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VianoĀná besiedka
„A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky.
V ćalekej krajine, tam kde rastú palmy, tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy,
tam medzi troma þiastky zeme, narodil sa Kristus Pán v mesteþku Betleme.
A na tieto sviatky i ja sa radujem, z úprimného srdca toto vám vinšujem:
Aby bol Kristus Pán vašim tešiteĐom, vaším dobrým radcom a dobrým
priateĐom.“
Po prvý raz sa v našej obci na lutilskom námestí uskutoþnila predvianoþná besiedka. Vianoþnú atmosféru všetkým prítomným navodila dychová hudba Lutilka
adventnými a vianoþnými pesniþkami a tiež spevácky zbor Magni¿cat. Výborný
starostovský punþ navarili þlenky SK Zamatka, ktoré na námestí vystavili svoje
výrobky s vianoþnou tematikou ale tiež rôzne ruþne pletené svetre alebo veĐmi
pekné výrobky vytvorené paliþkovou technikou. A tých þo mali chuĢ na sladké
alebo slané koláþiky ponúkli lutilienky doma napeþené kysnuté makovníky, orechové, tvarohové a jablkové záviny, škvarkové pagáþe a sladké koláþiky. Lutilských vþelárov zastúpil Ing. Peter Imriš.
Atmosféra bola vynikajúca, aj poþasie prialo a už sa tešíme na budúci rok.
Veríme, že nabraĢ predvianoþnú náladu príde aj viac obþanov.

ROČNÍK XVI.
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ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Lutile
Dňa 19. augusta 2013 na
svojom 8. mimoriadnom
zasadnutí

Uznesením č. 181/2013
A. zobrali na vedomie, že
Obec Lutila má vo vlastníctve
C-KN parc. č. 440/1, o výmere
3183 m2, ostatné plochy.
B. schválili
Zámer odpredať časť z KN-C
parc. č. 440/1 novo vytvorenú
parcelu KN-C č. 440/6, o
výmere 1095 m2, ostatné
plochy, podľa GP č. 1779658060/2013 z 22.08.2013, verejnou súťažou v zmysle § 9a
odst. 5 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom
znení.
C. požiadali starostu obce Lutila
Zverejniť verejnú súťaž na
odpredaj obecného pozemku
C-KN parc. č. 440/6, o výmere
1095 m2, ostatné plochy na
web stránke obce Lutila.

B. schválili zámenu pozemkov:
1. Miroslav Pružina a manželka zamieňa časť z KN-C parc.
č. 133/2, novovytvorenú parcelu KN-C č. 133/7, o výmere
17 m2, ostatná plocha, podľa
GP č. 47110899-37/2013
z 2.7.2013, a nadobúda
pozemok KN-C parc. č. 166/1
o výmere 118 m2.
2. Obec Lutila zamieňa
pozemok KN-C parc. č. 166/1,
o výmere 118 m2, podľa GP č.
36636029-10/13 z 15.01.2013,
a nadobúda pozemok KN-C
parc. č. 133/7 o výmere 17 m2
ostatná plocha.
3. Finančné vyrovnanie za
101 m2 v sume 561,00 €, t.j.
1,50 €/m2 znížené o platbu za
vyhotovenie GP č. 4711089937/2013 z 2.7.2013 o 119,00 €,
t.j. celková suma za vyrovnanie
vo výške 442,00 EUR.
4. Náklady za vyhotovenie zmluvy vo výške 20,00 € a kolky
na zavkladovanie do katastra
vo výške 66,00 € bude znášať
kupujúci.
Pozn.: v prípade, že kúpna
zmluva nebude uzatvorená do
19.08.2014 uznesenie stráca
platnosť.

Uznesením č. 182/2013
A. zobrali na vedomie, že
1. Uznesením OZ Lutila č.
175/2013 z 13.06.2013 bola
schválená zámena pozemkov
medzi Miroslavom Pružinom s
manželkou Andreou a Obcou
Lutila.
2. Miroslav Pružina, rod.
Pružina, narod. 25.12.1967
a manželka Andrea, rod. Poliaková, narod. 17.09.1973
obidvaja trv. bytom Lesná ulica č. 12, 966 22 Lutila, majú
vo vlastníctve KN-C parc. č.
133/2 o výmere 273 m2, ostatná plocha, v k.ú. Lutila na LV
č. 2004
3. Obec Lutila, IČO: 00652113
má vo vlastníctve KN-C parc.
č. 166/1, o výmere 118 m2,
záhrada, v k.ú. Lutila na LV č.
829
4. Miroslav Pružina, rod.
Pružina, narod. 25.12.1967 a
manželka Andrea, rod. Poliaková, narod. 17.09.1973, nie
sú osoby na ktoré je prevod
vlastníctva priamym predajom
vylúčený (§ 9a ods. 6 zák. č.
138/1991 Zb.).

Uznesením č. 183/2013
A. zobrali na vedomie, že
1. Geometrickým plánom
č.
44562578-067/2012
z
24.10.2012 bolo upravené číslo KN-C parcely z 942/59 na
KN-C parc. č. 942/63.
2. Obec Lutila IČO: 00652113
má vo vlastníctve KN-E parc.
č. 1188, o výmere 1615 m2,
ostatná plocha, v k.ú. Lutila,
vedené na LV č. 829
3. PhDr. Zuzana Balážová, rod.
Čerťaská, narod. 05.03.1985,
trv. bytom Lutila Dobšinského
10, nie je osoba na ktorú je
prevod vlastníctva priamym
predajom vylúčený (§ 9a ods.
6 zák. č. 138/1991 Zb.)
4. Pozemok, ktorý je predmetom prevodu vlastníctva,
susedí s pozemkami KN-C
parc. č. 941/6 a 942/61, ktoré
sú vo vlastníctve PhDr. Zuzany Balážovej, rod. Čerťaskej.
Obec Lutila uvedený pozemok
nemá v pláne využívať.
B. schválili
1. prevod nehnuteľného majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle §

Uznesením č. 180/2013
schválili
Program 8. mimoriadneho
zasadania OZ:

