
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Z  á p i s n i c a 

 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 26.02.2021 

 

 

 

Prítomní      :  Anton Štefko 

                       Viera Bohušová,  Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Ján Kubliniak, Anton Pallo,  

                       Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák 

 

Neprítomní :  - 

 

Ostatní        :  podľa prezenčnej listiny  

 

 

 Program : 

 

1.  Otvorenie 

      a)  schválenie programu rokovania 

      b)  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice    

      c)  voľba návrhovej komisie        

2.   Biologický rozložiteľný odpad 

3.   Testovanie v obci 

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 zúčastnili všetci 

poslanci 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 

Kamil Hudec, Jakub Chovanec. 

              Ďalej p. starosta podal návrh na schválenie návrhovej komisie a to v zložení p. Viera 

Bohušová, Anton Pallo, Ján Škrobák prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

 

bod č.2:  Biologický rozložiteľný odpad 

 

             Starosta obce informoval prítomných poslancov o novele zákona č. 79/2015 Z. z., 

o odpadoch, v z.n.p., ktorý ukladá povinnosť obciam triediť biologicky rozložiteľný kuchynský 

odpad od 1.1.2021. Táto povinnosť sa zatiaľ nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % 

domácností kompostuje vlastný odpad. V našej obci majú občania kompostery na biologicky 

rozložiteľný odpad vznikajúci v domácnostiach, kde tento odpad po spracovaní využívajú ako 

druhotné hnojivo na pozemkoch. 

V roku 2013 bola pre každého prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania, ktorý je pôvodcom 

BRKO daná zodpovednosť za nakladanie a manipuláciu s týmto odpadom, ktorý je zaradený medzi 

vedľajšie živočíšne produkty. Súčasnou zmenou zákona o odpadoch sa povinnosti pri nakladaní s 

kuchynským odpadom pre prevádzkovateľov zariadení školského stravovania nemenia. 

 

 



 

 

bod č. 3: Testovanie v obci 

 

               Starosta obce informoval prítomných poslancov o bezplatnom testovaní občanov 

v našej obci. Máme jedno mobilné odberné miesto pre testovanie antigénovými testami, kde 

dostanete aj certifikát o vykonaní testu s výsledkom. Testovanie sa vždy vopred vyhlasuje v  

miestnom rozhlase.  

 

bod č. 4.:  Rôzne 

 

                 Ďalej p. starosta informoval o zabezpečení nových kontajnerov na kov a tetrapaky. 

Do kontajnera na kovy, ktorý je červenej farby sa dávajú kovové obaly, železné konzervy a 

plechovky, kovové výrobky, hliníkové plechovky od nápojov, železné súčiastky, neželezné 

kovové súčiastky, alobal. Väčšie kusy železa sa odovzdáva do zberných surovín. 

Do kontajnera na tetrapaky, ktorý je oranžový sa dávajú nápojové kartóny, ide o krabice na 

mlieko, džús, šťavu a podobné nápoje. 

 

bod č. 6.:  Návrh uznesenia  

 

U z n e s e n i e   č. 1/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 26.02.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach 

 

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

 

    1. určenie zapisovateľa p. Chovancová a overovateľov zápisnice - p. Hudec a Chovanec  

    2. informatívne správy:   - biologicky rozložiteľné odpady  

                                            - testovanie občanov v obci                                        

                                            - zabezpečenie kontajnerov na kov a tetrapaky  

                                                                                        

B.  s c h v a ľ u j e 

 

     1. program rokovania 

     2. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Bohušová, Pallo, Škrobák 

      

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 1/2021 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:      Kamil Hudec       

                                            Jakub Chovanec                 

                                                 

Zapisovateľ:                        Anna Chovancová 

 

 

       

                                           Anton Š t e f k o 

                                               starosta obce 
 

 


