
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                    Z  á p i s n i c a 

  

               z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 06.06.2019 

 

 

 

Prítomní      :  Anton Štefko 

                       Kamil Hudec, Ján Kubliniak Jakub Chovanec,  

                       Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák    

                        

Neprítomní :  Viera Bohušová, Anton Pallo 

 

Ostatní        :  podľa prezenčnej listiny  

 

 

 Program : 

 

1.  Otvorenie  

      a) schválenie programu rokovania 

      b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

      c) voľba návrhovej komisie 

 2.  Spoluúčasť na projekte – „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Lutiše  vo výške najmenej     

      5% z celkových výdavkov projektu y vlastných zdrojov 

3.  Rôzne 

4.  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. Helenu Lacekovú a overovateľov zápisnice poslancov 

Jána Kubliniaka a Slávu Sihlovcovú. 

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

Chovanec, Ján Škrokák,   prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

Bod č.2:  Spoluúčasť na projekte 

 

                Starosta obce podal návrh na schválenie spoluúčasti na projekte – „Stavebné úpravy 

hasičskej zbrojnice Lutiše  vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov projektu y vlastných 

zdrojov. Práce sa dotýkajú  opravy vo vnútri požiarnej zbrojnice. 

Prítomní poslanci podaný návrh jednohlasne schválili.       

 

bod č. 3.:  Rôzne  

 

                Ďalej pán starosta konštatoval ,že strecha na hasičskej zbrojnici je v dezolátnom stave 

preto  podal návrh na schválenie  na  natretie strechy na hasičskej zbrojnici vybranou firmou. 

Prítomní poslanci po vzájomnej diskusií návrh jednohlasne schválili.     

Ďalej informoval poslancov o dokončení prác na bezdrôtovom miestnom rozhlase po pridelení 

dotácie .    

 

 

 



 

 

 

 

bod č. 4.:  Návrh uznesenia a záver  

 

 

U z n e s e n i e   č. 2/2019 

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 06.06.2019 
 

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 

        Jána Kubliniaka a Slávu Sihlovcovú 

    2. informatívnu správu o pripravovaných projektoch 

                                                  -  dokončenie  prác miestneho rozhlasu                              

                                                      od  Ďurišov  do Novákov 

                                                   

    

   B.  s c h v a ľ u j e 

 

     1. program rokovania 

     2. návrhovú komisiu v zložení Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Ján Škrokák, 

     3. spoluúčasť na projekte „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Lutiše  vo výške najmenej     

         5% z celkových výdavkov projektu z vlastných zdrojov“ 

     4. náter strechy na hasičskej zbrojnici 

 

 

 

 

 

 

         Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 2/2019 zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Lutišiach. 

 

 

               Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným 

poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Ján Kubliniak  

                                       Sláva Sihlovcová  

                                         

 

Zapisovateľ:                   Helena Laceková 

 

 

       

                                           Anton Š t e f k o 

                                               starosta obce 


