
   

                                                                                                                                                                                          

                                                                    Z  á p i s n i c a

           zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 10.05.2012

Prítomní      :  Anton Štefko, Viera Bohušová, Pavol Hýll, Ján Kubliniak, Martin Stanček, 

                      Miloš Strnádel, Ján Škrobák

Neprítomní :  Kamil Hudec

Ostatní        :  podľa prezenčnej listiny 

 Program :

1.  Otvorenie 
      a) schválenie programu rokovania
      b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
      c) voľba návrhovej komisie

    2. Prejednanie osláv dňa matiek 
    3. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2012
    4. Výmena okien
    5. Oboznámenie s prácami v obci
    6. Rôzne

        

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 poslanci 
jednohlasne schválili.
     Určil zapisovateľa zápisnice p. Janu Paučinovú a overovateľov zápisnice p. Martina Stančeka 
a Jána Kubliniaka.
     Ďalej p. starosta podal návrh na zloženie návrhovej komisie a to v zložení p. Viera 
Bohušová, Ján Škrobák a Miloš Strnádel. Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
              

bod č.2.: Prejednanie osláv dňa matiek
                
               Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o programe na deň matiek. Oznámil, že 
sa bude variť guláš a podávať malé občerstvenie. Pani Helena Laceková informovala 
prítomných o vystúpení detí zo základnej školy, ďalej vystúpi novovzniknutý  folklórny súbor 
Deva pod vedením pani Anny Ďuračkovej a vystúpi aj terchovská muzika pod vedením Jozefa 
Ďuračku. 

Bod č.3.: Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2012

               Pán starosta predložil príjmy a výdaje obce za 1. štvrťrok 2012. Oboznámil 
prítomných s výdavkami za elektrinu, plyn a komunálny odpad. Pán Martin Stanček sa pýtal či 
sú príjmy a výdaje za komunálny odpad vyrovnané alebo sa bude doplácať. Pani Helena 



Laceková oboznámila, že obec za 1. štvrťrok vybrala poplatky od občanov  909 € a firme , ktorá 
nám odváža komunálny odpad sme zaplatili 1728 €. Do konca roka sa príjmy a výdavky za 
komunálny odpad vyrovnajú. Prítomní poslanci po vzájomnej diskusií jednoznačne schválili 
návrh hospodárenia za 1. štvrťrok.

bod č.4.: Výmena okien

               Pán starosta oboznámil poslancov o výmene okien na obecnom úrade, konkrétne okná 
na zasadacej miestnosti, kuchynke a v chodbe. Výmenu okien financuje ako sponzor pán 
starosta zo svojich peňazí. Poslanci výmenu okien ako aj sponzorský dar jednoznačne schválili.

 
 bod č.5.: Oboznámenie s prácami v obci 

               Prítomným poslancom pán starosta predniesol, že sa robia chodníky na cintoríne 
z podvalov  a  poprosil poslancov, aby prišli poobede keď budú mať voľno a pomôžu tie 
podvaly poroznášať po cintoríne. Ďalej informoval prítomných, že sa musí kúpiť nová pumpa, 
pretože stará je už nefunkčná. Chce  opraviť vodojem, ktorý potrebuje údržbu.
Poslancom oznámil, že treba spraviť plot  z betónových tvárnic a vedľa plota  spraviť chodník 
od ihriska ku bytovke. Poslanec Martin Stanček dal návrh, aby sa na ihrisko dala sieť od cesty. 
Pán starosta mu povedal, že sieť sa dá aj z druhej strany. Pán Miloš Strnádel podotkol, že 
v blízkosti školy by sa malo dať dopravné značenie s nižšou rýchlosťou. Pán starosta 
oboznámil, že sa to bude riešiť  svetelným zariadením.

