Z ápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 30.09.2021

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. Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020
3. Miestny cintorín – vysporiadanie pozemkov
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku
5. Žiadosť o odpustenie poplatku za nájom
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 zúčastnili všetci poslanci
obecného zastupiteľstva, preto vyhlásil obecné zastupiteľstvo za uznášania sa schopné.
Oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý v takomto zložení predniesol na
schválenie, poslanci jednohlasne schválili prednesený návrh programu.
Určil zapisovateľa zápisnice p. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Anton Pallo
a Ján Škrobák.
Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení p. Kamil Hudec,
Jakub Chovanec a Ján Kubliniak, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č. 2: Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o vykonanom audite Obce Lutiše a
správe audítora k hospodáreniu obce za rok 2020, materiály boli poslancom OZ zaslané.
Prítomní poslanci správu audítora zobrali na vedomie.

bod č. 3: Miestny cintorín – vysporiadanie pozemkov
Pán starosta informoval o stave miestneho cintorína v Ústredí, o jeho nutnosti rozšírenia
pozemku. Predniesol im návrh na zameranie rozšírenia pozemku geometrickým plánom a
vysporiadanie s vlastníkmi pozemkov.
Prítomní poslanci po vzájomnej diskusií schválili návrh jednohlasne.
bod č. 4: Žiadosť o odkúpenie pozemku
Starosta obce informoval prítomných poslancov o žiadosti o odkúpenie pozemku vo
vlastníctve obce, ktorú podal p. Viktor Tabaček.
Prítomní poslanci žiadosť postúpili na ďalšie rokovanie z dôvodu obhliadky pozemku a jeho
skutkového zamerania.
bod č. 5: Žiadosť o odpustenie poplatku za nájom
Pán starosta predniesol žiadosť p. Miroslavi Novákovej, majiteľky kaderníctva
o odpustenie nájmu za nebytový priestor z dôvodu uzavretia prevádzky nariadením
vlády SR na obdobie štyroch mesiacov.
Prítomní poslanci žiadosť o odpustenie nájmu jednohlasne schválili v plnej výške, t.j.
120,00 Eur.
bod č. 6: Rôzne
Pán starosta predniesol prítomným poslancom prevedené úpravy v rozpočte na rok
2021, ktoré sa týkali ZŠ - dohodovacie konanie a úspešný projekt pre ŠJ a zároveň požiadal
prítomných o vyjadrenie sa k predloženému materiálu Úprava rozpočtu obce a ZŠ Lutiše na
rok 2021, prítomní poslanci návrh úpravy rozpočtu jednohlasne schválili rozpočtovým
opatrením č. 2/2021.
Ďalej informoval prítomných poslancov o :
- úprava cintorínov
- TES Média - previsy káblov - úprava
- odstránenie starých stĺpov po vedení MR
- úprava miestnosti v KD
bod č. 7: Návrh uznesenia
U z n e s e n i e č. 3/2021
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 30.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa p. Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Pallo a Škrobák
2. správu audítora ku konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierke obce Lutiše za rok 2020
5. informatívne správy - úprava cintorínov
- TES Média - previsy káblov - úprava
- odstránenie starých stĺpov po vedení MR
- úprava miestnosti v KD

B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú komisiu v zložení p. Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Ján Kubliniak
3. úpravu rozpočtu obce a ZŠ pre rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 2
4. zameranie cintorína v Ústredí a jeho vysporiadanie s vlastníkmi
5. žiadosť o odpustenie poplatku za nájom miestnosti kaderníctva v sume 120,00 €
6. súhlas s uzatvorením memoranda o spolupráci s mestom Žilina v rámci kandidatúry na
Európske Hlavné Mesto Kultúry bez finančných prostriedkov
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 3/2021 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Lutišiach .
bod č. 8.: Záver
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným
poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.
Overovatelia zápisnice:
Ján Škrobák
Anton Pallo
Zapisovateľ:
Anna Chovancová

Anton Š t e f k o
starosta obce

