
 

 

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                    Z  á p i s n i c a 

  

       z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 10.02.2020 

 

 

 

Prítomní      :  Anton Štefko 

                       Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Anton Pallo, Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák    

                        

Neprítomní :  Viera Bohušová, Ján Kubliniak  

 

Ostatní        :  podľa prezenčnej listiny  

 

 

 Program : 

 

 1.  Otvorenie  

      a) schválenie programu rokovania 

      b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

      c) voľba návrhovej komisie 

 2.  Odkúpenie pozemku od SPF Bratislava 

 3.  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. Anna Chovancová a overovateľov zápisnice poslancov 

Kamil Hudec a Jakub Chovanec. 

              Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení Anton Pallo,  

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

 

 

Bod č.2:  Odkúpenie pozemku od SPF Bratislava 

 

                Starosta obce podal návrh na schválenie o odkúpenie pozemku od SPF Bratislava, 

ktorý bude použitý pre zrealizovanie výstavby verejnoprospešnej stavby „Nové Lutiše“ . 

Výmera pozemku je 37 149 m2 a navrhnutá cena za pozemok je vo výške 36 086,18 €. Po 

vzájomnej diskusií prítomní poslanci návrh stanovej sumy jednohlasne schválili. 

Ďalej p. starosta navrhol aj požiadavku o poskytnutie úveru vo výške 25 000 € a čerpanie 

z rezervného fondu vo výške 11 100,00 € na zakúpenie pozemkov parcely CKN č. 1846, 1856/1, 

1857. 

Prítomní poslanci prednesené návrhy jednohlasne schválili.       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

bod č. 3.:  Návrh uznesenia a záver  

 

U z n e s e n i e   č. 1/2020 

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 10.02.2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach 

 

 

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

 

     1. určenie zapisovateľa p. Anna Chovancová a overovateľov zápisnice poslancov 

        Kamil Hudec, Jakub Chovanec   

                                                 

    

   B.  s c h v a ľ u j e 

 

     1. program rokovania 

     2. návrhovú komisiu v zložení Anton Pallo, Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák, 

     3. odkúpenie pozemku od SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava vo výmere 37 149 m2 za   

         stanovenú cenu 36 086,18 € 

     4. úver vo výške 25 000,00 € 

     5. čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 11 100,00 € na zakúpenie  

         pozemkov parcely CKN č. 1846, 1856/1 a 1857 

 

         Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 1/2020 z mimoriadneho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lutišiach. 

 

 

               Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným 

poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Kamil Hudec  

 

                                       Jakub Chovanec  

                                         

Zapisovateľ:                   Anna Chovancová 

 

 

 

       

                                           Anton Š t e f k o 

                                               starosta obce 