9a ods. 8, písme) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, a to:
diel 1, z KN-E parcely č. 1188,
ktorý vytvára KN-C parcelu
942/63, o výmere 133 m2, ostatná plocha, k.ú. Lutila. Podľa
GP č. 44562578-067/2012 z
24.10.2012
pre žiadateľa:
PhDr. Zuzanu Balážovú, rod.
Čerťaskú, narod. 05.03.1985,
trv. bytom Lutila Dobšinského
10. Za kúpnu cenu 343,00
EUR
2. Náklady za vyhotovenie zmluvy vo výške 20,00 € a kolky
na zavkladovanie do katastra
vo výške 66,00 € bude znášať
kupujúci.
Pozn.: v prípade, že kúpna
zmluva nebude uzatvorená do
19.08.2014 uznesenie stráca
platnosť.
Dňa 09. septembra 2013 na
svojom 13. riadnom zasadnutí
Uznesením č. 184/2013
schválili program 13. zasadnutia OZ:
Uznesením č. 185/2013
konštatovali, že
Uznesenia OZ sa plnia
Uznesením č. 186/2013
zobrali na vedomie
plnenie rozpočtu za I. polrok
2013 – Obec Lutila a Základná škola s materskou školou
Lutila
Uznesením č. 187/2013
A. zobrali na vedomie, že
1. Obec Lutila zverejnila dňa
23.08.2013 „Zámer priameho
predaja č. 01/2013 na KN-C
parc. č. 440/6 s podmienkami
na predloženie cenovej ponuky.
2. kritériom pre vyhodnotenie
cenových ponúk záujemcov
bola najvyššie ponúknutá kúpna cena.
3. na Obecný úrad v Lutile bola
doručená 1 zalepená obálka
na cenovú ponuku, ktorá bola
správne označená „ZÁMER
PRIAMEHO PREDAJA Č.
01/2013 – NEOTVÁRAŤ“
4. cenová ponuka záujemcu
Miroslava Zimana, rod. Ziman,
Narod. 14.10.1970,
trv. bytom: Na rybníky 19A,
966 22 Lutila
Štátna príslušnosť: SR
Stav: ženatý

Manželka:
Xénia Zimanová, rod. Martincová
Narod. 18.08.1968
trv. bytom: Na rybníky 19A,
966 22 Lutila
Štátna príslušnosť: SR
obsahovala všetky náležitosti,
ktoré sa požadovali vo zverejnenom Zámere priameho predaja č. 01/2013
B. schválili
previesť obecný majetok
KN-C parc. č. 440/6, o výmere
1095 m2, ostatná plocha,
ktorá bola novovytvorená
GP č. 17796580-60/2013 z
22.08.2013 z KN-C parc. č.
440/1, v prospech
Miroslava Zimana, rod. Ziman,
Narod. 14.10.1970,
trv. bytom: Na rybníky 19A,
966 22 Lutila
Štátna príslušnosť: SR
Stav: ženatý
a
Manželky:
Xénia Zimanová, rod. Martincová
Narod. 18.08.1968
trv. bytom: Na rybníky 19A,
966 22 Lutila
Štátna príslušnosť: SR
ktorý v predloženej cenovej
ponuke ponúkol kúpnu cenu a
to vo výške 9 200,00 €.
C. žiadali
Starostu Obce Lutila
uzavrieť s kupujúcimi Kúpnu
zmluvu v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka, za podmienok uvedených v „Zámere priameho predaja č. 01/20132.
Uznesením č. 188/2013
A. zobrali na vedomie, že
1. Obec Lutila má vo vlastníctve pozemok KN-C parc.
č. 440/1, o výmere 3183 m2,
ostatná plocha vedené na LV
č. 829 v k.ú. Lutila.
2. Predaj, v zmysle § 9a ods
1/c zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení,
obecného pozemku časť z
KN-C parc. č. 440/1, ktorá je
identifikovaná geometrickým
plánom
číslo
1779658060/2013 z 26.08.2013 ako
KN-C parc. č. 440/6, o výmere
1095 m2, ostatná plocha, bol
schválený uznesením OZ č.
181/2013 z 19.08.2013
3. Zámer odpredať pozemok
časť z KN-C parc. č. 440/1,
ktorá je identifikovaná geometrickým plánom číslo 17796580-
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60/2013 z 26.08.2013 ako
KN-C parc. č. 440/6, o výmere
1095 m2, ostatná plocha, bol
zverejnený na web stránke
obce Lutila a na Úradnej tabuli
obce Lutila od 23.08.2013.
4. Miroslav Ziman a manželka Xénia, rod. Martincová, nie
sú osoby na ktoré je prevod
vlastníctva priamym predajom
vylúčený (§ 9a ods. 6 zák. č.
138/1991 Zb.)
B. schválili
1. Predaj, v zmysle § 9a ods
1/c zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení,
obecného pozemku časť z
KN-C parc. č. 440/1, ktorá je
identifikovaná geometrickým
plánom
číslo
1779658060/2013 z 26.08.2013 ako
KN-C parc. č. 440/6, o výmere
1095 m2, ostatná plocha,
z časti o výmere 289 m2
zaťaženú vecným bremenom
– položenie vodovodného a
kanalizačného potrubia, pre
žiadateľa:
Miroslava Zimana, rod. Ziman,
Narod. 14.10.1970,
trv. bytom: Na rybníky 19A,
966 22 Lutila
Štátna príslušnosť: SR
Stav: ženatý
a
Manželka:
Xénia Zimanová, rod. Martincová
Narod. 18.08.1968
trv. bytom: Na rybníky 19A,
966 22 Lutila
Štátna príslušnosť: SR
Za kúpnu cenu 9 200,00 EUR,
t.j.
2. Náklady za:
• Vyhotovenie zmluvy vo výške
20,00 €
• Kolky na zavkladovanie do
katastra vo výške 132,00 € (2
úkony pri zavkladovaní)
• Vyhotovenie znaleckého
posudku č. 193/2013 z
20.08.2013
bude znášať kupujúci.
Pozn.: v prípade, že kúpna
zmluva nebude uzavretá do 3
mesiacov odo dňa schválenia
priameho predaja uznesením
obecného zastupiteľstva, toto
uznesenie stráca platnosť.
Uznesením č. 189/2013
A. zobrali na vedomie
žiadosť JUDr. Milici Vinarčíkovej, rod. Vidová, narod.
10.08.1960, trv. bytom Jiráskova 19/16, 965 01 Žiar nad
Hronom, o kúpu obecného

pozemku KN-C parc. č. 418/8
B. schválili
Zámer previesť majetok obecný pozemok KN-C parc.
č. 418/8, o výmere 789 m2,
zastavaná plocha a nádvorie,
k.ú. Lutila, spôsobom hodného
osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 8. písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení,
Odôvodnenie:
Pozemok KN-C parc. č.
418/8 bezprostredne susedí
s pozemkami vo vlastníctve
JUDr. Milici Vinarčíkovej, rod.
Vidová. Prístup na pozemok v
tomto čase je len cez pozemky žiadateľky. Pozemok bol
v nájme predchádzajúcich
vlastníkov
nehnuteľnosti
(rodičov) od roku 1992. Obec
Lutila nemá v pláne uvedený
pozemok využívať.
Uznesením č. 190/2013
A. zobrali na vedomie, že
1. Obec Lutila má vo vlastníctve pozemok KN-C parc.
č. 418/8, o výmere 789 m2,
zastavaná plocha a nádvorie,
vedené na LV č. 829, v k.ú.
Lutila.
2. JUDr. Milica Vinarčíková,
rod.
Vidová,
narod.
10.08.1960, trv. bytom Jiráskova 19/16, 965 01 Žiar nad Hronom, nie je osoba na ktorú je
prevod vlastníctva priamym
predajom vylúčený (§ 9a ods.
6 zák. č. 138/1991 Zb.)
B. schválili
1. previesť majetok – obecný
pozemok KN-C parc. č. 418/8,
o výmere 789 m2, zastavaná
plocha a nádvorie, vedené na
LV č. 829, v k.ú. Lutila, v celosti
v prospech kupujúcej
JUDr. Milici Vinarčíkovej, rod.
Vidová, narod. 10.08.1960, trv.
bytom Jiráskova 19/16,
965 01 Žiar nad Hronom
Za kúpnu cenu 2 374,89 EUR
2. Náklady za vyhotovenie zmluvy vo výške 20,00 € a kolky
na zavkladovanie do katastra
vo výške 66,00 € bude znášať
kupujúci.
Uznesením č. 191/2013
A. zobrali na vedomie
žiadosť Milana Ivana, rod. Ivan,
narod. 12.11.1940, a manželky
Alžbety, rod. Mališová, narod.
24.09.1940, obidvaja trv. bytom Slobodné 15, 966 22 Lutila, o kúpu obecného pozemku
KN-C parc. č. 418/9

