Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 02.10.2019

Prítomní

: Anton Štefko
Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Ján Kubliniak, Anton Pallo, Sláva Sihlovcová,
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. Predaj pozemkov
3. Úprava rozpočtu
4. Výstavba 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. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice poslancov
Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák.
Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení p. Kamil Hudec,
Jakub Chovanec, Anton Pallo, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
Bod č.2: Predaj pozemkov
Starosta obce informoval prítomných poslancov o žiadostiach o odkúpenie pozemkov,
ktorú podali p. Ľudmila Boteková a p. Anton Sobol s manželkou. Zverejnené zámery predať
pozemky, jedná sa o parcely CKN č. 8210/4 o výmere 304 m2, 8210/2 o výmere 412 m2 vo
vlastníctve obce, ktoré boli zamerané geometrickými plánmi menovanými žiadateľmi boli
prednesené a prítomnými poslancami návrhy žiadosti schválené za podmienok, že obec Lutiše
bude v budúcnosti rozširovať pozemok miestneho cintorína v Ústredí, kde parcely na určený
účel vlastnia aj menovaný žiadatelia a pri odkúpení podielu bude cena pozemku v rovnakej
sume ako odpredáva obec. Navrhnutú sumu za pozemok vo výške 0,45 €/m2 prítomní poslanci
po vzájomnej diskusií jednohlasne schválili aj s podmienkou, ktorá bola navrhnutá.

bod č. 3: Úprava rozpočtu
Starosta obce vyzval p. Lacekovú účtovníčku obce, aby predniesla návrh na úpravu
rozpočtu. Pani Laceková informovala o úprave rozpočtu v položkách školy, kde ide
o dohodovacie konanie vo výške 4 500 € a obce finančné prostriedky na snehové kalamity.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili úpravu rozpočtu.
bod č. 4: Výstavba v obci
Starosta obce informoval o vysporiadavaní pozemkov v časti obce Melišíkovia vo
vlastníctve SPF a LSR, na ktoré bol vypracovaný projekt na zámer výstavby verejnoprospešnej
stavby „Nové Lutiše“, ktorá je umiestnená na parcelách č. 1856/1, 1856/2, 1857, 1848/4, 1846
v k.ú. Lutiše. Uvedený zámer je v súlade s verejným záujmom obce, nakoľko predmetom
uvedeného zámeru je výstavba nájomných bytových domov, športového ihriska, verejného parku,
altánkov a náučného chodníka, p. starosta predniesol návrh na schválenie zámeru a financovanie
tohto projektu.
Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č. 5.: Rôzne
Pán starosta informoval o rozšírení projektu na miestne rozhlasy, ktorého sa týka
päťročná záruka, bude pokračovať od časti obce Ďurišovia po Skaličanov, Novákovia. Podal
návrh na rozšírenie projektu, spoluúčasť a doplatok financovania projektu, prítomní poslanci
návrh jednohlasne schválili.
Ďalej informoval o schválenej žiadosti projektu, ktorú vyhlásil ŽSK, boli schválené finančné
prostriedky na výstavbu autobusovej zástavky vo výške 1 000 €, predniesol návrh na schválenie
výstavby a spolufinancovanie projektu, poslanci návrh jednohlasne schválili.
Ďalej bola prednesená žiadosť o prenájom miestnosti na účely kaderníctva. Nakoľko pôvodne
kaderníctvo oznámilo skončenie svojho pôsobenia k 31.10.2019, návrh žiadateľky p. Miroslavy
Novákovej, Lutiše 251, 013 05 bola po vzájomnej diskusií poslancov schválená s výškou nájmu
30 €/mesiac.
Poslanec p. Hudec mal požiadavku o rozšírenie kamerového systému k zberným nádobám,
pretože je neustále neporiadok okolo nádob.
Poslankyňa p. Sihlovcová predniesla požiadavku rodičov o rozšírenie detského ihriska.
bod č. 6.: Návrh uznesenia
U z n e s e n i e č. 5/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 02.10.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa p. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Slávu Sihlovcovú
a Jána Škrobáka
2. informatívne správy - verejné osvetlenie
- rozšírenie detského ihriska
B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú komisiu v zložení p . Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Anton Pallo

3. predaj pozemku - parcela číslo CKN č. 8210/4 vodné plochy, o výmere 304 m2 v kat. území
Lutiše, ktorá bola odčlenená od EKN parcely č. 6181/2, ostatné plochy evidovaná na LV č.
1059 vo vlastníctve obce, tak ako je to zamerané GP č. 34497200-6/2010 zo dňa 08.02.2010,
vyhotoveným Ing. Ján Lapin, Kuzmányho 7, 010 01 Žilina za cenu 0,45 €/m2, teda za celkovú
sumu 136,80 € (slovom: jedenstotridsaťšesť eur a osemdesiat centov) v zmysle §9 ods.6 zák.
138/1991 Zb.o majetku obcí v z.n.p. pre kupujúceho:
- Ľudmila Boteková, rod. Adamusová, bytom Lutiše č. 96, 013 05
4. predaj pozemku - parcela číslo CKN č. 8210/2 vodné plochy, o výmere 412 m2 v kat. území
Lutiše, ktorá bola odčlenená od EKN parcely č. 6181/2, ostatné plochy evidovanej na LV
č.1059 vo vlastníctve obce, tak ako je to zamerané GP č. 34497200-5/2010 zo dňa 12.02.2010,
vyhotoveným Ing. Ján Lapin, Kuzmányho 7, 010 01 Žilina za cenu 0,45 €/m2, teda za celkovú
sumu 185,40 € (slovom: jedenstoosemdesiatpäť eur a štyridsať centov) v zmysle §9 ods.6 zák.
138/1991 Zb.o majetku obcí v z.n.p. pre kupujúceho:
- Anton Sobol a manž. Mária Sobolová, rod. Adamusová, bytom Lutiše č. 97, 013 05
5. úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2019
6. zámer výstavby verejnoprospešnej stavby „Nové Lutiše“, ktorá je umiestnená na
parcelách č. 1856/1, 1856/2, 1857, 1848/4, 1846 v k.ú. Lutiše. Uvedený zámer je
v súlade s verejným záujmom obce, nakoľko predmetom uvedeného zámeru je výstavba
nájomných bytových domov, športového ihriska, verejného parku, altánkov a náučného
chodníka
7. použitie finančných prostriedkov obce na realizáciu projektu verejnoprospešnej stavby
„Nové Lutiše“
8. rozšírenie projektu – miestny rozhlas, financovanie – spoluúčasť a vlastné zdroje
9. výstavba zástavky a spoluúčasť na financovaní
10. prenájom miestnosti v KD na účely zriadenia prevádzky kaderníctva pre p. Miroslava Nováková
vo výške nájmu 30 €/mesiac.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 5/2019 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:

Sláva Sihlovcová
Ján Škrobák

Zapisovateľ:

Anna Chovancová

Anton Š t e f k o
starosta obce

