Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 09.02.2012
Prítomní

: Anton Štefko, Viera Bohušová, Kamil Hudec, Pavol Hýll,
Ján Kubliniak, Martin Stanček, Miloš Strnadel, 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. Schválenie spoločného stavebného úradu - zmena
3. Voľba hlavného kontrolóra obce
4. Schválenie odmeny poslancom OZ a zvonárom
5. Rôzne
bod č.1.: Otvorenie
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. Helenu Lacekovú a overovateľov zápisnice p. Pavla Hýlla
a Kamila Hudeca.
Ďalej p. starosta podal návrh na zloženie návrhovej komisie a to v zložení p. Martin Stanček,
Miloš Strnadel a Ján Škrobák, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č.2.: Zmena stavebného úradu
Pán starosta predniesol na podnet občanov návrh na zmenu stavebného úradu do Belej,
ktorý mal doteraz sídlo vo Varíne. Stavebný úrad v Belej bude od 1.marca 2012.
Návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
bod č.3.: Voľba hlavného kontrolóra obce.
Na funkciu hlavného kontrolóra bolo vyhlásené výberové konanie, v ktorom sa
prihlásil jeden kandidát - Ing. Tomáš Káčer. Na základe výsledkov výberového konania bola
voľba hlavného kontrolóra. Ing. Tomáš Káčer získal sedem platných hlasov všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva a bol zvolený na funkčné obdobie na šesť rokov. Funkčné obdobie
hlavného kontrolóra obce sa začína od 01.03.2012 a jeho pracovný čas bude 10 hodín
mesačne.

Ing. Tomáš Káčer po zvolení za hlavného kontrolóra požiadal obecné zastupiteľstvo o
možnosť pokračovať v jeho doterajšej podnikateľskej činnosti.
Poslanci jeho požiadavke vyhoveli a návrh na pokračovanie v podnikateľskej činnosti
jednohlasne schválili.
bod č.4.: Schválenie odmeny poslancom OZ a zvonárom
Pán starosta predniesol návrh schválenia odmeny poslancom obecného zastupiteľstva
vo výške 15,00 € za účasť na jednom zasadnutí a zvonárom p. Terezii Hýllovej a Pavline
Mičkovej odmenu za zvonenie v osade Skaličanovia a Ulica každej vo výške 150,00 € za rok.
Prítomní poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu a preto bol jednohlasne
schválený.
bod č.5.: Rôzne
Pán starosta informoval prítomných poslancov o priebehu prípravy projektu na
reguláciu potoka. Pán Martin Stanček mal dotaz k financovaniu ( spoluúčasti na financovaní)
traktora, ktorý je dodaný v rámci projektu o komunálnom odpade cez Mikroregion Terchovská
doliny. Pán starosta oboznámil prítomných o výške spoluúčasti.
Pán starosta predniesol návrh zmluvy, ktorá sa týka finančnej pôžičky od fyzickej osoby na
dobu jedného roka. Po vzájomnej diskusií prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
Ďalej p. Martin Stanček predložil návrh na zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva na webovej stránke obce. Po inštalácií novšej verzie programu budú tieto
zápisnice zverejňované.
Návrh na uznesenie a záver
Predseda návrhovej komisie, predniesol prítomným poslancom návrh na uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
U z n e s e n i e č. 1/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 09.02.2012
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. Hýlla a Hudeca
2. informatívne správy
- priebeh prípravy projektu na reguláciu potoka
B. s c h v a ľ u j e
1. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení Martin Stanček, Miloš Strnadel, Ján Škrobák
2. spoločný stavebný úrad v Belej od 01.03.2012
3. voľbu na funkciu hlavného kontrolóra obce – Ing. Tomáša Káčera
4. podnikateľskú činnosť hlavného kontrolóra obce
5. odmenu poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2011 vo výške 15,00 € za zasadnutie
6. odmenu po 150,00 €/rok pre zvonárov p. Hýllovú a p. Mičkovú
7. poskytnutie pôžičky od fyzickej osoby vo výške 3000 €

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrh Uznesenia č.1/2012 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Lutišiach.
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným
poslancom a občanom obce za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapisovateľ:
Helena Laceková
Overovatelia zápisnice:
Pavol Hýll
Kamil Hudec
Anton Š t e f k o
starosta obce

