
   

                                                                                                                                                                                          

                                                                    Z  á p i s n i c a

           zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 20.09.2012

Prítomní      :  Anton Štefko, Kamil Hudec, Viera Bohušová, , Martin Stanček, 

                      Miloš Strnádel

Neprítomní :  Pavol Hýll, Ján Škrobák, Ján Kubliniak
Ostatní        :  podľa prezenčnej listiny 

 Program :

1.  Otvorenie 
      a) schválenie programu rokovania
      b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
      c) voľba návrhovej komisie

    2. Voľba prísediaceho na okresnom súde 
    3. Schválenie ručenia pri projekte na základe požiadavky Poľnohospodárskej platobnej  
         agentúry - Programu rozvoja vidieka prístup Lea der os 4
    4. Rozbor hospodárenia k 31.07. 2012
    5. Rôzne: -  dĺžka prevádzky v Materskej škole Lutiše

                 - delegovanie člena do Rady školy
6. Diskusia
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 poslanci jednohlasne schválili.
         Určil zapisovateľa zápisnice p. Janu Paučinovú a overovateľov zápisnice p. Kamila Hudeca a  
Miloša Strnádla. Ďalej p. starosta podal návrh na zloženie návrhovej komisie a to v zložení p. Viera 
Bohušová  a Martin Stanček  Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
              

bod č.2.: Voľba prísediaceho na okresnom súde
                
         Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o voľbe prísediaceho na okresnom súde. Za 
člena navrhol pána Miloša Sihlovca, bytom Lutiše č.24. Prítomní poslanci návrh jednohlasne 
schválili. 

Bod č.3.: Schválenie ručenia pri projekte na základe požiadavky Poľnohospodárskej    
                platobnej agentúry -  Programu rozvoja vidieka prístup Lea der os 4

         Pán Martin Stanček sa pýtal kto bude ručiť a akou čiastkou pri projekte na základe 
požiadavky Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Ing. Tomáš Káčer vysvetlil, že z obcí,
ktoré sú členmi “Partnerstvo pre MAS TD” ručili pri projekte z Programu rozvoja vidieka 



Lea der os 4,  prístup Poľnohospodárskej platobnej agentúre 2obce  a to obec Strečno                                   
a obecný podnik v Belej. Teraz sa stali ručiteľmi firma  MOLDA a obecný úrad Varín, no 
ten žiada aby všetky obce, ktoré sú členmi ručili čiastkou 11500 €.  Všetci poslanci návrh jednohlasne 
schválili.

bod č.4.: Rozbor hospodárenia k 31.07. 2012

         Pán Martin Stanček oznámil, že v Rozbore hospodárenia mu chýba položka za zimné 
kalamity.  Pán starosta  mu oznámil,  že  peniaze  prišli  na účet  v auguste  a vyplatili  sa  z nich 
firmy, ktoré nám pomáhali pri odstránení kalamity. Ďalej mal  p. Stanček pripomienku  k zák. 
poisteniu  (  vozík  a os.  auto),  tam mu vysvetlil  pán  starosta,  že  poistené  sú  všetky  auta  na 
prevádzke. Pán Stanček sa  pýtal,  ohľadom   projektovej dokumentácie, čoho sa to týka. Pán 
starosta  mu povedal,  že  je to na projekt  „Protipovodňové opatrenia  na vodnom toku v obci 
Lutiše” k regulácii potoka u Skaličanov. 

bod č.5.: Rôzne, dĺžka prevádzky v Materskej škole Lutiše, delegovanie člena do    
                školskej rady

         Pani Jana Paučinová oznámila návrh na dĺžku prevádzky v Materskej škole Lutiše. Dĺžka 
prevádzky bola navrhnutá od 7.00h do 16.30h každá pracovný deň. Ďalej podala návrh na 
delegovanie člena do školskej rady. Pretože už uplynuli 4 roky, tak  4.11.2012 bude mať rada 
školy nové voľby. Ako nový člen rady bola navrhnutá Vierka Bohušová. Návrh bol jednohlasne 
schválený.
.

bod č.6.: Diskusia

         Pán Stanček oznámil, že by  chcel zastupiteľstva vyhlasovať rozhlasom, ďalej  sa pýtal 
prečo nie sú zápisnice vyvesené na internete, že ich tam treba dať do 2 týždňov. 
Z Hasičského zboru Lutiše povedal pán Milan Kubov, že by chceli preplatiť od obecného úradu 
faktúru vystavenú na 696,13 € za opravu hasičského auta. Pán starosta im sľúbil, že ak budú 
peniaze  tak  im  to  preplatí.  Pán  starosta  dal  hasičom  návrh,  že  si  môžu  urobiť  zábavu 
v kultúrnom dome a z toho si potom uhradiť faktúry. Ďalej pán starosta povedal, že dal žiadosť 
na hasičské auto na Ministerstvo vnútra k JUDr. Róbertovi  Kaliňákovi. Ak nebude nové auto tak 
nám pridelia zachovalé staršie od profesionálov.
Ďalej mali hasiči požiadavku, aby výdavky za naftu, hradil obecný úrad, pán starosta, oznámil, že 
ak budú peniaze tak im pomôže, ale teraz peniaze nie sú. 

Bod č.7.:  Návrh na uznesenie a záver

         Predseda návrhovej komisie predniesol prítomným poslancom návrh na uznesenie 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.



U z n e s e n i e  č. 4/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 20.09.2012

Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach

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

  1. určenie zapisovateľa p. Paučinovú a overovateľov zápisnice p. Hudec Kamil, p. Strnádel    
     Miloš
  

B.  s c h v a ľ u j e

  1.  návrhovú a mandátovú komisiu v zložení Bohušová  Vierka, Stanček Martin
  2. voľbu prísediaceho na okresnom súde

     3. ručenie pri projekte na základe požiadavky Poľnohospodárskej platobnej agentúry -        
        Programu rozvoja vidieka prístup Lea der os 4

  4. rozbor hospodárenia k 31.07.2012
  5. návrh na dĺžku prevádzky v materskej škole Lutiše
  6. delegovanie nového člena do Rady školy v Lutišiach
       

         
        Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrh Uznesenia č.4/2012 zo zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v Lutišiach.

                                     
         
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným poslancom 
a občanom obce za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapisovateľ:

Jana Paučinová 

Overovatelia zápisnice:

Kamil Hudec 

Miloš Strnádel  

                                      
                                                                                                 

                                                                                                 Anton Š t e f k o
                                          starosta obce
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