Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 12.12.2012
Prítomní

: Anton Štefko, Viera Bohušová, Kamil Hudec, Pavol Hýll,
Ján Kubliniak, Martin Stanček, Miloš Strnadel, 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. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku - schválenie
3. Rozpočet obce pre rok 2013 - schválenie
4. Úprava rozpočtu pre rok 2012
5. Rôzne
6. Diskusia
7. 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 poslancov s programom zasadnutia, ktorý doplnil o dva body a to:
- schválenie návrhu VZN č.3/2013 o určení miesta a času zápisu detí do školskej dochádzky
- schválenie návrhu VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie pre originálne kompetencie,
dal hlasovať, prítomní poslanci program rokovania jednohlasne schválili.
Určil zapisovateľa zápisnice p. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Kamila Hudeca a
Pavla Hýlla.
Ďalej p. starosta podal návrh na zloženie návrhovej komisie a to v zložení p. Viera Bohušová,
Ján Kubliniak a Miloš Strnadel, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č.2.: VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
Pán starosta predniesol návrh VZN č.1/2013, ktoré sa týka miestnych daní a poplatkov,
vyzval prítomných poslancov aby predniesli svoje pripomienky, ako prvý sa prihlásil p. Stanček,
ktorý apeloval na zvýšenie poplatkov za komunálny odpad, kde sa pýtal, či zvýšenie poplatku
odpovedá pokrytiu nákladov, ďalej p. Strnadel mal pripomienku k zberným nádobám – kto ich
zakupuje. Odpovedal p. starosta –zberné nádoby zabezpečuje obec, pre rok 2013 budú dodané nové
zberné nádoby pre separovaný zber.
Prítomní poslanci sa po vzájomnej diskusií jednohlasne zhodli v návrhu na zvýšenie dani za užívanie
verejného priestranstva, kde navrhli poplatok zvýšiť na 1,00 €/m2/deň.
Po vzájomnej diskusií návrh VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku jednohlasne
schválili.

Bod č.3.: Rozpočet obce pre rok 2013
Pán starosta predniesol návrh rozpočtu pre rok 2013, s pripomienkami k návrhu sa
prihlásil p. Stanček, ktorý sa pýtal na grant pre projekt „Predstavujeme Lutiše turistom
z Horních Tošanovíc“ – jeho fakturácia, vysvetlenie podal p. Káčer - kontrolór obce, ďalej mal
otázku k položke poistenie vozidiel, ktoré bolo navýšené, zvýšenie je už aj pre zakúpený traktor
s príslušenstvom, ďalej pripomienkoval položku splácania úrokov – výška vyčíslenej hodnoty
bola stanovená odhadom, platby budú prevedené v budúcom roku – vysvetlenie podal p. Káčerkontrolór obce, v časti rozpočtu Transakcie verejného dlhu mal pripomienku k položke, kde
navrhol, aby bola rozpísaná suma na jednotlivé projekty. Ďalej požadoval zvýšenie návrhu
rozpočtu v položke požiarna ochrana.
S pripomienkou vystúpil aj p. Strnadel, ktorý navrhol, aby sa rozpočet pre požiarnu ochranu
zvýšil podaním projektov a aby sa členovia DHZ viac snažili získať finančné prostriedky
svojpomocne.
Po ukončení pripomienok k návrhu rozpočtu dal p. starosta hlasovať. Za prijatie návrhu
hlasovalo šesť poslancov (p. Bohušová, Hudec, Hýll, Kubliniak, Strnadel a Škrobák), jeden
poslanec p. Stanček bol proti prijatiu návrhu rozpočtu v tomto znení.
bod č.4.: Úprava rozpočtu pre rok 2012
Pán starosta predniesol návrh na úpravu rozpočtu za rok 2012, ktorý bol navýšený
v obci aj v rozpočtovej organizácií (ZŠ), prítomní poslanci nemali pripomienky k predloženému
návrhu a preto bol jednohlasne schválený.
bod č.5.: VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie pre originálne kompetencie obce
Pán starosta informoval prítomných poslancov o návrhu tohto VZN, ktorí im bol
predložený počas rokovania, poslanci po oboznámení sa s návrhom a po vysvetlení vzájomných
pripomienok návrh jednohlasne prijali.
bod č.6.: VZN č.3/2013 o určení miesta a času zápisu detí do povinnej školskej dochádzky
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o návrhu VZN, ktoré im bolo
predložené počas rokovania, poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č. 7.: Rôzne
Pán starosta informoval prítomných poslancov o dodatočnom schválení úverov. Ďalej
informoval o poškodení informačnej tabuli, ktorá má slúžiť pre občanov a turistov, o ničení
areálu multifunkčného ihriska a altánku a ich znečisťovaní. Navrhol do budúcna vyrubovať
platbu za používanie multifunkčného ihriska a zároveň požiadal poslancov, aby upozorňovali
občanov a mládež o dodržiavaní poriadku.
bod č. 8.: Diskusia
Poslanec p. Kubliniak predniesol na podnet občanov požiadavku o prešetrení
funkčnosti spoločného stavebného úradu v Belej. Pán starosta reagoval na požiadavku poslanca
a oboznámil prítomných o evidovaní listín týkajúcich sa stavebných materiálov na obecnom
úrade v Lutišiach.
Poslanec p. Stanček sa zapojil do diskusie s pripomienkou ohľadom Záverečného
účtu obce za rok 2011, kde pri jeho schvaľovaní mal pripomienky a žiadal ho po upravení
zaslať, nezodpovedalo to jeho požiadavkám a jednotlivé položky si dal vysvetliť aj na tomto
zasadnutí, kde opätovne požadoval rozpisovať položky rozpočtu, kde je potrebné menovite
uvádzať FO aj PO, ktoré poskytli úver, ďalej položky kultúrnych podujatí - vysvetlenie

k požiadavkám podal p. Káčer – kontrolór obce, pán starosta súhlasil, aby boli položky
rozpísané na jednotlivé akcie. Zároveň opätovne požiadal o zvýšenie rozpočtu pre požiarnu
ochranu. Ďalej mal pripomienku k zverejňovaniu faktúr, kde nebolo od dátumu 24.08.2012 nič
doplnené a požiadal zverejniť aj Záverečný účet obce. Navrhol aj schválenie ďalšieho
zasadnutia, ktoré by malo byť v mesiaci február 2013.
Poslankyňa p. Bohušová sa pýtala na možnosť zatvorenia školy v obci, čo a kto o tom
rozhoduje.
Bod č.9: Záver a návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie, predniesol prítomným poslancom návrh na uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
U z n e s e n i e č. 5/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 12.12.2012
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. Hudeca a Hýlla
2. informatívne správy - poškodzovanie verejného majetku
- dodanie zberných nádob pre separovaný zber
B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Viera Bohušová, Ján Kubliniak, Miloš Strnadel
3. VZN č.1/2013 o daní z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch
4. VZN č.2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na OK v ZŠ Lutiše
5. VZN č. 3/2013 o určení miesta a času zápisu detí na povinnú školskú dochádzku v ZŠ
6. rozpočet obce na rok 2013
7. úpravu rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie za rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 4/2012
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrh Uznesenia č.5/2012 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Lutišiach.
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval všetkým
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapisovateľ:
Anna Chovancová
Overovatelia zápisnice:
Viera Bohušová
Kamil Hudec
Anton Š t e f k o
starosta obce

