Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 09.03.2018

Prítomní

: Anton Štefko
Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Sláva Sihlovcová, Miloš Strnadel, Ján Škrobák

Neprítomní : Viera Bohušová, 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. Informatívna správa o miestnych komunikáciách
3. Informácia o dotácií na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
4. Informácia o podaní projektu na reguláciu potoka
5. Rôzne
6. Návrh uznesenia
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 zasadnutia, ktorý predniesol na schválenie, poslanci
jednohlasne schválili prednesený návrh programu.
Určil zapisovateľa zápisnice p. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice poslancov
Kamil Hudec, Sláva Sihlovcová.
Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení p. Ján Kubliniak,
Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
Bod č.2: Informatívna správa o miestnych komunikáciách
Starosta obce informoval prítomných poslancov, o pridelených finančných
prostriedkov na opravu miestnych komunikácií. Opravy začnú v mesiaci apríl-máj,
poinformoval prítomných poslancov aj o trase úprav miestnych komunikácií.
bod č. 3: Informácia o dotácií na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že na základe podaného projektu na
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice boli schválené finančné prostriedky. Rekonštrukcia sa začne
po podpísaní zmluvy.
bod č. 4: Informácia o podaní projektu na reguláciu potoka
Starosta obce informoval o podanom projekte „Protipovodňové opatrenie na vodnom
toku v obci Lutiše“, kde sa vykonávajú prípravne práce – výzvy.

bod č. 5.: Rôzne
Ďalej p. starosta informoval o projekte na detské ihrisko, ktoré bude v areáli pri
oddychovej bunke, o pokračovaní zatepľovania budovy KD a hlavne výmeny strešnej krytiny,
o vybudovaní elektrickej prípojky v časti obce Ďurišovia.
V závere rokovania pán starosta informoval prítomných poslancov o výmene podlahy
v miestnosti KD, ktorá je na 1. poschodí. Miestnosť sa bude využívať na podujatia ako schôdze,
prednášky, stretnutia a pod., pán starosta podal návrh na zakúpenie plávajúcej podlahy, prítomní
poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č. 6.: Návrh uznesenia
U z n e s e n i e č. 1/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 09.03.2018
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 Sihlovcovu
2. informatívne správy: - oprava miestnych komunikácií
- regulácia potokov
- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
- rekonštrukcia KD – výmena krytiny, zateplenie budovy
- projekt na detské ihrisko
- elektrická prípojka v časti obce Ďurišovia
- rekonštrukcia podlahy v kultúrnom dome
B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Kubliniak, Sihlovcová, Škrobák
3. zakúpenie plávajúcej podlahy
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 1/2018 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Lutišiach.
bod č. 6.: Záver
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

