Z ápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 27.01.2013

Prítomní

: Anton Štefko, Viera Bohušová, Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Martin Stanček,
Miloš Strnádel, Ján Škrobák

Neprítomní : Pavol Hýll
Ostatní

: podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie
2. Schválenie projektu
3. Návrh uznesenia a záver

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. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Kamila Hudeca
a Jána Škrobáka
Ďalej p. starosta podal návrh na zloženie návrhovej komisie a to v zložení p. Viera
Bohušová, Ján Kubliniak a Miloš Strnádel. Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č.2.: Schválenie projektu
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o pripravovanom projekte v rámci
výzvy Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 na základe týchto
informácií predložil návrh žiadosti na realizáciu tohto projektu, jeho zabezpečení realizácie po
schválení žiadosti a spoluúčasť na projekte vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt. Prítomní poslanci po vzájomnej diskusií jednohlasne schválili návrh predloženia
žiadosti.
Bod č.7.: Návrh na uznesenie a záver
Predseda návrhovej komisie predniesol prítomným poslancom návrh na uznesenie
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

U z n e s e n i e č. 1/2013
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše konaného dňa 27.01.2013
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. Hudeca a Škrobáka
B. s c h v a ľ u j e
1. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Viera Bohušová, , Ján Škrobák a Miloš Strnádel
2. a) predloženie žiadosti o FP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 13
za účelom realizácie projektu „Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií“, ktorého ciele sú
v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/ samosprávneho kraja
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j.
vo výške 1 000,00 €.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrh Uznesenia č.1/2013 z mimoriadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lutišiach.
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva pán starosta obce poďakoval prítomným
poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapisovateľ:
Anna Chovancová
Overovatelia zápisnice:
Kamil Hudec
Ján Škrobák
Anton Š t e f k o
starosta obce

