
 

           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                    Z  á p i s n i c a 

  

               zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 09.10.2017 

 

 

 

Prítomní      :  Anton Štefko 

                       Kamil Hudec , Ján Kubliniak, Mgr. Viera Pekárová, Sláva Sihlovcová , 

                       Miloš Strnadel, Ján Škrobák  

 

Neprítomní :  Viera Bohušová 

 

Ostatní        :  podľa prezenčnej listiny  

 

 

 Program : 

 

1.  Otvorenie  

      a) schválenie programu rokovania 

      b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

      c) voľba návrhovej komisie 

 2.  Schválenie audítora 

 3.  Úprava rozpočtu  

    4.  Informácia o ukončení rekonštrukcie kotolne a sociálneho zariadenia v ZŠ 

 5.  Rôzne 

 6.  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 

Kamila Hudeca a Miloša Strnadela. 

              Ďalej p. starosta podal návrh na schválenie návrhovej komisie a to v zložení poslanec  

Ján Kubliniak, Sláva Sihlovcová a Ján Škrobák,  prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

 

bod č. 2: Schválenie audítora 

 

               Pán starosta predniesol návrh schválenia audítora pre obec Lutiše, navrhol schváliť  

p. Ing. Tibora Bátoryho, Predmestská 22, 010 01 Žilina, ktorý robil audit v obci a každoročné 

overovanie účtovnej závierky a finančného hospodárenia aj po minulé roky a sme s jeho prácou 

spokojní.  

K návrhu neboli znesené žiadne pripomienky, preto dal pán starosta hlasovať, návrh bol 

jednohlasne schválený prítomnými poslancami. 

 

 

 



 

  

 

bod č. 3.: Úprava rozpočtu 

 

                Pán starosta vyzval p. Lacekovú – účtovníčku obce, aby oboznámila prítomných 

poslancov so zmenou rozpočtu. 

Pani Laceková vysvetlila, že úprava sa týka ZŠ, ktorá si navýši rozpočet v nákladoch o sumu 

34 800 €, ktoré boli použité na rekonštrukciu sociálnych zariadení. Obec prijala transfer vo 

výške 34 800 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ, transfer 75 000 €, ktorý bude 

čerpaný na zateplenie budovy KD a transfer 1 400 € na opravu autobusových zastávok. Prítomní 

poslanci úpravu rozpočtu jednohlasne chválili.       

 

Bod č.4: Informácia o ukončení rekonštrukcie kotolne a sociálneho zariadenie v ZŠ 

  

               Pán starosta informoval prítomných poslancov o ukončení rekonštrukcie kotolne 

a sociálneho zariadenia v ZŠ a zároveň ich pozval po ukončení zasadnutia na obhliadku do ZŠ. 

 

bod č. 5.:  Rôzne  

 

                 Pán starosta oboznámil poslancov o probléme prenajímania miestnosti v KD, 

o upratovaní po akciách, vykurovaní a pod. Navrhol, aby sa zvýšil nájom KD pre cudzích 

občanov na 300 € s tým, že v sume budú zahrnuté všetky náklady za prenájom a upratovanie. 

Dal hlasovať, za návrh zvýšenia nájmu na 300 € boli štyria poslanci (p. Hudec, Kubliniak, 

Sihlovcová, Škrobák) a dvaja poslanci navrhli sumu 250 € (p. Mgr. Pekárová, Strnadel), návrh p. 

starostu bol schválený. 

Ďalej p. starosta informoval o veľkých priestoroch podkrovia v budove KD, kde by sa 

v budúcnosti riešili možnosťou výstavby bytov. 

                Poslanec p.Strnadel mal pripomienku k podanej žiadosti o rekonštrukciu požiarnej 

zbrojnice, p. starosta mu odpovedal, že sa čaká na schválenie. Ďalej podal návrh na základe 

požiadavky občanov o posunutie autobusového spojenia zo Žiliny do Lutíš v čase 17,30 hod. na 

18,30 hod., p. starosta bude informovať o úprave po zaslaní žiadosti na SAD, a.s. Žilina. 

                 Poslanec p.Škrobák požadoval opravu verejného osvetlenia, umiestnenia zrkadla 

a  úpravu hlasitosti a premiestnenia miestneho rozhlasu v časti obce Sýkorovia. 

                  

 

bod č. 6.:  Návrh uznesenia a záver  

 

 

U z n e s e n i e   č. 4/2017 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 14.10.2017 
 

 

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. Kamila Hudeca   

         a Miloša Strnadela  

     3. informatívne správy:  - havarijný stav školskej kotolne - priebeh  

                                            - oprava miestnych komunikácií  

                                            - zateplenie kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   

B.  s c h v a ľ u j e 

 

     1. program rokovania 

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

     3. audítora obce p. Ing. Tibora Bátoryho, Predmestská 22, 010 01 Žilina 

     4. úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením 2/2017 

      5. zvýšenie nájmu KD pre ostatných občanov na sumu 300 € 

      

  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 4/2017 zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v Lutišiach. 

 

 

 

 

               Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným 

poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Kamil Hudec 

 

Miloš Strnadel 

 

Zapisovateľ: 

 

Anna Chovancová 

 

       

                                           Anton Š t e f k o 

                                               starosta obce 