B. schválili
Zámer previesť majetok obecný pozemok KN-C parc.
č. 418/9, o výmere 794 m2,
zastavaná plocha a nádvorie,
k.ú. Lutila, spôsobom hodného
osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 8. písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení,
Odôvodnenie:
Pozemok KN-C parc. č.
418/9 bezprostredne susedí s
pozemkami vo vlastníctve žiadateľov. Prístup na pozemok v
tomto čase je len cez pozemky
žiadateľov. Pozemok bol v nájme žiadateľov od roku 1992.
Obec Lutila nemá v pláne uvedený pozemok využívať.

obecný pozemok KN-C parc.
č. 418/10, o výmere 675 m2,
zastavaná plocha a nádvorie,
k.ú. Lutila, spôsobom hodného
osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 8. písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení,
Odôvodnenie:
Pozemok KN-C parc. č.
418/10 bezprostredne susedí s
pozemkami vo vlastníctve žiadateľky. Prístup na pozemok v
tomto čase je len cez pozemky žiadateľky. Pozemok bol
v nájme predchádzajúcich
vlastníkov
nehnuteľnosti
(rodičov) od roku 1992. Obec
Lutila nemá v pláne uvedený
pozemok využívať.

Uznesením č. 192/2013
A. zobrali na vedomie, že
1. Obec Lutila má vo vlastníctve pozemok KN-C parc.
č. 418/9, o výmere 794 m2,
zastavaná plocha a nádvorie,
vedené na LV č. 829, v k.ú.
Lutila.
2. Milan Ivan, rod. Ivan, narod.
12.11.1940,
a
manželka
Alžbeta, rod. Mališová, narod.
24.09.1940, obidvaja trv. bytom Slobodné 15, 966 22 Lutila nie sú osoby na ktoré je
prevod vlastníctva priamym
predajom vylúčený (§ 9a ods.
6 zák. č. 138/1991 Zb.)
B. schválili
3. previesť majetok – obecný
pozemok KN-C parc. č. 418/9,
o výmere 794 m2, zastavaná
plocha a nádvorie, vedené na
LV č. 829, v k.ú. Lutila, v celosti
v prospech kupujúcich
Milan Ivan, rod. Ivan, narod.
12.11.1940,
a
manželka
Alžbeta, rod. Mališová, narod.
24.09.1940, obidvaja trv. bytom Slobodné 15, 966 22 Lutila
Za kúpnu cenu 2 389,94 EUR
4. Náklady za vyhotovenie zmluvy vo výške 20,00 € a kolky
na zavkladovanie do katastra
vo výške 66,00 € bude znášať
kupujúci.

Uznesením č. 194/2013
A. zobrali na vedomie, že
1. Obec Lutila má vo vlastníctve pozemok KN-C parc.
č. 418/10, o výmere 675 m2,
zastavaná plocha a nádvorie,
vedené na LV č. 829, v k.ú.
Lutila.
2. Gabriela Tabaková, rod.
Laciková, narod. 12.09.1952,
trv. bytom Slobodné 17, 966
22 Lutila nie je osoba na ktorú
je prevod vlastníctva priamym
predajom vylúčený (§ 9a ods.
6 zák. č. 138/1991 Zb.)
B. schválili
1. previesť majetok – obecný
pozemok KN-C parc. č.
418/10, o výmere 675 m2,
zastavaná plocha a nádvorie,
vedené na LV č. 829, v k.ú. Lutila, v celosti
v prospech kupujúcej
Gabriely Tabakovej, rod. Laciková, narod. 12.09.1952, trv.
bytom Slobodné 17, 966 22
Lutila
Za kúpnu cenu 2 031,75 EUR
2. Náklady za vyhotovenie zmluvy vo výške 20,00 € a kolky
na zavkladovanie do katastra
vo výške 66,00 € bude znášať
kupujúci.

Uznesením č. 193/2013
A. zobrali na vedomie
žiadosť
Gabriely
Tabakovej, rod. Laciková, narod.
12.09.1952, trv. bytom Slobodné 17,
966 22 Lutila, o kúpu obecného
pozemku KN-C parc. č. 418/10
B. schválili
Zámer previesť majetok -

Uznesením č. 195/2013
A. zobrali na vedomie
žiadosť Ing. Juraja Gallu,
rod. Gallo, narod. 15.04.1976
a manželka Zuzana Gallová, rod. Sedliaková, narod.
13.01.1979, obidvaja trv. bytom Bottova 20, 966 22 Lutila,
o kúpu pozemku KN-C parc. č.
456/3, o výmere 929 m2.
B. schválili
previesť majetok - obecný
pozemok KN-C parc. č. 456/3,
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o výmere 929 m2, vodná plocha, k.ú. Lutila, novovytvorenú
GP č. 34611886-20/2013 z
06.08.2013 z KN-E parc. č.
444, spôsobom hodného osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 8. písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení,
Odôvodnenie:
Pozemok parcela KN-C č.
456/3 je zaťažený vecným
bremenom, po celej dĺžke vedie kanalizačný zberač DN
300, zároveň časť pozemku
je v ochrannom pásme vodného toku. Uvedený pozemok
priamo susedí s pozemkami vo vlastníctve kupujúcich.
Pozemok je neudržiavaný.
Obec Lutila uvedený pozemok
nemá v pláne využívať.
Uznesením č. 196/2013
A. zobrali na vedomie, že
1. Obec Lutila má vo vlastníctve pozemok KN-E parc. č.
444, o výmere 8496 m2, ostatná plocha, vedené na LV č.
829, v k.ú. Lutila.
2. Ing. Juraj Gallo, rod. Gallo,
narod. 15.04.1976 a manželka
Zuzana Gallová, rod. Sedliaková, narod. 13.01.1979, obidvaja trv. bytom Bottova 20, 966
22 Lutila.
nie sú osoby na ktoré je prevod
vlastníctva priamym predajom
vylúčený (§ 9a ods. 6 zák. č.
138/1991 Zb.)
B. schválili
1. previesť majetok – obecný
pozemok KN-C parc. č. 456/3,
o výmere 929 m2, vodná plocha, ktorá bola novovytvorená
GP č. 34611886-20/2013 z
06.08.2013 z KN-E parc. č.
444, zaťaženej vecným bremenom položenia kanalizačným zberačom DN 300
a ochranné pásmo vodného
toku vo výmere 582 m2, vedené na LV č. 829, v k.ú. Lutila,
v prospech kupujúcich
Ing. Juraja Gallu, rod. Gallo,
narod. 15.04.1976 a manželka
Zuzana Gallová, rod. Sedliaková, narod. 13.01.1979, obidvaja trv. bytom Bottova 20, 966
22 Lutila.
za kúpnu cenu 2 600,01 EUR,
t.j. 347 m2 za kúpnu cenu
podľa schváleného cenníka
OZ vo výške 1 342,89 €
a zaťaženú výmeru vecným
bremenom
582 m2 (kanalizačný zberač DN 300 a
ochranné pásmo vodného

