Z ápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 11.05.2016

Prítomní

: Anton Štefko
Viera Bohušová, Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Mgr. Viera Pekárová, Miloš Strnádel

Neprítomní : Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák
Ostatní

: podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie
2. Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
3. Žiadosť občanov – časť obce Melišíkovia
4. 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. Jána Kubliniaka
a Mgr. Vieru Pekárovú.
Ďalej p. starosta podal návrh na zloženie návrhovej komisie a to v zložení p. Viera Bohušová,
Kamil Hudec a Miloš Strnadel. Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č.2.: Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o návrhu vyhlásenia druhého kola
výberového konania na hlavného kontrolóra obce, ktoré sa má podávať do 07.06.2016 a deň
voľby bol stanovený na 21.06.2016, p. starosta dal hlasovať, za navrhnuté výberové konanie
boli všetci prítomní poslanci.
bod č.3.: Žiadosť občanov – časť obce Melišíkovia
Pán starosta predniesol žiadosť na zachovanie prechodu - cesty z hlavnej komunikácií
na miestnu, ktorú predložili na prerokovanie občania z časti obce Melišíkovia. Pani Františka
Halúsková predniesla informáciu o pôvode vzniku prechodu, čo ona pamätá prechod tam bol
vytvorený dávno pred tým ako sa stala súkromným vlastníctvom. Používali ju všetci občania
z tejto časti obce a aj zásobovači vtedajšej prevádzky potravín. Jedná sa o parcelu č. 1848/3,
ktorej vlastníkom je p. Vladimír Melišík. Ďalej priblížil vzniknutú situáciu p. Anton Hýll, ktorý
informoval, že p. Vladimír Melišík, získal pozemok kúpou v roku 2006 od štátnych lesov SR.

Pán starosta navrhol, aby bol predvolaný na obecný úrad aj vlastník a spolu s nim sa našlo
schodné riešenie. Dal hlasovať, za návrh boli všetci prítomní poslanci.
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. 2/2016
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše konaného dňa 11.05.2016
Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa p. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Jána Kubliniaka
a Mgr. Vieru Pekárovú.
B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Viera Bohušová, Kamil Hudec, Miloš Strnadel
3. vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce
4. návrh predvolať vlastníka pozemku parc.č. 1848/3 p. Vladimíra Melišíka
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrh Uznesenia č.2/2016 z mimoriadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lutišiach.
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva pán starosta obce poďakoval prítomným za
účasť a ukončil zasadnutie.

Zapisovateľ:
Anna Chovancová
Overovatelia zápisnice:
Ján Kubliniak
Mgr. Viera Pekárová
Anton Š t e f k o
starosta obce

