
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                    Z  á p i s n i c a 

  

       z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 30.09.2021 

 

 

 

Prítomní      :  Anton Štefko  

                       Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Ján Kubliniak, Sláva Sihlovcová  

                        

Neprítomní :  Viera Bohušová, Anton Pallo, Ján Škrobák 

 

Ostatní        :  podľa prezenčnej listiny  

 

Program : 

 

 

  1.  Otvorenie 

      a)  schválenie programu rokovania 

      b)  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice    

      c)  voľba návrhovej komisie        

  2.   Úprava rozpočtu obce a ZŠ pre rok 2022 

  3.   Žiadosť o odkúpenie pozemku - Vladimír Kubov, Martin 

  4.   Nájom miestnosti - zvýšenie nájmu  

  5.   VZN – zvýšenie režijných nákladov v ŠJ 

  6.   Rezervný fond – použitie finančných prostriedkov 

  7.   Úcta k starším – informácia 

  8.   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 v takomto zložení predniesol na 

schválenie, poslanci jednohlasne schválili prednesený návrh programu. 

 

     Určil zapisovateľa zápisnice p. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Jakub Chovanec  

a Ján Kubliniak. 
 

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

    Ján Kubliniak a Sláva Sihlovcová,  prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

 

 bod č. 2:  Úprava rozpočtu obce a ZŠ pre rok 2022 

 

                 Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s návrhom úpravy rozpočtu  v obci a v 

ZŠ - dohodovacie konanie, valorizácia platov, vratky a refundácia z ÚPSVaR. 

Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

 

 

 



 

bod č. 3: Žiadosť o odkúpenie pozemku - Vladimír Kubov, Martin 

                  

             Starosta obce informoval prítomných poslancov o žiadosti o odkúpenie pozemku vo 

vlastníctve obce, ktorú podal p. Vladimír Kubov, bytom M. Galandu 4612/2, 036 01 Martin za  

účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov, jedná sa o pozemok v registri EKN parcela č. 6190/1, 

ostatné plochy o výmere 1832 m2, parcela č. 6211, ostatné plochy o výmere 890 m2 a parcela č. 

6212, ostatné plochy o výmere 467 m2, zapísaných na LV č. 1059, z ktorých boli odčlenené parcela 

CKN č. 3661/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, parcela č. 3661/29 zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 64 m2, parcela CKN č. 3661/30 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 161 m2 a 

parcela CKN č. 3661/31 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2 zameraných geometrickým 

plánom č. 23/2022, vyhotoveným Ing. Emília Rybárska, geodetické práce, Moyzesova 7, 010 01 

Žilina, dňa 08.08.2022, úradne overeným OkÚ Žilina dňa 26.08.2022 pd číslom G1-1806/2022. 

Navrhnutá cena pozemku je vo výške 2 000,00 €.  

Prítomní poslanci po vzájomnej diskusií schválili odpredaj pozemku za stanovenú sumu. 

 

bod č. 4: Nájom miestnosti - zvýšenie nájmu  

 

               Starosta obce informoval prítomných poslancov o zvyšovaní nákladov na energie 

a celkovej prevádzke budovy obecného úradu, preto navrhol zvýšenie nájmu pre prevádzku 

kaderníctva na sumu 50 €/mesiac od 01.01.2023. 

Prítomní poslanci návrh zvýšenia nájmu jednohlasne schválili.  

 

bod č. 5: VZN – zvýšenie režijných nákladov v  ŠJ  

 

              Pán starosta predniesol návrh VZN č. 2/2022 o výške príspevku na režijné náklady 

a podmienky úhrady v ŠJ, režijné náklady sa zvýšili o 0,30 € pre žiakov ZŠ a o 0,90 € pre 

zamestnancov školy a cudzích stravníkov. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh uznesenia. 

 

bod č. 6: Rezervný fond – použitie finančných prostriedkov 

 

               Starosta obce informoval prítomných poslancov o rozšírení kamerového systému, boli 

vyhotovené tri cenové ponuky, z ktorých bola vybraná cenová ponuka s najnižšou sumou 

spoločnosť NEVIA, SE, Mojš a o navŕtaní studne pri hasičskej zbrojnici. Na základe toho podal 

návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 8 088,90 €. Návrh bol 

jednohlasne schválený. 

 

bod č. 6: Úcta k starším – informácia  

 

               Pán starosta poinformoval o podujatí „Úcta k starším“, ktorá sa bude konať 16. októbra 

v kultúrnom dome – s programom a občerstvením.            

Zároveň vyzval poslancov, aby sa zapojili do príprav podujatia. 

 

bod č. 6: Rôzne 

                 

               Pán starosta predložil podanú žiadosť p. Jakuba Chovanca o prenájom miestnosti na 

skladové účely materiálu. Žiadosť bola schválená s výškou nájmu 30,00 €/mesiac, od 01.10.2022. 

                                           

bod č. 7:  Návrh uznesenia  

 

U z n e s e n i e  č. 4/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 30.09.2022 
 

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 Ján Kubliniak  

      

     5. informatívne správy - podujatie „Úcta k starším“  

                                           

  B.  s c h v a ľ u j e 
 

     1. program rokovania 

     2. návrhovú komisiu v zložení p. Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Sláva Sihlovcová     

     3. úpravu rozpočtu obce a ZŠ pre rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 1 

       4. žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce, jedná sa o pozemky v registri EKN   

           parcela č. 6190/1, ostatné plochy o výmere 1832 m2, parcela č. 6211, ostatné plochy o výmere  

           890 m2 a parcela č. 6212, ostatné plochy o výmere 467 m2, zapísaných na LV č. 1059,  

           z ktorých boli odčlenené parcela CKN č. 3661/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2,  

           parcela č. 3661/29 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2, parcela CKN č. 3661/30  

           zastavaná plocha a nádvorie o výmere 161 m2 a parcela CKN č. 3661/31 zastavaná plocha a  

           nádvorie o výmere 15 m2 zameraných geometrickým plánom č. 23/2022, vyhotoveným - Ing.  

           Emília Rybárska, geodetické práce, Moyzesova 7, 010 01 Žilina, dňa 08.08.2022, úradne  

           overeným OkÚ Žilina dňa 26.08.2022 pod číslom G1-1806/2022 za cenu 2 000,00 € (slovom:  

           dvetisíc eur) v zmysle §9 ods.6 zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p pre kupujúceho: 

                   - Vladimír Kubov, bytom M. Galandu 4612/2, 036 01 Martin  

     5. zvýšenie nájmu miestnosti kaderníctva na sumu 50,00 €/mesiac od 01.01.2023 

     6. VZN č. 2/2022 o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v ŠJ 

     7.  použitie rezervného fondu vo výške 8089,90 € 

     8.  žiadosť o prenájom miestnosti pre - Jakub Chovanec, Lutiše 304, 013 05 vo výške  

          30,00 €/mesiac od 01.10.2022 

 

   Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 4/2022 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: 

 

Jakub Chovanec 

 

Ján Kubliniak 

 

Zapisovateľ: 

 

Anna Chovancová  

 

 

   

                                           Anton  Š t e f k o 

                                               starosta obce 