roku) vo výške 1 257,12 €
2. Náklady za vyhotovenie zmluvy vo výške 20,00 € a kolky
na zavkladovanie do katastra
vo výške 132,00 € bude
znášať kupujúci (2 úkony pri
zavkladovaní zmluvy)
Uznesením č. 197/2013
schválili
1. Kúpu už založenej spoločnosti s ručením obmedzeným
Obcou Lutila
2. V prípade nezrealizovania
kúpy založiť novú spoločnosť
s ručením obmedzeným.
Dňa 9. septembra 2013 na
svojom 9. mimoriadnom
zasadnutí
Uznesením č. 198/2013
schválili
1. kúpu 100% obchodného
podielu v obchodnej spoločnosti LIONPRINT s.r.o., so sídlom T. Vansovej 24, 940 59
Nové Zámky IČO: 44988061,
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra Oddiel: Sro, Vložka
číslo25414/N (ďalej len „Obchodná spoločnosť“)ktorý je
tvorený peňažným vkladom do
základného imania Obchodnej
spoločnosti vo výške 6 640,00
€, od jediného spoločníka Obchodnej spoločnosti – Michal
Prešinský, T. Vansovej 24, 940
01Nové Zámky
2. Kúpnu cenu (odplatu) za
nadobudnutie 100% obchodného podielu v Obchodnej
spoločnosti vo výške 4 750,00
€.
3. Zmluvu o prevode obchodného podielu v obchodnej
spoločnosti LIONPRINT s.r.o.
4. Menovanie konateľa Obchodnej spoločnosti: Ján
Pružina, Nová 24, 966 22 Lutila,
Dňa 1. októbra 2013 na svojom 10. mimoriadnom zasadnutí
Uznesením č. 199/2013
A. zrušili
uznesenie č. 198/2013 z
23.09.2013,
ktorým
bola
schválená kúpa spoločnosti
LIONPRINT s.r.o., so sídlom
T. Vansovej 24, 940 59 Nové
Zámky
B. schválili
1. kúpu 100% obchodného
podielu v obchodnej spoločno-

sti NICO SERVICES, s.r.o.,
so sídlom Žiarska 604/6, Liptovský Mikuláš 031 04 IČO:
47130032. Spoločnosť je
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka 58929/L (ďalej
len „Obchodná spoločnosť“),
ktorá je tvorená peňažným
vkladom do základného imania Obchodnej spoločnosti
vo výške 5 000,00 €, od jediného spoločníka Obchodnej
spoločnosti – Soňa Franková,
Žiarska 604/6, 031 04 Liptovský Mikuláš.
2. Sídlo firmy NICO SERVICES, s.r.o. v Bratislave
Mliekárenská 8.
3. Kúpnu cenu (odplatu) za
nadobudnutie 100% obchodného podielu v Obchodnej
spoločnosti vo výške 4 000,00
€.
4. Zmluvu o prevode obchodného podielu v obchodnej
spoločnosti NICO SERVICES,
s.r.o.
5. Menovanie konateľa Obchodnej spoločnosti: Ján
Pružina, Nová 24, 966 22 Lutila
Dňa 9. decembra 2013 na
svojom 14. riadnom zasadnutí
Uznesením č. 200/2013
schválili program 14. zasadnutia OZ:
Uznesením č. 201/2013
A. zobrali na vedomie
1. Čerpanie rozpočtu Obce Lutila k 30.09.2013
2. Čerpanie rozpočtu ZŠsMŠ
Lutila k 30.09.2013
B. schválili
Rozpočtové
opatrenie
č.
2/2013
Uznesením č. 202/2013
schválili
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o spôsobe
náhradného
zásobovania
vodou
Uznesením č. 203/2013
A. zobrali na vedomie
1. Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Lutila
2. Návrh rozpočtu na roky
2015 a 2016 za Obec Lutila a
ZŠsMŠ Lutila
B. schválili
1. Rozpočet Obec Lutila na rok

2014 tak ako bol predložený
2. Rozpočet Základnej školy s
materskou školou na rok 2014
Uznesením č. 204/2013
schválili
Programový rozpočet Obce
Lutila na rok 2014
Uznesením č. 205/2013
schválili
Štefániu Libjakovú, narod.
04.06.1945,
trv.
bytom
Dobšinského 363/9, Lutila, za
prísediacu na Okresnom súde
v Žiari nad Hronom na volebné obdobie od 01.02.2014 do
31.01.2018
Uznesením č. 206/2013
A. zobrali na vedomie
Písomné vzdanie sa funkcie
Hlavnej kontrolórky Obce Lutila Ing. Evy Vincentovej zo dňa
27.11.2013
B. vyhlásili
20.01.2014 pondelok za deň
konania voľby hlavného kontrolóra Obce Lutila s dĺžkou
pracovného času 0,2 úväzkom, v zmysle § 18a ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov,
C. schválili
Ustanovenie podrobností o
spôsobe a vykonaní voľby
hlavného kontrolóra Obce Lutila a náležitosti prihlášky (viď
príloha uznesenia)
D. uložili
Obecnému úradu Lutila
Zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra
obce, podmienky a ďalšie
náležitosti písomnej prihlášky:
na úradnej tabuli obce
na internetovej stránke obce
v obecnom rozhlase
Zodpovedná: Eva Hromádková, pracovníčka OcÚ
Termín: od 10.12.2013
Uznesením č. 207/2013
schválili
Rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva v Lutile tak, ako
bol predložený,
Uznesením č. 208/2013
schválili
Inventarizačnú komisiu v zložení:
Ing. Eva Loučičanová
Dušan Hrčka
Patrik Kanina
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Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Lutila
Tak ako každý rok, aj v roku 2014, výbor UPS Lutila je
povinný vykonať zasadnutie Valného zhromaždenia. V
zmysle nového zákona o pozemkových spoločenstvách,
platného od 1.5.2013, je spoločenstvo povinné v termíne
do 28.2.2014 vykonať preregistráciu na obvodnom lestnom
úrade. Aby to bolo možné je potrebné prijať zmenu Zmluvy o založení spoločenstva a aj stanovy. Tieto dokumenty
musia obsahovať ustanovenia uvedeného zákona a prijaté uznesením valného zhromaždenia. Preto v roku 2014
je nutné zvolať zasadnutie valného zhromaždenia o niečo
skôr.
Výbor urbárskeho pozemkového spoločenstva sa
uzniesol, že Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Lutile sa bude konať v sobotu 15.

