
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                    Z  á p i s n i c a 

  

 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 11.12.2015 

 

 

 

 

Prítomní      :  Anton Štefko – starosta obce  

                       Viera Bohušová, Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Mgr. Viera Pekárová, Miloš Strnadel 

                       Sláva Sihlovcová 

 

Neprítomní :  Ján Škrobák  

 

Ostatní        :  podľa prezenčnej listiny  

 

 

 

 Program : 

 

1.  Otvorenie  

      a) schválenie programu rokovania 

      b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

      c) voľba návrhovej komisie 

2.  Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca OZ 

3.  Zloženie sľubu nastupujúceho náhradníka za poslanca 

  4.  Návrh uznesenia 

  5.  Záver 

 

Návrh na doplnenie programu: 

 

 1.  Otvorenie  

      a) schválenie programu rokovania 

      b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

      c) voľba návrhovej komisie 

 2.  Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca OZ 

 3.  Zloženie sľubu nastupujúceho náhradníka za poslanca 

4.  Schválenie odmeny poslancov 

5.  Zakúpenie ohrňovacieho pluhu na sneh a sypač za traktor 

   6.  Návrh uznesenia 

    7.  Záver 
 

 

bod č.1.: Otvorenie 

 

               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 doplnil o dva body a v takomto 

zložení predniesol na schválenie, poslanci jednohlasne schválili prednesený návrh programu. 

     Určil zapisovateľa zápisnice p. Helenu Lacekovú a overovateľov zápisnice p. Kamila Hudeca  

a Vieru Bohušovú. 

     Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení p. Ján Kubliniak, 

Mgr. Viera Pekárová a Miloš Strnadel, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

 

 



 

 

  bod č.2.: Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca OZ. 

 

                Starosta obce predložil prítomným poslancom vzdanie sa mandátu poslanca obecného 

zastupiteľstva, ktoré dňa 30.11.2015 doručila písomne na Obecný úrad Lutiše p. Eva Pallová 

z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie poslanca. 

  

bod č.3.: Zloženie sľubu nastupujúceho náhradníka za poslanca 

 

               Mandátová komisia preskúmala mandát nastupujúceho náhradníka za poslanca, ktorý získal 

najväčší počet hlasov ako prvý náhradník a vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcie poslanca OZ. 

P. Sláva Sihlovcová zložila zákonom predpísaný  sľub poslanca OZ Lutiše, ktorý svojím podpisom 

pod text potvrdila. 

Predseda mandátovej komisie p. Viera Bohušová predniesla správu mandátovej komisie, ktorá 

overila platnosť zloženia sľubu nastupujúceho poslanca.  

 

bod č.4.:  Schválenie odmeny poslancov 

 

                Pán starosta predniesol návrh odmeny pre poslancov OZ Lutiše vo výške 30 € za účasť na 

zasadnutí OZ. Návrh prítomní poslanci jednohlasne schválili. 

 

bod č.5.:  Zakúpenie ohrňovacieho pluhu na sneh a sypač za traktor 

 

                Pán starosta informoval o potrebe zakúpenia ohrňovacieho pluhu na sneh a sypača 

posypového materiálu za traktor. Pri porovnávaní cien za tieto zariadenia zistil, že najnižšia cena je 

v Poľsku. Po vzájomnej diskusií prítomní poslanci jednohlasne schválili zakúpenie týchto zariadení 

z Poľska.  
 

bod č. 6.:  Návrh uznesenia a záver 

 

                  

U z n e s e n i e  č. 5/2015 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 11.12.2015 
 

 

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. Hudeca a Bohušovu  

     2. zánik poslaneckého mandátu poslanca Evy Pallovej podľa §25 ods. 2 zák. 369/1990 Zb.  

         o obecnom zriadení v z.n.p. čím došlo k uvoľneniu funkcie člena komisie pre verejný  

         poriadok a funkciu člena komisie pre kultúru a šport  

      

       

B.  k o n š t a t u j e 

 

     1. že p. Sláva Sihlovcová zložila dňa 11.12.2015 zákonom predpísaný sľub poslanca OZ Lutiše  

         a ujala sa funkcie poslanca v obci Lutiše 

 

C.  s c h v a ľ u j e 

 

      1. návrhovú komisiu v zložení p. Ján Kubliniak, Mgr. Viera Pekárová a Miloš Strnadel 

      2. odmenu poslancom OZ Lutiše vo výške 30 €/ účasť na zasadnutí 

      3. zakúpenie ohrňovacieho pluhu na sneh a sypač za traktor 

 

          



 

 

   Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č.5/2015 zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v Lutišiach. 

Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným poslancom za 

účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Kamil Hudec 

 

Viera Bohušová 

 

 

Zapisovateľ: 

 

Helena Laceková 

 

 

 

                                           Anton  Š t e f k o 

                                               starosta obce 


