
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                           

                                                                          Z  á p i s n i c a 

  

           z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 07.11.2016 

 

 

 

Prítomní      :  Anton Štefko 

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

                       Sláva Sihlovcová, Miloš Strnádel, Ján Škrobák 

 

Neprítomní :  - 

 

Ostatní        :  podľa prezenčnej listiny  

 

 

 Program : 

 

1.  Otvorenie  
      a) schválenie programu rokovania 

      b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

      c) voľba návrhovej komisie 

    2.  Žiadosť o prenájom pozemku 

    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 zúčastnili 

všetci poslanci 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. Miloša Strnadela 

a Mgr. Vieru Pekárovú. 

     Ďalej p. starosta podal návrh na zloženie návrhovej komisie a to v zložení p. Viera Bohušová,  

Sláva Sihlovcová a Ján Škrobák. Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

               

bod č.2.: Žiadosť o prenájom pozemku 

                 

               Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o prijatej žiadosti na prenájom pozemku, 

ktorého vlastníkom je Obec Lutiše. Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 4382, parcelné 

číslo 6189/2, TTP o výmere 735 m2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Obce Belá.  

Obec odkúpila pozemok od pôvodných majiteľov v roku 1999. 

Žiadosť bola prijatá dňa 25.10.2016 od  stavebnoobchodnej spoločnosti ROSSETA, s.r.o., so 

sídlom v Terchovej, ktorej konateľom je p. Jaroslav Michálek.  

Menovaný žiada prenájom pozemku za účelom skládky stavebného materiálu.  

Po vzájomnej diskusií bolo navrhnuté: 

- prenajať nehnuteľnosť -  pozemok v Obci Lutiše, katastrálne územie Belá, parcela č. 6189/2 

o výmere 735 m2 za nájom vo výške 12 000 €/rok, t.j. od 01.09.2016 do 31.08.2017 v prospech 

spoločnosti. 

V predmetnej veci ide o prípad hodný osobitného zreteľa o čom podľa §9a ods. 9, písm. c zák. 

č. 138/1991 Zb. v z.n.p. rozhodlo obecné zastupiteľstvo, ktoré malo všetkých prítomných 

poslancov, a ktorý spočíva v tom, že prenajatý pozemok bude účelovo použitý na parkovanie 

stavebných mechanizmov a uskladnenie stavebného materiálu – kameniva      spoločnosťou 

ROSSETA, s.r.o. so sídlom Terchová. 

 



 

 

 

Vyššie uvedený návrh na prenájom nehnuteľnosti - pozemku bol všetkými prítomnými 

poslancami jednohlasne schválený. 

 

Bod č.3.:  Návrh na uznesenie a záver 

 

                 Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie z mimoriadneho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

 

U z n e s e n i e  č. 5/2016 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše konaného dňa 07.11.2016 
 

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. Mgr. Vieru Pekárovú 

          a Miloša Strnadela 

      

B.  s c h v a ľ u j e 

 

      1. program rokovania 

      2. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Viera Bohušová, Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák 

      3. návrh prenájmu pozemku na obdobie od 01.09.2016 do 31.08.2017 za 12 000 € pre  

          stavebnoobchodnú spoločnosť ROSSETA, s.r.o., Terchová 

      

      

    Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrh Uznesenia č. 5/2016 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: 

 

Mgr. Viera Pekárová 

 

Miloš Strnadel 

        

 

                                           Anton  Š t e f k o 

                                               starosta obce 

                

                

 

    


