Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 13.10.2016

Prítomní

: Anton Štefko, Viera Bohušová, Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Mgr. Viera Pekárová,
Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák

Neprítomní : Miloš Strnadel
Ostatní

: podľa prezenčnej listiny

Program :

1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie
2. Biologický odpad - nádoby
3. Havarijný stav ŠJ
4. Október „Mesiac úcty k starším“ - posedenie
5. Schválenie prevádzkovej doby pre MŠ Lutiše
6. Rôzne
7. Záver
bod č.1.: Otvorenie
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 rokovania a predložil ho na
schválenie, poslanci prednesený návrh programu jednohlasne schválili.
Určil zapisovateľa zápisnice p. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice
p. Kamila Hudeca a Slávu Sihlovcovú.
Ďalej p. starosta podal návrh na voľbu návrhovej komisie a to v zložení p. Viera
Bohušová, Ján Kubliniak a Ján Škrobák, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č.2.: Biologický odpad - nádoby
Pán starosta informoval prítomných poslancov o nádobách pre biologický odpad.
Nádoby – kompostery budú prideľované na číslo domu, odpad z neho si budú likvidovať
občania sami. Obec sa bude podieľať spoluúčasťou na ich zabezpečení.
bod č.3.: Havarijný stav ŠJ
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o havarijnom stave v ŠJ a v kultúrnom
dome, ktoré boli odstránené. Boli zakúpene nové elektrické a plynové spotrebiče pre ŠJ, do KD
sa zkúpil plynový sporák. V kultúrnom dome sa uskutočnila aj oprava vodovodného potrubia
a kanalizácie.

bod č.4.: Október „Mesiac úcty k starším“ - posedenie
Pán starosta informoval o pripravovanom podujatí mesiaca úcty k starším, ktoré sa
uskutoční 23.10.2016 v budove KD, starším občanom sa prihovoria kultúrnym program deti zo
ZŠ a MŠ a pozvaná kapela - Kysucká vrchárska heligónka, okrem kultúrneho programu bude
pripravené aj občerstvenie. Pán starosta pozval na posedenie aj prítomných poslancov.
bod č.5.: Schválenie prevádzkovej doby pre MŠ Lutiše
Pán starosta predniesol žiadosť na schválenie prevádzkovej doby pre MŠ Lutiše na
šk. rok 2016/2017. Navrhnutá doba od 7°° do 16,30 hod. bola prítomnými poslancami jednohlasne
schválená.
bod č.6.: Rôzne
Pán starosta požiadal hlavného kontrolóra obce, aby predniesol návrh plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2016, po prečítaní návrhu plánu dal p. starosta hlasovať, plán kontrolnej
činnosti na II. polrok 2016 bol jednohlasne schválený.
Pán starosta predniesol žiadosť Rady školy pri ZŠ Lutiše o návrhu členov do rady školy pre
ďalšie funkčné obdobie, navrhnutý boli p. Viera Bohušová, Eva Pallová a Lukáš Staňo, prítomní
poslanci po vzájomnej diskusií návrh členov do rady školy jednohlasne schválili.
Ďalej informoval o odložení projektu rekonštrukcia KD na budúci rok, o potrebe výmeny okien
v KD – kotolňa, chodba, výmenu kotlov na tuhé palivo v ZŠ za plynový, o obnove MŠ kde bola
vytvorená ďalšia miestnosť, ktorá bude slúžiť ako spálňa, rozšírenie a umiestnenie kamerového
systému, o multifunkčnom ihrisku, ktoré treba neustále kontrolovať a upratovať, preto požiadal
p. Bohušovú, aby predniesla na rade školy požiadavku obce o spolupráci pri kontrole poriadku
na multifunkčnom ihrisku.
bod č.7.: Návrh uznesenia a záver
U z n e s e n i e č. 4/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 13.10.2016
Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa p. Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Hudeca a Sihlovcovú
2. informatívne správy:
- biologické odpady – prideľovanie kompostérov,
- havaríjny stav v ŠJ a KD – výmena elektrospotrebičov
- umiestnenie kamier
- príprava posedenia „Október - mesiac úcty k starším“
- projekt na KD – preložený na ďalší rok
- výmena okien na chodbe a v kotolni KD
- rekonštrukcia MŠ
- výmena kotlov na kúrenie v ZŠ za plynové
B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Viera Bohušová, Ján Kubliniak, Ján Škrobák
3. prevádzkovú dobu v MŠ pre šk. rok 2016/2017
4. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016
5. navrhnutých členov do rady školy a to: p. Vieru Bohušovú, Lukáša Staňa a Evu Pallovú

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 4/2016 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Lutišiach.
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným
poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.
Overovatelia zápisnice:
Kamil Hudec
Sláva Sihlovcová
Zapisovateľ:
Anna Chovancová

Anton Š t e f k o
starosta obce