Vianočný dar
pre obec Lutila
Dňa 3.12.2013 mi bol doručený vzácny list,
ktorého prílohou bolo Rozhodnutie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR Ľubomíra Jahnátka o schválení žiadosti o nenávratný príspevok na projekt „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci
Lutila“ vo výške 1 587 335,28 EUR. Obec
prispeje na realizáciu uvedeného projektu
5 % z rozpočtu obce vo výške 83 543,96
EUR.
Projektom sa zrealizuje:
Detské ihrisko na Kuzmányho ulici
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na uliciach Gazdovská, Kuzmányho, Kamenná
Dažďová kanalizácia - ulice Gazdovská
a Kamenná
Výstavba mosta na ulicu Kuzmányho
Rekonštrukcia mosta na Kuzmányho ulicu
pri obecných dielňach
Rekonštrukcia chodníka popri hlavnej
ceste (Štefánikova ul.)
Výstavba malej tržnice oproti COOP Jednota
Osvetlenie prechodov pre chodcov na Štefánikovej ulici
Uvedený projekt je našim tretím projektom, ktorý je financovaný z Fondov EÚ, ale
je na prvom mieste svojim rozsahom a finančným nákladom.
Začiatok realizácie sa očakáva v jarných
mesiacoch po ukončení verejného obstarávania.
Ján Pružina, starosta obce

februára 2014. Presnejšie informácie budú zverejnené na
internetovej stránke obce Lutila (www.lutila.sk) 25 dní pred
konaním. Podielnikom s trvalým pobytom mimo obce budú
doručené písomné pozvánky s doloženými požadovanými
dokladmi. Podielnici bývajúci v obci budú včas pozvaní
na zhromaždenie tak ako každoročne, cestou miestneho
rozhlasu. Po ukončení programu valného zhromaždenia
budú tiež vyplácané podiely na hospodárskom výsledku,
teraz aj pre podielnikov vlastniacich len bývalú pasienkovú
pôdu. Je však žiaduce byť účastný na zhromaždení alebo
splnomocniť písomne niektorú inú oprávnenú osobu.
Verím, že sa na valnom zhromaždení stretneme v čo najväčšom počte.
Ján Imriš, predseda UPS Lutila
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Aktuálne z našej školy
Podarilo sa... a máme, zatiaľ síce malé, ale naše prvé
detské ihrisko. Dovoľte preto krátky, rozprávkový úvod.
„Na známosť sa všetkým dáva, že naša škola prvé detské
ihrisko v obci otvára. Kto sa hojdať, šmýkať, či na kapitána
lode hrať chce, na tabuľu písať a presnosť cibriť si, skákať,
behať a aj chutné pieskové koláče piecť, nech navštívi nás
a našu pohostinnosť okúsi. Pozor nech však dá, nepokazí!
Aby dlho slúžilo a rozrastalo sa, ako má!“
Základná škola s materskou školou v Lutile sa už niekoľko rokov aktívne zapája do rôznych projektov, aby mohla
zatraktívniť svoje blízke okolie a urobiť ho pútavým nielen
pre svojich žiakov, ale aj pre ostatných malých obyvateľov
našej obce. Energia a čas venovaný neustálemu zháňaniu
finančných prostriedkov „padli na úrodnú pôdu“. V rámci
projektu „Detské mestečko“ sa nám podarilo odštartovať
prvú časť výstavby ihriska pre deti vo veku do 12 rokov.
Projekt bol rozdelený do niekoľkých častí. Prvá z nich
bola zrealizovaná ešte v auguste 2012. Vzhľadom na skutočnosť, že plánovaný voľne dostupný ihriskový a oddychový areál pre deti musel spĺňať technické podmienky stanovené normou STN EN 1176, bolo nevyhnutné odstrániť
všetky staré ihriskové zariadenia obsahujúce kovové časti, ako aj zariadenia, ktoré boli vzhľadom na ich technický
stav nevyhovujúce. V spolupráci s obecným úradom a dobrovoľníkmi z radov rodičov sme teda odstránili staré, technicky a funkčne nevyhovujúce ihriskové zariadenia. V decembri 2012 a následne v júni 2013 sa nám podarilo získať
finančné prostriedky z viacerých zdrojov. Prvým z nich bol
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Vďaka finančným
prostriedkom vo výške 1.000 Eur sme za aktívnej účasti desiatky dobrovoľníkov dokázali vybudovať v areáli drevený
altánok, ktorý plní viaceré funkcie. Dokáže sa premeniť na
školu, domček, tajomný hrad, či na malé javisko. Ďalej dve
prekrývateľné drevené pieskoviská, tabule na kreslenie a
aktívne hranie, či lavičky. Druhým významným donorom
bola obec Lutila. Obecné zastupiteľstvo v júni 2013 schváli-
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lo finančné prostriedky vo výške 3.230 Eur na nákup certifikovanej ihriskovej zostavy – domčeka so šúchalou a lezeckou stenou a hojdačiek. Posledným zdrojom boli finančné
prostriedky získané prostredníctvom 2% dane, či priamymi
finančnými darmi (spolu vo výške 408 Eur). Dôležitú úlohu
zohrala aj práca dobrovoľníkov, ktorí venovali nielen svoje
technické vedomosti a zručnosti, ale aj voľný čas a ochotu
pomáhať, za čo by sme im chceli veľmi pekne poďakovať.
V budovaní ihriska plánujeme pokračovať aj ďalej. Čaká nás
ešte veľa práce, ale pevne veríme, že aj vďaka vašej pomoci, to dokážeme. Na jar nás čaká výsadba zelene, či malého
ovocného sadu. No a po malej eufórii úspešne zrealizovanej
prvej časti, sa opätovne pustíme do hľadania a získavania
ďalších finančných zdrojov.
A ešte, aby sme nezabudli na to najdôležitejšie. Ihrisko
v areáli našej školy je prístupné pre všetkých obyvateľov
našej obce – v prvom rade však pre deti vo veku do 12
rokov. Areál môžete navštíviť v čase od 09.00 hod. do 19.00
hod. (v lete aj dlhšie :). Prosíme len o jedno, chráňte a nepoškodzujte ho a keď budete mať chuť, pridajte sa k nám a
pomôžte nám ho ďalej budovať a zveľaďovať!
Za všetky deti ďakujeme!
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Žiari nad Hronom

