Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 15.05.2020

Prítomní

: Anton Štefko
Viera Bohušová , Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Anton Pallo, Sláva Sihlovcová,

Neprítomní : Ján Kubliniak, Ján Škrobák
Ostatní

: podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie
2. Oplotenie areálu pri oblúkovej hale
3. Náter strechy budovy požiarnej zbrojnice
4. Oprava plotu cintorína v Ústredí
5. Prerokovanie predaja majetku obce – pozemok parc. č. EKN 6198/4
6. Rôzne
7. Návrh uznesenia
8. 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
Viera Bohušová a Sláva Sihlovcová.
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: Oplotenie areálu pri oblúkovej hale
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o zbere odpadu a hromadení odpadu
v areáli pri oblúkovej hale. Hromadí sa tam odpad neroztriedený a neohlásený preto navrhol, aby
sa areál vyčistil a oplotil. Občanom sa oznámi ako majú odpad na zberný dvor odkladať.
Prítomní poslanci po vzájomnej diskusií návrh jednohlasne schválili.
bod č. 3: Náter strechy budovy požiarnej zbrojnice
Pán starosta informoval o prácach v požiarnej zbrojnici a zároveň podal návrh na
ošetrenie strechy budovy zbrojnice náterom, poslanci jednohlasne schválili návrh.

bod č. 4.: Oprava plotu cintorína v Ústredí
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o dokončení opravy domu smútku
a zároveň informoval o poškodení oplotenia cintorína následkom posunutia svahu, navrhol
opraviť oplotenie
Prítomní poslanci opravu jednohlasne schválili.
bod č. 5.: Prerokovanie predaja majetku obce – pozemok parc. č. EKN 6198/4
Pán starosta predniesol žiadosť p. Viktora Tabačka, rod. Tabačka a manž. Margity
Tabačkovej, rod. Hýllovej, bytom Lutiše č. 242, 013 05 na odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov, jedná sa o pozemok v registri EKN, parcela
č. 6198/4, ostatné plochy, o výmere 373 m2, z ktorej boli odčlenené parcely CKN č. 872/60
zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, CKN č. 872/61 zastavané plochy a nádvoria o výmere
67 m2 a CKN č. 872/63 zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2 zamerané geometrickým
plánom č. 6/2020, vyhotoveným Štefanom Kocifajom GEOLAND 023 03 Zborov nad Bystricou dňa
12.02.2020.
Navrhnutá cena pozemku je vo výške 0,45 €/m2, spolu za 157 m2 je celková suma 70,65 €, ktorá
bola prítomnými poslancami jednohlasne schválená.
bod č. 6.: Rôzne
Pán starosta informoval prítomných poslancov o začatí prác rekonštrukcie
elektrického vedenia v celej budove ZŠ, na ktoré pán starosta získal finančné prostriedky
z ministerstva školstva, obec sa bude podieľať na spolufinancovaní. Pán starosta dal schváliť
spoluúčasť vo výške 2 000,00 €, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
Ďalej informoval o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ ,
týkajúcich sa dokumentácie GDPR, ktoré vyplývali zo zápisnice o výsledku kontroly. Boli
doplnené do vypracovaného dokumentu.
bod č. 7.: Návrh uznesenia a záver
U z n e s e n i e č. 2/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 15.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach
A. berie na vedomie
1. určenie zapisovateľa p. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Vieru Bohušovú a
Slávu Sihlovcovú
2. informatívne správy - verejné osvetlenie
- miestny rozhlas
- zvoz odpadu
- prijatie opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
v dokumentácií GDPR
B. schvaľuje
1. program rokovania
2. návrhovú komisiu v zložení p . Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Anton Pallo
3. oplotenie areálu oblúkovej haly
4. náter strechy budovy požiarnej zbrojnice
5. opravu oplotenia cintorína v Ústredí
6. predaj pozemku parcely číslo CKN č. 872/60, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 23 m2,

CKN č. 872/61 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 67 m2 a CKN č. 872/63
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 67 m2, ktoré boli odčlenené od EKN parcely č. 6198/4,
ostatné plochy o výmere 373 m2 evidovanej na LV č. 1059 vo vlastníctve obce, tak ako je to
zamerané GP č. 6/2020 zo dňa 12.02.2020, vyhotoveným Štefanom Kocifajom - GEOLAND
023 03 Zborov nad Bystricou, za cenu 0,45 €/m2 teda 157 m2 za celkovú sumu 70,65 €
(slovom: sedemdesiat eur a šesťdesiatpäť centov) v zmysle §9 ods.6 zák. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z.n.p. pre kupujúceho:
- Viktor Tabaček, rod. Tabaček a manželka Margita Tabačková, rod. Hýllová,
obaja bytom Lutiše č. 242, 013 05
7. spoluúčasť pri rekonštrukcií elektrického zariadenia v ZŠ vo výške 2000,00 €
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 2/2020 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Lutišiach.
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným
poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.
Overovatelia zápisnice: Viera Bohušová
Sláva Sihlovcová

Zapisovateľ: Anna Chovancová
Anton Š t e f k o
starosta obce

