Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 17.02.2017

Prítomní

: Anton Štefko
Viera Bohušová, Ján Kubliniak, Mgr. Viera Pekárová, Miloš Strnadel, Ján Škrobák

Neprítomní : Kamil Hudec, Sláva Sihlovcová
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 - zatepľovanie KD
3. Schválenie spoluúčasti na projekt – regulácia potoka
8. Rôzne
9. Návrh uznesenia a 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 zasadnutia, ktorý predniesol na schválenie, poslanci
jednohlasne schválili prednesený návrh programu.
Určil zapisovateľa zápisnice p. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice poslancov
Jana Kubliniaka a Jána Škrobáka.
Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení p. Viera Bohušová,
Mgr. Viera Pekárová, Miloš Strnadel, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
Bod č.2: Schválenie spoluúčasti na projekt – zatepľovanie KD
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že na základe podaného projektu na
zatepľovanie kultúrneho domu je potrebné schváliť 5%-nú spoluúčasť obce z objemu
finančných prostriedkov, podal návrh o spoluúčasti, ktorý prítomní poslanci jednohlasne
schválili.
bod č. 3: Schválenie spoluúčasti na projekt – regulácia potoka
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že na základe podaného projektu na
reguláciu potoka je potrebné schváliť 5%-nú spoluúčasť obce z objemu finančných
prostriedkov, podal návrh o spoluúčasti, ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili.

bod č. 8.: Rôzne
V závere rokovania pán starosta informoval prítomných poslancov o havarijnom
stave školskej kotolne, preto požiadal o pomoc pri zrekonštruovaní kotolne ministerstvo
školstva, ktoré mu poskytlo účelovo určené finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie
vo výške 60 000 €.
Ďalej informoval o nutnosti oplotenia multifunkčného ihriska, ktoré bolo schválené na minulom
zasadnutí OZ, o oprave miestnych komunikácií a oprave štátnej cesty, ktorá je v zlom stave,
o školskej inšpekcie v základnej škole, ktorá dala do opatrení úpravu sociálneho zariadenia
v ZŠ, o výmene vchodových dverí na ZŠ, dokončení hasičskej budovy – zabudovanie okien
a oprave domu smútku, ďalej o potrebe rozšírenia pozemku cintorína a jeho vysporiadaní –
osloviť vlastníkov a užívateľov pozemkov, ďalej predniesol návrh na zakúpenie 100 ks nových
stoličiek do kultúrneho domu, prítomní poslanci súhlasili s návrhom, nakoniec p. starosta
poinformoval o uskutočnení sa starostovského plesu.
Poslankyňa Mgr. Pekárová mala pripomienku na riešenie pozemkových úprav v obci.
Poslanec Ján Škrobák predniesol požiadavku na umiestnenie zrkadla v časti obce Sýkorovia.
Poslanci mali pripomienku k umiestneniu dopravnej značky obmedzenia rýchlosti na 40-tku,
ktorá by mala byť už pred autobusovou zastávkou.
bod č. 9.: Návrh uznesenia a záver
U z n e s e n i e č. 1/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 17.02.2017
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. Kubliniaka a Škrobáka
2. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016
3. informatívne správy: - havarijný stav školskej kotolne – získané finančné prostriedky
- oplotenie multifunkčného ihriska
- oprava miestnych komunikácií
- oprava štátnej cesty
- úprava sociálnych zariadení v ZŠ
- výmenná vchodových dverí v ZŠ
- úprava hasičskej zbrojnice – okna
- oprava domu smútku
- vysporiadanie pozemku pod cintorínom, rozšírenie cintorína
- starostovský ples - pozvanie
B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Bohušová, Mgr. Pekárová, Strnadel
3. spoluúčasť 5% z objemu finančných prostriedkov na projekt – zatepľovanie KD
4. spoluúčasť 5% z objemu finančných prostriedkov na projekt – regulácia potoka
5. zakúpenie 100 ks stoličiek do kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 1/2017 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Lutišiach.

Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným
poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.
Overovatelia zápisnice:
Ján Kubliniak
Ján Škrobák
Zapisovateľ:
Anna Chovancová
Anton Š t e f k o
starosta obce