Čas vianočný, čas darčekov, čas nákupov...
Rok ubehol rýchlo a je tu znovu čas vianočný. I keď do
Vianoc nám zostáva ešte zopár dní, čas nakupovania vianočných darčekov je už v plnom prúde. Svoje myšlienky
sústredíme na výber najvhodnejších a najkrajších darčekov
pre svojich blízkych a stávame sa menej pozornými a ostražitými. A práve naša nepozornosť dáva príležitosť a šancu zlodejom a podvodníkom.
Preto skôr ako sa vyberiete na vianočné nákupy Vám
polícia dáva do pozornosti niekoľko odporúčaní:
Chráňte si svoje osobné veci, doklady a peniaze. Doklady a peňaženku si nenechávajte na miestach, odkiaľ je
ich možné ľahko vytiahnuť - v zadnom vrecku nohavíc, vo
vrecku kabáta, na vrchu kabelky alebo nákupnej tašky. Kabelku majte poruke, zásadne ju noste uzatvorenú. Tašky
a kabelky nikam neodkladajte a nikdy ich nenechávajte bez dozoru. Pri nakladaní tovaru do kufra auta z nákupného košíka si nenechávajte kabelku či doklady odložené
bez dozoru na sedadle vozidla.
Ak je to možné, vyhýbajte sa tlačenici a hlučným skupinkám Ak sa nedá tlačenici vyhnúť, dobre sa na ňu pripravte. Peňaženku a osobné doklady majte pri sebe napr.
vo vnútornom vrecku kabáta zapnutom na zips alebo gombíkom. Majte na pamäti, že vreckári pracujú v skupinách,
často pri krádežiach využívajú deti a tlačenica im uľahčuje
„prácu“.
Pri nákupoch Vám odporúčame využívať možnosť platby
platobnou kartou a nenosiť pri sebe väčší obnos peňazí. Ak

„Život je pohyb a obezita je jeho
nepriateľ“
„Ako si udržať zdravie? Nejesť do sýtosti a nebáť sa
námahy.“ (Hippokrates )
Nadváha a obezita sa v súčasnosti stávajú jedným z
najhlavnejších rizikových faktorov pre vznik zdravotných
problémov u našej populácie. Počet obéznych ľudí sa
celosvetovo neustále zvyšuje a práve Slovensko patrí medzi
krajiny s vysokým výskytom obezity vo všetkých vekových
kategóriách.
Kilá navyše nie sú len chybičkou krásy, ale prinášajú celý
rad závažných zdravotných a psychických problémov.
Spomedzi iných rizikových faktorov pre vznik vysokého
krvného tlaku, cukrovky, vysokej hladiny cholesterolu,
problémov s pohybovým aparátom je obezita jednou
z prvých v poradí. Najčastejšie k vzniku obezity vedie
nedostatok fyzického pohybu, nepravidelné stravovanie,
nevyrovnanie príjmu s výdajom energie, nízka konzumácia
ovocia a zeleniny. Väčšina ľudí s nadváhou neje z pocitu
hladu, ale prijímaním potravy reaguje na rôzne podnety
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máte pri sebe väčšiu hotovosť, majte peniaze rozdelené
na menšie čiastky. Ak patríte k tým, čo potrebujú mať
zapísaný PIN kód, nikdy ho nemajte uložený spolu s platobnou kartou. Pri výbere hotovosti z bankomatu chráňte
svoj PIN kód, aby ho okrem Vás nik iný nevidel. Ak Vám
ukradli alebo ste stratili platobnú kartu neodkladne kontaktujte banku, aby kartu zablokovala a zabránila tak neoprávnenému výberu peňazí z Vášho účtu. Stratu alebo
krádež občianskeho preukazu nahláste na najbližší útvar
Policajného zboru, pre prípad jeho zneužitia.
Dbajte na opatrnosť pri výbere peňazí z bankomatu,
využívajte bankomaty v rušnejších častiach mesta, ak je
to možné vyhýbajte sa výberu peňazí potme. Vybranú hotovosť si hneď uschovajte.
Vo vozidlách nenechávajte cennejšie veci, doklady či
peňaženku. Nákupy odkladajte do batožinového priestoru, aby nepútali pozornosť zlodejov. Zlodeji dokážu otvoriť
vozidlo a vyradiť alarm pomocou technického vybavenia
za pár sekúnd.
Nákupy cez internet
Ak ste sa rozhodli pre nákupy v pohodlí svojho domova a zvolili ste nakupovanie cez internet používajte len
overené internetové obchody. Pri objednávaní tovaru cez
internet používajte len dôveryhodné a zabezpečené internetové pripojenie. Odporúčame vám pozrieť si referencie
internetového obchodu. Ak máte pochybnosti alebo na
stránke nenájdete odpovede na vaše otázky, kontaktuje
telefonicky zákaznícky servis. Ak na Vaše otázky nedostanete kvalifikovanú odpoveď, berte do úvahy, že pri
riešení skutočného problému súvisiaceho s nákupom to
môže byť podobné. Zvážte, či nákup uskutočníte. Neplaťte za tovar, ktorý ste si neobjednali.
Nedajte šancu zlodejom, aby mali pekné Vianoce za
Vaše peniaze.
z okolia – depresie, stres, nudu, televíziu, nečinnosť.
A kilá pribúdajú...
Málokedy je príčinou tučnoty vrodená dispozícia alebo
ochorenie. Vo väčšine prípadov je obezita dôsledkom
nesprávnej životosprávy.
Súčasným vážnym problémom sa stáva nárast obezity
nielen u dospelých, ale je zvlášť u detí. Tučné deti
postihujú choroby, ktoré by sme očakávali až u dospelého
– zvýšená hladina cholesterolu v krvi, vysoký krvný tlak,
ochorenia pohybového ústrojenstva či porucha látkovej
premeny cukrov. Dieťa je ohrozené poruchami rastu
a vývoja, predčasnou pubertou, astmou, chorobami
pečene a žlčníka.
Deti s nadváhou sa stávajú terčom posmeškov, sú
odmietané v kolektíve a ťažšie si nájdu kamarátov. Až
z 80% tučných detí sa stávajú tuční dospelí, ohrození
predčasným vznikom kardiovaskulárnych ochorení,
cukrovky, zhubných nádorov i ďalších civilizačných
chorôb.
Pre našu súčasnú mládež je typický nedostatok pohybu,
ktorý je v problematike detskej nadváhy kľúčový. Viac
času trávia sedavým spôsobom života – počítač, televízna
(pokračovanie na strane 9.)
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obrazovka, dokonca ani do školy mnohé nechodia pešo.
Nevedia, alebo ani nechcú prijať ako fakt, že pohybová
aktivita zohráva v detskom veku najvýznamnejšiu úlohu
pre upevňovanie súčasného a budúceho zdravia, že je
dôležitá pre zvyšovanie telesnej zdatnosti a vytrvalosti,
na udržiavanie optimálnej hmotnosti, na podporovanie
kvalitného spánku, k lepšiemu vstrebávaniu vápnika do
kostí a i.
Pohyb znamená pre život približne takú potrebu ako jedlo
a tekutiny. Všade kde je pohyb, tam je energia a život.
Riešenie nie je zložité ani náročné. Je potrebné sa zamyslieť
nad úpravou stravy a stravovacích zvyklostí a zvýšenie
pohybovej aktivity. V prvom rade si je treba uvedomiť, že
detský organizmus sa vyvíja a musí prijať v strave všetky
potrebné živiny pre rast a vývoj, takže úpravou stravy sa
nemieni prísna diéta. Deti treba naučiť jesť pravidelne,
obľúbiť si zeleninu a ovocie a mať za deň toľko pohybu, aby

spálili toľko energie koľko prijali.
Jednou z možných ciest ako upozorniť na tento závažný
súčasný problém a odborne poradiť je intervencia
formou „Kampaň 2013 – „Odstráň obezitu!“. Je výzvou
na vytvorenie prospešného systému, ktorý povedie
k zníženiu nadváhy a obezity v populácii.
Kampaň 2013 “Odstráň obezitu!“ prebehla v deň, kedy
sme si pripomenuli „Svetový deň výživy“.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad
Hronom dňa 16.10.2013 poskytli
Záujemcom zdarma vyšetrenie hladiny cholesterolu
z kapilárnej krvi, meranie celkového telesného tuku
a predovšetkým odborné poradenstvo.

