Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 24.09.2015

Prítomní

: Anton Štefko, Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Eva Pallová, Mgr. Viera Pekárová,
Miloš Strnadel

Neprítomní : Viera Bohušová, Ján Škrobák
Ostatní

: podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie
2. Predaj pozemku
3. Úprava rozpočtu
4. Projekt – Budovanie kamerového systému
5. Október mesiac úcty k starším - príprava
6. Príprava projektu na kultúrny dom - rekonštrukcia
7. Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu
Bystrická dolina pre roky 2015-2022
8. Rôzne
9. Návrh uznesenia
10. 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 v takomto
zložení predniesol na schválenie, poslanci jednohlasne schválili prednesený návrh programu.
Určil zapisovateľa zápisnice p. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice
p. Mgr. Vieru Pekárovú a Miloša Strnadela.
Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení p. Kamil Hudec,
Ján Kubliniak a Eva Pallová, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č.2.: Predaj pozemku
Pán starosta opätovne predniesol žiadosť na odpredaj pozemku vo vlastníctve obce,
ktorú podali p. Viktor Tabaček a Peter Kubík, obidvaja bytom Lutiše, za účelom vysporiadania
vlastníckych vzťahov, ktorá bola odložená na minulom zasadnutí z dôvodu návrhu obhliadky
pozemku v teréne. Jedná sa o pozemky v registri EKN, parcele č. 6200/1, ostatné plochy
o výmere 163 m2 a 6201/1, ostatné plochy o výmere 532 m2, ktoré sú zamerané geometrickým
plánom č. 266/2015, GEOMETRA Žilina, žiadateľmi sú využívané, sú súčasťou spoločného
dvora a prístupu k rodinným domom. Navrhnutá cena pozemku je 0,45 €/m2, ktorá bola
prítomnými poslancami jednohlasne schválená.

bod č.3.: Úprava rozpočtu
Bod programu ruší.
bod č.4.: Projekt – Budovanie kamerového systému
Pán starosta predniesol informáciu o podanom projekte „Budovanie kamerového
systému“. Informoval o účele a umiestnení kamier v okolí budovy obecného úradu a školy.
Obec musí mať spoluúčasť na financovaní projektu vo výške 20%, preto dal p. starosta
hlasovať.
Poslanci návrh projektu a spoluúčasti jednohlasne schválili.
bod č.5.: Október – mesiac úcty k starším - príprava
Pán starosta poinformoval o pripravovanej akcií v mesiaci október a zároveň požiadal
prítomných poslancov, aby sa zúčastnili na podujatí
bod č. 6.: Príprava projektu na kultúrny dom - rekonštrukcia
Pán starosta informoval prítomných poslancov o možnej žiadosti projektu na
rekonštrukciu KD.
Poslanci jednohlasne návrh projektu rekonštrukcie KD schválili.
bod č. 7.: Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Mikroregiónu Bystrická dolina pre roky 2015-2022
Bod programu zrušený.
bod č. 8.: Rôzne
P. Chovancová predniesla návrh doby prevádzky v MŠ Lutiše, ktorá bola prítomnými
poslancami jednohlasne schválená.
P. starosta predniesol návrh VZN, ktorým sa určuje spoločný školský obvod s obcou Radôstka,
ohľadom náhrade cestovného pre detí, ktoré budú navštevovať Základnú školu v Lutišiach,
prítomní poslanci návrh VZN schválili bez pripomienok.
P. starosta informoval o nutnosti rozšírenia pozemku miestneho cintorína v Úsredí, o oprave
domu smútku, o výmene elektrického vedenia v časti obce Ulica – Ježíkovia.
bod č. 9.: Návrh uznesenia
U z n e s e n i e č. 4/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 24.09.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa p. Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Mgr. Pekárovú a Strnadla
2. informatívne správy - projekt „Budovanie kamerového systému“
- „Október - mesiac úcty k starším“
- rozšírenie pozemku cintorína
- oprava domu smútku
- výmena elektrického zariadenia v časti obce Ulica – Ježíkovia

B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Eva Pallová
3. predaj pozemku parcelu číslo CKN 872/35 zastavané plochy a nádvoria o výmere 400 m2,
parcelu číslo CKN 8134/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, ktoré boli
odčlenené od EKN parcely č. 6200/1 a 6201/1 ostatné plochy evidované na LV č. 1059 vo
vlastníctve obce, tak ako je to zamerané GP č. 266/2015 zo dňa 02.12.2015, vyhotoveným
Miroslavom Brodňanom – Geometra Žilina, za cenu 0,45 €/m2, teda za celkovú sumu
215,55 € (slovom: dvestopätnásť eur, päťdesiatpäť centov) v zmysle §9 ods.6 zák. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z.n.p. pre kupujúcich:
- Viktor Tabaček a Margita, r. Hýllová, bytom Lutiše č. 242, 013 05
4. predaj pozemku parcelu číslo CKN 872/36 zastavané plochy a nádvoria o výmere 380 m2,
parcelu číslo CKN 872/37 zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 a parcelu číslo
CKN 872/38 zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2, ktoré boli odčlenené od EKN
parcely č. 6200/1 a 6201/1 ostatné plochy evidované na LV č. 1059 vo vlastníctve obce,
tak ako je to zamerané GP č. 266/2015 zo dňa 02.12.2015, vyhotoveným Miroslavom
Brodňanom – Geometra Žilina, za cenu 0,45 €/m2, teda za celkovú sumu 216 € (slovom:
dvestošestnásť eur) v zmysle §9 ods.6 zák. 138/1991 Zb o majetku obcí v z.n.p. pre
kupujúcich:
- Peter Kubík a Mária, r. Tabačková, bytom Lutiše č. 241, 013 05
5. projekt „Budovanie kamerového systému“ a spoluúčasť 20% na projekt
6. projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu
7. návrh prevádzky v MŠ Lutiše
8. VZN č. 4/2015 o určení spoločného školského obvodu
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 4/2015 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Lutišiach.
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným
poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Viera Pekárová
Miloš Strnadel

Zapisovateľ:
Anna Chovancová

Anton Š t e f k o
starosta obce