  
    bod č.6.: Rôzne

             
               Pán starosta informoval prítomných o rekonštrukcii verejného osvetlenia. Oboznámil 
poslancov s rozpočtom určeným na verejné osvetlenie. Pán Pavol Hýll sa pýtal čo sa bude robiť 
so starými svetlami, pán starosta mu odpovedal , že pôjdu do šrotu. Poslanec Martin Stanček sa 
pýtal, z čoho sa financuje verejné osvetlenie. Poslanci sa informovali v ktorých častiach obce sa 
už rekonštrukcia vykonala. Ďalej pán starosta informoval o projekte na výstavbu oddychového 
altánku, ktorý bude mať sídlo v ústredí a  bude 9 kusov informačných drevených tabúľ , ktoré sa 
budú nachádzať v každej osade. 
Pani Viera Bohušová sa pýtala, či sa bude riešiť rekonštrukcia cesty u Novákov. Pán starosta 
povedal, že sa bude riešiť ale nebude sa dávať celý nový koberec len tie časti kde sú jamy sa 
zrekonštruujú. Aj p. Ján Kubliniak sa pýtal na rekonštrukciu cesty v osade Ďurišovia aj tam sa 
bude riešiť rovnako ako u Novákov.
Pán Martin Stanček oznámil, že pani riaditeľka ZŠ poslala vyúčtovanie za školu r. 2011  
z poslednej rady školy.Pán Martin Stanček odovzdal pánovi starostovi a prítomným poslancom 
prílohu, v ktorej pani riaditeľka upozornila na jestvujúci dlh obce Lutiše, ako zriaďovateľa ZŠ s 
MŠ Lutiše voči ZŠ s MŠ Lutiše. Dlh podľa pani riaditeľky činí 16 800,00€.
Po rozprave poslancov a pána starostu, poslanci uložili pánovi starostovi predvolať pani 
riaditeľku ZŠ s MŠ Lutiše na prerokovanie vzniknutej situácie.
 

Pán Miloš Strnádel povedal, že v škôlke treba riešiť podlahu, pretože je v zlom stave a deti 
v škôlke sa nemajú kde hrať a keď idú spať tiež sa nedajú rozložiť postele. Ďalej upozornil na 
odtrhnuté zábradlie na moste pri kostole.
Pán starosta predniesol, že sa musí vymeniť firma, ktorá robí údržbu káblovej televízie, pretože 
si účtujú peniaze aj za rekonštrukcie, ktoré robí naša obec. Spravila by sa káblová televízia, kde 



bude už zavedený aj internet. Ďalej pán starosta informoval, že sa dala žiadosť na rekonštrukciu 
rozhlasu, a ak vyjde bude bezdrôtový rozhlas.
Pán starosta požiadal poslancov, aby informovali občanov, že nebezpečný odpad ako sú 
chladničky, práčky, televízory dávali na určené miesta a bude ich zberať auto na to určené.
Poslanec Miloš Strnádel sa informoval na prípadnú prácu v obci, načo mu pán starosta 
odpovedal, že bude pravdepodobná práca výroby odevov alebo káblikov.
     Pani Laceková predniesla informáciu o úprave a prehodnotení platu starostu   podľa §4 ods.1 
a 2 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest  v znení neskorších predpisov  a priemernej mzdy v národnom hospodárstve 
za rok 2011.
Hlavný kontrolór obce predložil plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012, ktorý bol 
jednohlasne schválený prítomnými poslancami.
 

Bod č.7.:  Návrh na uznesenie a záver

                   Predseda návrhovej komisie predniesol prítomným poslancom návrh na uznesenie 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.

U z n e s e n i e  č. 2/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 10.05.2012

Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach

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

     1. určenie zapisovateľa p. Paučinovú a overovateľov zápisnice p. Stančeka a p.Kubliniaka
     2. prejednanie osláv dňa matiek
     3. výmenu okien na obecnom úrade
     4. oboznámenie s prácami v obci
     5. rekonštrukciu verejného osvetlenia.
     6. prerokovanie platu starostu

B.  u k l a d á

    1. pánovi starostovi predvolať pani riaditeľku  ZŠ a doriešiť financovanie

C.  s c h v a ľ u j e

     1. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Viera Bohušová, , Ján Škrobák a Miloš Strnádel
     2. rozbor hospodárenia obce za 1.štvrťrok 2012 opatrením č. 1/2012
     3. výmenu okien na obecnom úrade 
     4. schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2012  
     5. plán kontrolnej činnosti
     6. výmenu firmy na údržbu káblovej televízie  
     

       



 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrh Uznesenia č.2/2012 zo zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v Lutišiach.

                                     
        Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným 
poslancom a občanom obce za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapisovateľ:

Jana Paučinová 

Overovatelia zápisnice:

Ján Kubliniak

Martin Stanček  

                                      Anton Š t e f k o
                                          starosta obce
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