Bojnianske zvony

stole Povýšenia sv. Kríža v Nitrianskej Blatnici.
Všetci členovia nášho zboru konštatovali cestou domov,
že i v tomto roku sme sa zúčastnili veľmi vydarenej akcie. Stmelili sme naše vzťahy, zabudli sme na všetky
problémy, ktoré nás obklopujú, a keď sme videli koľko je
takýchto zborov a ako radi spievajú a ako sa radi stretávajú, načerpali sme aj mi od nich chuti do ďalšej práce.
Svoj článok končím slovami organizátora tohto festivalu
p. Petra Medeka, ktorý v svojej privítacej reči citoval Alberta Eisteina, ktorý povedal: „Koniec sveta nastane, keď
ľudia prestanú spievať“.

V katolíckych novinách bol oznam, že obec Bojná organizuje festival zborovej piesne už po 10-krát. Zároveň pozývala
spevácke zbory z blízkeho i širokého okolia. Festival sa konal 2 dni 28. a 29. septembra t.r.. Nakoľko náš zbor Magnificat nepoznal zbory z topoľčianskeho okresu rozhodli sme
sa zúčastniť tohto festivalu v sobotu 28.. Festival sa konal
v kostole Všetkých svätých v Bojnej. V tento deň vystúpili
zbory – spevokol detí ZŠ Bojná, spevácky zbor Hornosúčan
z Hornej Súče, farský spevokol Uhrovec a náš zbor Magnificat. Festival začal o 17,00 hodine sv. omšou, ktorú spevom
sprevádzali prítomné zbory. Po sv. omši začala prehliadka
jednotlivých zborov. Program moderoval p. Ľudovít Košík z
Chynorian. Sprievodnou akciou festivalu bola výstava fotografií z histórie festivalu a k 10. výročiu vzniku Chrámového
zboru kostola Všetkých svätých v Bojnej. Na záver celého
programu všetky zbory spolu zaspievali spoločnú skladbu,
ktorú dirigoval náš dirigent p. Ján Imriš. Zážitky a skúsenosti sme si vymenili v kultúrnom dome v Bojnej, kde sa o nás
postarali členovia domáceho zboru. Keďže celý program
trval do neskorých večerných hodín, zabezpečili sme si v
blízkosti obce ubytovanie.
V nedeľu 29. sme sa s Bojnou rozlúčili a cestou sme o 10,30
hodine sprevádzali svojim spevom sv. omšu vo farskom ko-

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Žiar nad Hronom

Eva Hromádková

Verejné ospravedlnenie
V druhom čísle Lutilského prameňa bol uvedený článok „Lutilskí trubači“. Uvedený článok som stiahlaz
www stránky Lutilský trubači. Nesprávne som pod tento článok podpísala Ing. Dušana Hronského za čo sa
mu verejne ospravedlňujem.
Eva Hromádková

Lutilský prameň

Farská púť
Dňa 29. augusta 2013 si naša farská rodina konala ďalšiu farskú púť,
tentokrát do mariánskeho pútneho
mestečka v srdci Rakúska Mariazell.
Autobus zaplnený do posledného
miesta vyrazil ráno o 03.00 hod. od
kostola. Po úvodnom požehnaní p.
farárom niektorí pútnici pokračovali
v „hlbokom rozjímaní“, aby dobehli, čo nestihli dospať v noci. Iní, plní
očakávania sa rozhodli sledovať cestu a okolitú prírodu, ale pre veľkú tmu
to po chvíľke vzdali a pohrúžili sa do
tichého rozhovoru so spolusediacimi.
Po vyše 5-hodinovom putovaní sme
sa cez desiatky serpentín dostali do
cieľa našej cesty, do významného
pútneho miesta v Európe, ležiace
v nadmorskej výške 1334m. Mestu dominuje trojvežová bazilika so
zvláštnym priečelím – gotická veža
vsadená medzi 2 barokové veže s
kupolami. Svätú omšu o 9.00 hod.
sme slávili spoločne s českými aj
poľskými pútnikmi. Po prehliadke
interiéru s barokovou výzdobou,
kde dominuje ani nie meter vysoká
ranogotická soška Márie s Ježiškom,
sme pokračovali v programe krížovou
cestou. Jednotlivé zastavenia a zamyslenia sme obetovali za naše rodiny,
spolu s ďalšou slovenskou skupinou,
ktorá sa k nám pridala. Miesto posledného zastavenia nám poskytlo
nádherný výhľad na celé okolie.
Po krížovej ceste nasledovalo malé
občerstvenie z vlastných zásob a
individuálna prehliadka mestečka,
nakúpenie suvenírov a drobných
darčekov, prípadne posedenie v kaviarničke.
Na spiatočnej ceste sa uskutočnila
ešte malá výmena pasažierov – p.
Majku B., ktorá zostala na pracovnom
pobyte v Rakúsku vystriedala Danka J., ktorá sa s nami vrátila domov.
Cesta ubiehala rýchlo, s modlitbou a
spevom, a po niekoľkých občerstvujúcich prestávkach sme plní dojmov
a duchovných zážitkov v neskorých
večerných hodinách zakončili naše
putovanie.
Dovidenia na ďalšej farskej púti,
možno aj skôr ako o rok.
(Foto a text: Mária Pružinová)
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Stretnutie seniorov na „Klobúkovom guláši.“
20.júla 2013 sa členovia Senior klubu Zamatka stretli na tradičnom
guláši. Krásny slnečný deň sľuboval, že sa naša „gulášpárty“ vydarí. Voňavý,
chutný guláš, ktorý nám tak, ako každý rok, navaril pán Zdenko Čierny
s manželkou, zďaleka rozvoniaval. Aby sme nepotešili iba naše žalúdky, ale aj
oči – o to sa tiež postarali naše členky, ktoré nielenže napiekli rôzne dobroty, ale
aj krásne prestreli stoly a vyzdobili ich kvetmi.
Tohtoročný guláš mal prívlastok „klobúkový“. To preto, že všetci, ktorí
sa na akcii zúčastnili, mali prísť v klobúku. A najlepšie v čo najoriginálnejšom –
či už veľkosťou, tvarom, alebo materiálom, z kto-rého je vyrobený... Na záver
gulášovej párty bola totiž prichystaná súťaž o „naj“ klobúk. Nálada bola výborná,
guláš fantastický, prinesené dobroty chutnučké, počasie ako na objednávku.
Na záver vydarenej akcie porota určila víťazov klobúkovej súťaže :
1.cena úžasný obrovský klobúk
p. Anka Trubenová
2.cena najnežnejšie klobúky
p. Mária a Pavel Ertl
3.cena najelegantnejší klobúk
p. Dagmar Kollárová
4.cena najpraktickejší klobúk
p. Mária Olajcová.
Nakoniec sa rozdali aj ceny útechy – aby nikto neodišiel z tejto vydarenej
akcie smutný.
A čo dodať na záver ? Nuž len toľko :

