Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 24.09.2018

Prítomní

: Anton Štefko
Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Mgr. Viera Pekárová,
Miloš Strnadel,

Neprítomní : Viera Bohušová, Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák
Ostatní

: podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie
2. Úprava rozpočtu
3. Zakúpenie osobného auta
4. Informácia o prácach v obci
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. Helenu Lacekovú a overovateľov zápisnice poslancov
Kamila Hudeca a Miloša Strnadla.
Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení Mgr. Viera Pekárová
Ján Kubliniak, Miloš Strnadel, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
Bod č.2: Úprava rozpočtu
Starosta obce predložil poslancom návrh na úpravu rozpočtu, ktorá sa týka zvýšenia
financovania zateplenia požiarnej zbrojnice z vlastných zdrojov z dôvodu nad rámec vykonaných
prac, ktoré neboli uvedené v projekte na zateplenie požiarnej zbrojnice a taktiež iných položiek
podľa návrhu rozpočtu. Prítomní poslanci úpravu rozpočtu jednohlasne schválili.
bod č.3: Zakúpenie osobného auta
Starosta obce informoval poslancov o možnosti zakúpenia osobného vozidla, ktoré je
potrebné na rozvážanie obedov pre starých a osamelých občanov. Prítomný poslanci návrh na
zakúpenia auta jednohlasne schválili.

bod č.4: Informácia o prácach v obci
Starosta obce informoval prítomných poslancov o pripravovaných projektoch na
zateplenie ostatných troch strán KD, na rekonštrukciu strechy a sociálnych zariadení KD,
na rekonštrukcii MK, ktoré doteraz neboli zrekonštruované, o pripravovanej rekonštrukcii
elektrického vedenia v základnej škole o pripravovaných rekonštrukčných prácach na miestnom
rozhlase od Lukačov do Ďurišov v prvej fáze a potom od Ďurišov do Novákov, ktoré prítomní
poslanci zobrali na vedomie.
bod č. 5.: Rôzne
Ďalej poslancov informoval o možnosti rozšírenie wifi siete v obci cez projekt Wifi
pre tebe obec Lutiše vo výške maximálne 15 000,00 € a zároveň pán starosta podal návrh na
schválenie spoluúčasti z projektu Wifi pre teba obec Lutiše vo výške 5 % zo sumy projektu.
Poslanci spoluúčasť na uvedenom projekte jednohlasne schválili V závere rokovania Miloš
Strnadel predniesol požiadavku na svetlo pri Hájovni, pán starosta prisľúbil svetlo namontovať.
Pán starosta informoval poslancov aj o ukončenej rekonštrukcii časti miestnych komunikácii.

bod č. 7.: Návrh uznesenia a záver
U z n e s e n i e č. 3/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 24.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach

A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa p. Helenu Lacekovú a overovateľov zápisnice poslancov
Kamila Hudeca a Miloša Strnadla
2. informatívne správy o pripravovaných projektoch
- zateplenie KD
- rekonštrukcia strechy a sociálnych zariadení KD
- rekonštrukcia elektrického vedenia v základnej škole
- rekonštrukcia ostatných miestnych komunikácii
- prípravované práce na rekonštrukcii miestného rozhlasu
od Lukačov do Ďurišov
- rozšírenie wifi siete v obci
B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú komisiu v zložení Mgr. Viera Pekárová, Ján Kubliniak, Miloš Strnadel.
3. úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2018
4. zakúpenie osobného auta
5. spoluúčasť na projekte Wifi pre teba obec Lutiše vo výške 5 % zo sumy projektu

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 3/2018 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:

Helena Laceková

Anton Š t e f k o
starosta obce

