
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                           

                                                                          Z  á p i s n i c a 

  

           z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 12.11.2017 

 

 

 

Prítomní      : Anton Štefko, Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Sláva Sihlovcová,  

 

                      Miloš Strnádel, Ján Škrobák 

 

Neprítomní :  Viera Bohušová, Mgr. Viera Pekárová 

 

Ostatní        :  podľa prezenčnej listiny  

 

Program : 

 

1.  Otvorenie  

      a) schválenie programu rokovania 

      b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

      c) voľba návrhovej komisie 

    2.  Schválenie spoluúčasti na projekt – „Protipovodňové opatrenia na vodnom toku v obci Lutiše“ 

    3.  Schválenie zakúpenia špeciálneho vozidla s plošinou 

    4.  Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet 

    5.  Návrh uznesenia 

    6.  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. Helenu Lacekovú a overovateľov zápisnice p. Kamila Hudeca 

a Miloša Strnadela. 

     Ďalej p. starosta podal návrh na zloženie návrhovej komisie a to v zložení p. Ján Kubliniak,  

Sláva Sihlovcová a Ján Škrobák.  

Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

              

bod č.2.: Schválenie spoluúčasti na projekt – „Protipovodňové opatrenia na vodnom toku   

               v obci Lutiše“ 

 

               Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o príprave projektu – „Protipovodňové 

opatrenia na vodnom toku v obci Lutiše“ - regulácia potoka, na základe týchto informácií 

predložil návrh žiadosti na realizáciu tohto projektu , kde po jeho schválení musí byť schválená 

OZ aj spoluúčasť na projekte, ktorá je v nasledovnom rozsahu: 

        - celkové oprávnené výdavky v zmysle žiadosti sú:       480 162, 57 € 

        - požadovaná výška NFP 95 %:                                      456 154,44 € 

        - výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 5 %:        24 008,13 € 

Prítomní poslanci po vzájomnej diskusií jednohlasne schválili návrh spoluúčasti  pre projekt.  

 

 

 

 



 

 

bod č.3.: Schválenie zakúpenia špeciálneho vozidla s plošinou  

 

               Pán starosta predniesol návrh na zakúpenie špeciálneho vozidla Avia s plošinou, ktorú 

odpredáva za cenu 4 000,00 € p. Dušan Masár, bytom Konská 403/12, ktorá bude využívaná pre 

údržbu v obci. Po vzájomnej diskusií prítomní poslanci návrh kúpy jednohlasne schválili. 

 

bod č.4.: Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet 

 

               Pán starosta podal návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na 

bežný účet vo výške 4 000,00 € za účelom kapitálových investícií. Prítomní poslanci návrh 

jednohlasne schválili. 

 

bod č.5.:  Návrh uznesenia 

 

 

U z n e s e n i e  č. 5/2017 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše konaného dňa 12.11.2017 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach 

 

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

 

     1. určenie zapisovateľa p. Lacekovú a overovateľov zápisnice p. Hudeca a Strnadela 

      

B.  s c h v a ľ u j e 

 

     1. návrhovú komisiu v zložení p. Ján Kubliniak, Sláva Sihlovcová a Ján Škrobák.  

      2. realizáciu projektu v rámci výzvy pod kódom OPKZP – PO2-SC211-2017-21 s názvom:  

         ,, Protipovodňové opatrenia na vodnom toku v obci Lutiše“ v nasledovnom rozsahu: 

         - celkové oprávnené výdavky v zmysle žiadosti sú:       480 162, 57 € 

         - požadovaná výška NFP 95 %:                                      456 154,44 € 

         - výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 5 %:        24 008,13 € 

     3. zakúpenie špeciálneho vozidla N2 AVIA s plošinou od p. Dušana Masára, Konská 403/12    

         za cenu 4 000,00 € 

     4. prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet vo výške 4 000,00 € 

 

      

    Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrh Uznesenia č.  5/2017 z mimoriadneho  

zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lutišiach. 

                                          

    Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva pán starosta obce poďakoval prítomným 

poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapisovateľ: 

 

Helena Laceková 

 

Overovatelia zápisnice:   Kamil Hudec 

 

                                         Miloš Strnadel        

 

                                           Anton  Š t e f k o 

                                               starosta obce 

              


