
 

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                           

                                                                          Z  á p i s n i c a 

  

           z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 31.10.2018 

 

 

 

Prítomní      : Anton Štefko, Kamil Hudec, Sláva Sihlovcová, Miloš Strnádel, Ján Škrobák 

 

Neprítomní :  Viera Bohušová, Ján Kubliniak, 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.  Spoluúčasť na projekte – „Rekonštrukcia miestneho rozhlasu “ 

3.  Projekt – „Obstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologický        

     rozložiteľného odpadu “ podanie projektu a spoluúčasť 

4.  Schválenie prevádzky MŠ Lutiše 

5.  Odkúpenie traktora , vlečky a štiepkovača od Mikroregiónu Terchovská dolina 

6.  Spoluúčasť na projekte z Mikroregiónu Terchovská dolina  - zakúpenie komposterov  

7.  Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostu 

8.  Rôzne 

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

a Jána Škrobáka. 

     Ďalej p. starosta podal návrh na zloženie návrhovej komisie a to v zložení p. Miloš Strnadel, 

Sláva Sihlovcová a Ján Škrobák.  

Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

              

bod č.2.: Schválenie spoluúčasti na projekt – „Rekonštrukcia miestneho rozhlasu “ 

 

               Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o príprave projektu – „Rekonštrukcia 

miestneho rozhlasu “, 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:       19 014,00 € 

        - výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:               9 014,00 € 

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

 

 



 

 

 

 

bod č.3.: Schválenie spoluúčasti na projekt – „Obstaranie prídavných zariadení na  

               spracovanie biologický rozložiteľného odpadu “  

  
               Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o príprave projektu – „Obstaranie 

prídavných zariadení na spracovanie biologický rozložiteľného odpadu “, jedná sa o obstaranie 

zariadení ako mulčovač, štiepkovač, traktorový nosič kontajnerov a kontajnery, na základe 

týchto informácií predložil návrh žiadosti na realizáciu tohto projektu , kde po jeho 

schválení musí byť schválená obecným zastupiteľstvom aj spoluúčasť na projekte, ktorá je 

v nasledovnom rozsahu: 

        - celkové oprávnené výdavky v zmysle žiadosti sú:       85 727,37 € 

        - požadovaná dotácia (95%):                                           81 441,00 € 

        - výška spolufinancovania z vlastných zdrojov (5%):       4 286,37 € 

Prítomní poslanci po vzájomnej diskusií jednohlasne schválili návrh projektu a spoluúčasť  pre 

projekt.  

 

bod č.4.: Schválenie prevádzky MŠ Lutiše  

 

               Pán starosta predniesol návrh  prevádzkovej doby v MŠ Lutiše na školský rok 

2018/2019. Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. Návrh prevádzky je priložený 

k zápisnici. 

 

bod č.5.: Odkúpenie traktora , vlečky a štiepkovača od Mikroregiónu Terchovská dolina 

 

               Pán starosta informoval prítomných poslancov o prenájme traktora, vlečky 

a štiepkovača z MTD. Združenie umožnilo obciam odkúpenie týchto zariadení a traktora za 

sumu vo výške 2501,00 €, preto p. starosta podal návrh na schválenie odkúpenia, po vzájomnej 

diskusií prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

bod č.6.:  Spoluúčasť na projekte z Mikroregiónu Terchovská dolina  - zakúpenie  

                komposterov 

 

                Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o projekte z Mikroregiónu Terchovská 

dolina  – „ Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia  obcí MTD“, jedná sa 

o zakúpenie komposterov pre našu obec v množstve 212 ks. Na základe týchto informácií 

predložil návrh schválenia spoluúčasti na projekte vo výške 1815,63 € 

        Prítomní poslanci po vzájomnej diskusií jednohlasne schválili návrh spoluúčasti  pre 

projekt.  

 

bod č.7.:  Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostu 

 

                Pani Laceková informovala poslancov o nevyčerpanej dovolenke starostu obce za rok 

2018 a možnosti preplatenia z dôvodu ukončenia volebného obdobia. Starosta predniesol návrh 

na preplatenie nevyčerpanej dovolenky za 25 dní. 

Poslanci bez pripomienok návrh jednohlasne schválili. 

 

bod č.8.:  Rôzne 

 

                 V rôznom bol prednesený návrh p. riaditeľky ZŠ Lutiše, aby raz za týždeň prišiel 

údržbár obce na kontrolu údržby školy a odstránenia závad, ktoré sa evidujú v škole. 

Pán starosta s návrhom súhlasil. 

 

 

 



 

 

 

 

 

bod č.9.:  Návrh uznesenia a záver 

 

U z n e s e n i e  č. 4/2018 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše konaného dňa 31.10.2018 
 

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 Škrobáka 

      

B.  s c h v a ľ u j e 

 

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

      2. návrh žiadosti na projekt „Rekonštrukcia miestneho rozhlasu “ a spoluúčasť financovania  

         z vlastných zdrojov vo výške 9 014,00 € 

     3. návrh žiadosti na realizáciu projektu „Obstaranie prídavných zariadení na spracovanie  

         biologický rozložiteľného odpadu “ a spoluúčasť na projekte z vlastných zdrojov (5%)        

         vo výške 4 286,37 € 

     4. prevádzkovú dobu v MŠ Lutiše na školský rok 2018/2019 

     5. odkúpenie traktora, vlečky a štiepkovača z Mikroregiónu Terchovská dolina  

         vo výške 2501,00 € 

     6. spoluúčasť na projekte „ Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia  obcí MTD“  

         vo výške 1815,63 € 

     7. preplatenie nevyčerpanej dovolenky za 25 dní starostovi obce 

 

    Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrh Uznesenia č.  4/2018 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 

 

                                         Ján Škrobák 

 

        

 

                                           Anton  Š t e f k o 

                                               starosta obce 

              


