
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                           

                                                                          Z  á p i s n i c a 

  

           z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 04.10.2013 

 

 

 

Prítomní      :  Anton Štefko, Kamil Hudec, Ján Kubliniak,  Miloš Strnádel, Ján Škrobák 

 

Neprítomní :  Viera Bohušová, Pavol Hýll, Martin Stanček 

 

Ostatní        :  podľa prezenčnej listiny  

 

 

 Program : 

 

1.  Otvorenie  

      a) schválenie programu rokovania 

      b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

      c) voľba návrhovej komisie 

    2.  Predaj obecného osobného automobilu   

    3.  Zakúpenie osobného automobilu od Obce Nededza 

    4.  Schválenie prevádzkovej doby 

 5.  Použitie rezervného fondu  

       

 

bod č.1.: Otvorenie 

 

               Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a privítal všetkých prítomných 

starosta obce p. Anton Štefko. Podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že zasadnutia sa zúčastnila 

nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva, preto vyhlásil obecné zastupiteľstvo 

za uznášania sa schopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý poslanci 

jednohlasne schválili. 

     Určil zapisovateľa zápisnice p. Helenu Lacekovú a overovateľov zápisnice p. Jána Kubliniaka a  

Jána Škrobáka 

     Ďalej p. starosta podal návrh na zloženie návrhovej komisie a to v zložení p. Kamil Hudec,  

Miloš Strnadel a Ján Škrobák. Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

               

bod č.2.: Predaj obecného osobného automobilu 

                 

               Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o návrhu odpredaja obecného osobného 

automobilu Škoda Fabia, po vzájomnej diskusií prítomných poslancov bol odpredaj navrhnutý 

za cenu dohodou, ktorý bol aj jednohlasne schválený. 

 

Bod č.3.:  Zakúpenie osobného automobilu  

 

                 Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o návrhu zakúpenia osobného 

automobilu značky KIA cee´d ZA 389 DJ, ktorý odpredáva Obec Nededza za cenu 4 000,00 €,  

p. Strnadel mal pripomienku, či má obec finančné prostriedky na jeho zakúpenie, p. starosta 

odpovedal, že kúpa by sa uskutočnila na tri splátky. Návrh poslanci jednohlasne schválili. 

 

 

 

 



 

 

 

Bod č. 4.:    Schválenie prevádzkovej doby 

 

                   Pán starosta predniesol návrh schválenia prevádzkovej doby pre p. Slávku 

Sihlovcovú, ktorá otvára prevádzku občerstvenia v prenajatej budove firmy QATRO. 

Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

Bod č. 5.:    Použitie rezervného fondu 

 

                   Pán starosta predniesol návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného 

fondu na doplatenie faktúr na projekty.  

Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 6/2013 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše konaného dňa 04.10.2013 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach 

 

 

A.  b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

     1. určenie zapisovateľa p. Lacekovú a overovateľov zápisnice p. Kubliniaka a Škrobáka      

 

B.  s c h v a ľ u j e 

 

     1. program rokovania obecného zastupiteľstva 

     2. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Kamil Hudec, Miloš Strnadel, Ján Škrobák  

     3. návrh odpredaja obecného automobilu Škoda Fabia dohodou 

     4. zakúpenie osobného automobilu KIA cee´d ZA 389 DJ od obce Nededza za kúpnu  

         cenu  4 000, 00 € 

     5. prevádzkovú dobu pre prevádzku občerstvenia, Sláva Sihlovcová 

     6. použitie rezervného fondu 

      

    Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrh Uznesenia č.6/2013 z mimoriadneho  

zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lutišiach. 

                                          

        Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva pán starosta obce poďakoval prítomným 

poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapisovateľ: 

 

Helena Laceková 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ján Kubliniak 

 

Ján Škrobák        

 

                                           Anton Š t e f k o 

                                               starosta obce                   


