja bol určený tak, že na 10 dní sa zverejní 

inzerát na stránke Bazoš.sk a ak sa touto formou nepodarí vozidlo odpredať, tak bude odovzdané 

do zberného dvora Qelet v Rimavskej Sobote ako šrot. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 22/2023 

Za : 4  (Hronec, Hubertová, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad5/ OZ rozhodlo o príspevku obce Lukovištia na sociálnu starostlivosť pani Zuzany Láskovej 

v domove na Babinom Moste za rok 2023 vo výške 240 € v dvoch polročných splátkach po 120 €. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 23/2023 

Za : 4  (Hronec, Hubertová, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad6/ OZ schválilo kalendár kultúrno-spoločenských podujatí obce Lukovištia nasledovne: 

21.04.2023 výročie úmrtia Ivana Kraska 

06.05.2023 vatra ku dňu víťazstva nad fašizmom 

22.07.2023 dni obce, stretnutie rodákov a výstava fotografií „Aj takí sme boli“ 

20.10.2023 gratulácie jubilantom 

01.12.2023 Tášikove cenglike a Mikuláš pre deti 

31.12.2023 Silvestrovská zábava 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 24/2023 

Za : 4  (Hronec, Hubertová, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 
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Ad7/ OZ vo veci žiadosti zo  dňa 31.01.2023 od, PhDr. A. Cilíkovej o odkúpenie pozemku EKN 

2187/1 o výmere 41m2 vedeného ako ostatná plocha, v ktorej sa žiadateľka odvoláva na fakt, že uvedený 

pozemok tvorí predzáhradku a funkčný celok s parcelou EKN č. 1767/2, ktorá je v jej vlastníctve. Na 

základe vyššie uvedeného žiada postup v zmysle §9a ods. 8 písm. e, zákona o majetku obcí ako prípad 

osobitného zreteľa.  

OZ  schválilo konanie v uvedenej veci, prípravu zmluvy a následnú realizáciu v lehote do 60 dní. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 25/2023 

Za : 4  (Hronec, Hubertová, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad8/ OZ prejednalo spôsob realizácie zámennej zmluvy medzi obcou a   PhDr. Andreou 

Cilíkovou v záujme získania pozemku EKN č.377/1 o výmere 81m2 do vlastníctva obce Lukovištia, 

vedenom ako zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Lukovištia (pod a v okolí pálenice), za ktorý by bol pani 

Cilíkovej do jej vlastníctva postúpený  pozemok Obce Lukovištia EKN 2200/2 o výmere 104 m2. 

V prípade uvedenej zámeny, sa zo strany obce Lukovištia jedná o prípad osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 8 zákona o majetku obcí, nakoľko by Obec Lukovištia získala časť pozemku pod obecnou pálenicou. 

V tejto veci  obecné zastupiteľstvo schválilo konanie v uvedenej veci, prípravu zmluvy a následnú 

realizáciu v lehote do 60 dní. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 26/2023 

Za : 4  (Hronec, Hubertová, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

Ad9/ OZ prejednalo spôsob vývozu fekálneho odpadu súkromnými dodávateľmi služieb 

a rozhodnutie o  podieľaní sa obce na vývoze, presunulo na nasledujúce zasadnutie OZ, kedy by 

mal byť predložený dopad na obecné financie a navrhnutý spôsob participácie obce. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 27/2023 

Za : 4 (Hronec, Hubertová, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 

 

 

Ad10/ OZ schválilo záverečný účet Obce Lukovištia a Obecnej prevádzky služieb Lukovištia. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 28/2023 

Za : 4 (Hronec, Hubertová, Mišurák, Útisová)  Proti : 0                                              Zdržal sa : 0 
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V Lukovištiach, 20.03.2023                                                              Zapísala: Radana Hubertová 

  

                                                                              

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

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