„Na budúci rok si takéto výborné podujatie opäť zorganizujeme !“
Zároveň ďakujem všetkým našim členom, ktorí sa aktívne podieľali na
vydarenej akcii, najmä p. Márii
Gašparíkovej a Petrovi Imrišovi ( za hodnotné ceny ) , p.starostovi Jánovi
Pružinovi, ktorý nám prispel sumou 100Eur.
Výbor Senior klubu ZAMATKA

Jesenné tvorivé dielne
a deň našich starých
rodičov.
Jeseň je ročné obdobie, ktoré má tiež
svoje čaro. Listnaté stromy sa nám
pestro zafarbia. Jeseň sa spája so
šarkanom, s tekvicami, s programom
pre starších občanov. Občianske
združenie Lutilienka toto obdobie
každý rok organizuje nejako inak.
Tohto roku sa nerobil klasický halloween, ale pripravili sme pre deti
tvorivé dielne. Z materiálu, ktorý sme
nakúpili deti spolu s rodičmi vyrábali rôzne plastiky, obrazy s jesennou
tematikou, doniesli si aj vyrezané
alebo vyzdobené tekvice. Tvorcovia
vyrezaných tekvíc boli ocenení vecnými darmi. V nedeľu si deti Základnej školy s materskou školou v Lutile
pripravili slávnostný program pre svojich starkých.
Jesenné tvorivé dielne sa uskutočnili s podporou Banskobystrického
samosprávneho kraja.
Eva Hromádková
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Futbal - volebná jeseň
Táto jeseň bola pre oblastné futbalové zväzy volebná. Skončilo štvorročné obdobie a vo všetkých ObFZ
sa konali voľby predsedu, členov výkonného výboru,
a predsedov na ďalších funkciách. Výkonný výbor ObFZ Žiar
nad Hronom zvolal volebnú konferenciu na 29. novembra. V
priestoroch Sociálnej poisťovne v Žiari and Hronom sa zišlo zo
43 oprávnených voličov 32 delegátov s právom hlasovacím, čo
bola 2/3 väčšina.
Na post predsedu ObFZ boli prihlásení 3 kandidáti – doterajší predseda Karol Ihring, ďalší bol Dušan Karásek z Janovej
Lehoty a Ján Matonok z Horných Hámrov. Voľby na predsedu
boli dvoj kolové, kde do druhého kola sa dostali Karol Ihring
a Ján Matonok. V druhom kole o 7 hlasov bol úspešnejší Ján
Matonok, ktorý bol zvolený za nového predsedu ObFZ Žiar nad
Hronom. Do výkonného výboru boli zvolení: Ing. Jozef Macejko
ako ekonomický manažér a zástupca predsedu, a ďalší 3 členovia: Pavel Vanko – zástupca komisie ŠTK a mládeže, Peter
Budač – zástupca komisie rozhodcov a delegátov, Ivan Dolinský – zástupca komisie trénersko metodickej. Za predsedu odvolacej komisie bola zvolená Eva Hromádková. Revízna komisia a Disciplinárna komisia nemá zvolených predsedov nakoľko
z klubov žiadneho kandidáta nenavrhli. Tieto 2 posty sa musia
obsadiť na najbližšej konferencii, ktorá bude pravdepodobne
začiatkom budúceho roka.
Máme nové vedenie ObFZ a uvidíme čo nám to
v regionálnom futbale prinesie.
V našom športovom klube nastali tiež nejaké zmeny. Na
trénerskom poste dospelých skončil Milan Spodniak a zimnú
prípravu už áčko začne so staro novým trénerom Ľubomírom
Bartolenom.
Mužstvo žiakov sa nám rozrástlo na cca 20 futbalistov.
Verím, že im to všetkým vydrží a budú s radosťou trénovať, aby
keď vyrastú, mohli reprezentovať Lutilu možno aj vo vyšších
súťažiach. Majú dobrý kolektív, ktorý sa o nich stará, a hlavne
čo ma veľmi teší, že je tu veľký záujem rodičov.
Na záver chcem v mene všetkých futbalistov, priaznivcov
futbalu, výboru OŠK poďakovať Milanovi Spodniakovi za odvedenú trénerskú prácu v mužstve dospelých, popriať mu veľa
pracovných a najmä životných úspechov.
Eva Hromádková

Jubilanti v mesiaci
september – december 2013
50-roční
Jana Slušná
Ida Tóthová
Lujza Šmondrková
Viera Garajová
Anton Matuška
Eva Loučičanová, Ing.
Igor Marhula, Ing.
Lýdia Spodniaková
Rastislav Ondrík
60 roční
Jarmila Pichlerová
Mária Kicková
Marta Marušková, Mgr.
Alžbeta Obertášová
Pavel Velčický
Mária Ertlová
Mária Kuteničová, Mgr.

70 roční
Ondrej Janek
Milan Novák, Ing., CSc
Anna Puskeilerová
75 roční
Alojz Urblík
Július Ondrík
Paulína Lisáčková
80 ročná
Anna Kosorínská
85 ročná
Marta Finková
Katarína Bahnová
Oľga Černáková
Nad 85 rokov
Michal Páal 86 rokov

65 roční
Vladimír Trabalík
Lýdia Pružinová
Helena Velká
Narodili sa:
Martin Kuruc - 25.7.2013
Adela Bíbelová - 25.7.2013
Timea Smutná - 29.7.2013
Kristína Michalíková - 23.9.2013
Dominik Doležal - 7.10.2013
Matúš Chovanec - 7.10.2013
Samuel Florián Šándor - 3.11.2013
Paula Tafernerová - 4.12.2013
Vítame nových občanov
Opustili nás
Irena Rendeková
vo veku 78 rokov
Alžbeta Holosová vo veku 90 rokov
Ignác Ihring
vo veku 83 rokov
Ladislav Bartošík, Ing. vo veku 89 rokov
Eliška Németová
vo veku 64 rokov
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým

Michal Valent: priatelia moji, bol to iný čas...
Náš pán starosta dostal začiatkom decembra od profesora MUDr. Michala Valenta, DrSc. pozvanie na prezentáciu
jeho knihy, v ktorej opísal svoj život od malička až po dnes. Pán starosta pozvanie prijal a 19. decembra sa tejto
prezentácie zúčastnil.
Jeho zážitky z tak milej a veľmi vzácnej udalosti, ako aj priblíženie životopisnej knihy Vám prinesieme v budúcom
čísle Lutilského prameňa.
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