
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                    Z  á p i s n i c a 

  

               zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 28.03.2019 

 

 

 

Prítomní      :  Anton Štefko 

                       Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák 

 

Neprítomní :  Viera Bohušová, Ján Kubliniak, Anton Pallo 

  

Ostatní        :  podľa prezenčnej listiny  

 

 

 Program : 

 

1.  Otvorenie 

      a)  schválenie programu rokovania 

      b)  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice    

      c)  voľba návrhovej komisie        

2.   Predaj podielov v urbáre 

3.   Schválenie projektu a spoluúčasť na miestny rozhlas - rozšírenie 

4.   Schválenie prechodného úveru na rekonštrukciu KD 

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 

Jakub Chovanec, Sláva Sihlovcová. 

              Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení p. Kamil Hudec, 

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

 

Bod č.2:  Predaj podielov v urbáre 

 

             Starosta obce informoval prítomných poslancov o doručenom liste, v ktorom menovaný 

Anton Remiš, bytom Lutiše 91 žiada obec o odkúpenie podielov v spoločnosti Urbár Lutiše 

z podielov obce v počte päť hlasov. Pán starosta navrhol odpredaj za sumu 665,00 €. Návrh bol 

odložený a celý bod programu bol presunutý na ďalšie zastupiteľstvo. 

 

bod č. 3: Schválenie projektu a spoluúčasť na miestny rozhlas a kamerový systém –  

               rozšírenie  

 

               Starosta obce informoval prítomných poslancov, že na základe podaných projektov na 

miestny rozhlas a kamerový systém je potrebné schváliť žiadosť o rozšírenie projektu a 

spoluúčasť na ich realizáciu.  

Prítomní poslanci jednohlasne schválili rozšírenie projektu a spoluúčasť ich realizácie. 

 

 



 

 

bod č. 4: Schválenie prechodného úveru na rekonštrukciu KD  

     

               Starosta obce informoval o 2. časti zatepľovania KD, ktorá bola schválená a finančné 

prostriedky pridelené, z toho dôvodu podal návrh na schválenie preklenovacieho úveru. 

Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

bod č. 5.:  Rôzne 

 

                 Ďalej p. starosta informoval o nutných opravách  na Dome smútku, oprava oplotenia 

kaplnky u Melišíkov. 

Poslanec p. Hudec informoval aj o oprave na zvonici u Skaličanov 

Poslanec p. Chovanec žiadal o opravu mostov – zábradlie. 

 

bod č. 6.:  Návrh uznesenia  

 

U z n e s e n i e   č. 1/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 28.03.2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach 

 

A.  b e r i e   n a  v e d o m i e  

 

    1. určenie zapisovateľa p. Chovancová a overovateľov zápisnice - p. Chovanec a Sihlovcová 

    2. informatívne správy:   - oprava Domu smútku  

                                            - oprava oplotenia kaplnky u Melišíkov                                        

                                            - oprava zvonice u Skaličanov  

                                            - oprava mostov - zábradlie 

                                             

B.  s c h v a ľ u j e 

 

     1. program rokovania 

     2. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Hudec, Sihlovcová, Škrobák 

     3. rozšírenie projektu a spoluúčasť na kamerový systém  

     4. rozšírenie projektu a spoluúčasť na miestne rozhlasy 

     5. preklenovací úver na rekonštrukciu KD 

  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 1/2019 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:            Jakub Chovanec                 

 

                                                  Sláva Sihlovcová 

 

Zapisovateľ:                             Anna Chovancová 

 

       

                                           Anton Š t e f k o 

                                               starosta obce 


