Z ápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 20.10.2020

Prítomní

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

Neprítomní : Ján Kubliniak
Ostatní

: podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie
2. Schválenie návratného finančného príspevku MF SR
3. Voľba prísediaceho na súde
4. Rôzne
5. Návrh uznesenia
6. 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
Kamil Hudec a Anton Pallo.
Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení Viera Bohušová,
Jakub Chovanec a Ján Škrobák, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
Bod č.2: Schválenie návratného finančného príspevku MF SR
Starosta obce podal návrh na podanie žiadosti o návratnú bezúročnú finančnú výpomoc
MF vo výške výpadku podielových dani za rok 2020 , ktorá činí sumu 14 428,00 € splatnú na 4
roky a prvá splátka bude v roku 2024.
Aj hlavný kontrolór obce Ing. Ľubomír Cvenga podal súhlasné stanovisko k poskytnutiu tejto
finančnej výpomoci.
Po vzájomnej diskusií prítomní poslanci podaný návrh jednohlasne schválili.

bod č. 3.: Voľba prísediaceho na súde
Pán starosta informoval prítomných poslancov o žiadosti Okresného súdu v Žiline
o zabezpečení volieb prísediaceho na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2024. Bol navrhnutý
a odporučený predsedom súdu p. Anton Štefko, bytom Lutiše č. 44. Poslanci návrh jednohlasne
schválili.
bod č.4: Rôzne
Pani poslankyňa Viera Bohušová ako predsedníčka rady školy, predniesla požiadavku
na delegovanie členov z radov občanov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Lutiše, ktorej činnosť končí
04.11.2020. Po diskusií navrhol pán starosta za nových členov rady školy pani Evu Pallovú,
Vieru Bohušovú a Lukáša Staňa
Poslanci podaný návrh jednohlasne schválili .
Pán Hudec konštatoval, že sa neoprávnene a neodborne bez súhlasu pána starostu manipuluje
s nastavovaním verejného osvetlenia, kde len pán starosta a ním poverená osoba môže
manipulovať s reguláciou verejného osvetlenia. Súčasne dal pokyn pre zamestnancov obce na
vyhlásenie relácie do obecného rozhlasu o tomto zákaze.
Ďalej pán starosta informoval prítomných poslancov o prácach na úprave, oplotení a používaní
areálu autoparku pri oblúkovej hale, kde sú momentálne aj veľkokapacitné kontajnery
a možnosti ich využívania.
bod č. 5.: Návrh uznesenia
U z n e s e n i e č. 4/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 20.10.2020
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 p. Kamila Hudeca
a Antona Pallu
2. súhlasné stanovisko hlavného kontrolóra k poskytnutiu návratnej finančnej výpomoci
Ministerstva vnútra SR
B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú komisiu v zložení p . Viera Bohušová, Jakub Chovanec, Ján Škrobák
3. podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc Ministerstva vnútra SR vo výške 14 428 €
4. členov do Rady školy pri ZŠ a MŠ Lutiše v zložení p. Viera Bohušová, Eva Pallová a
Lukáš Staňo
5. prísediaceho na okresnom súde p. Antona Štefku, bytom Lutiše č. 44, 013 05

C. i n f o r m u j e

1. o neoprávnenej manipulácií s nastavením verejného osvetlenia v trafostaniciach
2. o úprave, oplotení a používaní areálu autoparku pri oblúkovej hale

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 42020 z mimoriadneho
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: Kamil Hudec
Anton Pallo
Zapisovateľ:

Helena Laceková

Anton Š t e f k o
starosta obce

