
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                    Z  á p i s n i c a 
  

               zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 18.03.2022 

 

 

 

Prítomní      :  Anton Štefko 

                       Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Ján Kubliniak, Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák                                              

Neprítomní :  Viera Bohušová, Anton Pallo  

 

Ostatní        :  podľa prezenčnej listiny  

 

Program : 

 

  1.  Otvorenie  

       a) schválenie programu rokovania 

       b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

       c) voľba návrhovej komisie 

  2.  Predaj pozemku u Melišíkov - informácia 

  3.  Žiadosť o predaj pozemku - Jozef Meliš 

  4.  Deň matiek 

  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. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice poslancov 

Jakub Chovanec a Sláva Sihlovcová. 

              Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení p. Kamil Hudec,  

Ján Kubliniak, Ján Škrobák -  prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

bod č. 2:  Predaj pozemku u Melišíkov - informácia 

 
               Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o návrhu odpredaja obecných 

pozemkov v časti obce Melišíkovia. Jedná sa o pozemky CKN číslo parcely1856/1, TTP 

o výmere 26 471 m2 a parc.č.1857, TTP o výmere 3044 m2. Na pozemky bol vypracovaný 

znalecký posudok. Po vzájomnej diskusií prítomní poslanci „Obchodnú verejnú súťaž na predaj 

pozemkov“ CKN parc.č. 1856/1, TTP o výmere 26 471 m2 a CKN parc.č.1857, TTP o výmere 

3044 m2 vo vlastníctve obce, ktoré sú vedené na LV č. 2074 v katastrálnom území Lutiše za 

minimálnu cenu  20 €/m2 jednohlasne schválili. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

bod č. 3: Žiadosť o predaj pozemku – Jozef Meliš 

 

                Pán starosta predniesol žiadosť p. Jozefa Meliša bytom J. Milca 745/37, 010 01 Žilina na 

odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov, jedná sa 

o pozemok v registri EKN, parcela č. 6185/2, ostatné plochy, o výmere 1512 m2, z ktorej boli 

odčlenené parcely CKN č. 5800/72 zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2 a CKN č. 5800/94 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2, zamerané geometrickým plánom č. 12/2021, 

vyhotoveným Ing. Miroslavom Trháčom, Dlhé Pole 435, 013 32 zo dňa 16.12.2021.  

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky sa nachádzajú v rámci dvora 

záujemcu, v ktorom stojí rodinný dom a hospodárska budova v jeho vlastníctve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Navrhnutá cena pozemku je vo výške 1,50 €/m2, spolu za 91 m2 je celková suma 136,50 €,  ktorá 

bola prítomnými poslancami jednohlasne schválená. 

 

bod č. 4.:  Deň matiek 

 

                 Pán starosta informoval prítomných poslancov o posedení pre matky z príležitosti 

Sviatku dňa matiek, v rámci posedenia sa uskutoční aj uvítanie detí do života. Bude pripravené 

pohostenie a kultúrny program. 

Ďalej p. starosta podal informáciu aj o hodových slávnostiach obce, ktoré sa uskutočnia 20.-

21.08.2022. 

                
bod č. 7.:  Návrh uznesenia a záver  

 

U z n e s e n i e   č. 1/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše konaného dňa 18.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach 

 

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

 

     1. určenie zapisovateľa p. Annu Chovancovú  

         a overovateľov zápisnice p. Jakub Chovanec a Sláva Sihlovcová 

     2. informatívne správy - uvítanie detí do života  

                                           - deň matiek 

                                           - hodové slávnosti - termín konania 20.-21.08.2022 

                                           

B.  s c h v a ľ u j e 

 

     1. program rokovania 

     2. návrhovú komisiu v zložení p. Kamil Hudec, Ján Kubliniak a Ján Škrobák 

     3. „Obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemkov“ CKN parc.č. 1856/1, TTP o výmere 26 471  

         m2 a CKN parc.č.1857, TTP o výmere 3044 m2 vo vlastníctve obce, ktoré sú vedené na  

         LV  č. 2074 v katastrálnom území Lutiše za minimálnu cenu  20 €/m2 

     4. žiadosť o predaji pozemkov: 

         - parcela CKN č. 5800/72 zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2 a parcela CKN   

        č. 5800/94 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 v katastrálnom území Lutiše,  

        ktoré boli oddelené geometrickým plánom č. 120/2021 vyhotoveným Ing. Miroslav Trháč,  

        Dlhé Pole 435, 013 32 úradne  overeným Okresným úradom Žilina, dňa 29.12.2021 pod  

        číslom G1-2667/2021 odčlenením z pôvodnej EKN parcely č. 6185/2 ostatná plocha o   

        výmere 1 512 m2 zapísanej na LV  č. 1059 na katastrálnom odbore Okresného úradu Žilina,  

        za cenu 1,50 €/m2, teda za 91 m2 celková suma 136,50 € (slovom: jednostotridsaťšesť eur   

        päťdesiat centov) v zmysle §9a ods.6 zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. pre  

        kupujúceho: 

        - Jozef Meliš, rod. Meliš, bytom J. Milca 745/37, 010 01 Žilina, SR.  

 

 



 

 

 

           Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 1/2022 zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Lutišiach. 

 

               Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným 

poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Jakub Chovanec 

 

                                         Sláva Sihlovcová 

                                         

                                         

 

Zapisovateľ:  Anna Chovancová 

 

 

                                                                                                             Anton  Š t e f k o 

                                                           starosta obce 

                                               

 


