Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 11.09.2013
Prítomní

: Anton Štefko, Viera Bohušová, Kamil Hudec, Ján Kubliniak,
Miloš Strnadel, Ján Škrobák

Neprítomní : Pavol Hýll, Martin Stanček - ospravedlnený
Ostatní

: podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie
2. Rozbor hospodárenia za I. polrok 2013
3. VZN o vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií
4. Návrh na pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. r. 2013/2014
5. Návrh na prevádzkovú dobu v MŠ Lutiše a určenie počtu detí počas prázdnin v MŠ
6. Odpredaj traktora
7. Žiadosť o prenájom miestnosti – Kaderníctvo Vanes
8. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice
9. 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. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Kamila Hudeca
a Miloša Strnadela.
Ďalej p. starosta podal návrh na zloženie návrhovej komisie a to v zložení p. Viera Bohušová,
Ján Kubliniak a Ján Škrobák, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č.2.: Rozbor hospodárenia za I. polrok 2013
Pán starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému materiálu
Rozboru hospodárenia za I. polrok 2013, prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky, preto
dal p. starosta hlasovať. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
bod č.3.: VZN o vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií.
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o význame prijatia tohto VZN nie len
počas volieb, ale aj celého roka, v záujme zachovania čistoty, kultúrnosti a estetického vzhľadu
obce, prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh VZN.

bod č.4.: Návrh pedagogicko-organizačného zabezpečenia šk. r. 2013/2014
Pán starosta požiadal p. Chovancovú o prednesenie návrhu ZŠ Lutiše o pedagogickoorganizačnom zabezpečení školského roka 2013/2014 - návrh počtu tried a žiakov, spojené
ročníky na I. stupni.
Prítomní poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu a preto bol jednohlasne
schválený.
bod č.5.: Návrh prevádzkovej doby MŠ Lutiše“
Pán starosta požiadal p. Chovancovú o prečítanie návrhu na prevádzku MŠ Lutiše
a žiadosti o rozhodnutie minimálneho počtu detí v MŠ počas prázdnin, prítomní poslanci
schválili, aby MŠ počas prázdnin mala minimálni počet deti 12, jednohlasne schválili aj
navrhnutú dobu prevádzky MŠ.
bod č. 6.: Odpredaj traktor
Pán starosta predniesol návrh na odpredaj obecného traktora, ktorý nie je využiteľný,
nakoľko sa používa nový, výkonejši traktor. Požiadal prítomného p. kontrolóra, aby sa
informoval o potrebných náležitostiach k odpredajú, prítomní poslanci návrh jednohlasne
schválili.
Bod č. 7.: Žiadosť o prenájom miestnosti
Pán starosta predniesol žiadosť p. Emílie Skaličanovej o prenájom miestnosti za
účelom prevádzky kaderníctva a zároveň navrhol výšku nájmu v sume 15 €/mesiac, poslanci
predloženú žiadosť a návrh pána starostu jednohlasne schválili.
bod č. 8.: Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice
Pán starosta požiadal p. Chovancovú, aby predniesla návrh o vyradení kníh,
informovala prítomných poslancov o stave obecnej knižnice, kde veľa kníh je poškodených
a odporučených kontrolou z krajskej knižnice v Žiline vyradiť, predložený bol zoznam
vyradených kníh.
Poslanci jednohlasne schválili návrh na vyradenie.
bod č. 9.: Rôzne
Pán starosta informoval prítomných poslancov o predvolaní na MŠVVŠ SR, kde sa
mal zúčastniť spolu s p. riaditeľkou rokovania. Predchádzalo tomu dohodovacie konanie na
dofinancovanie prevádzkových nákladov školy. Rokovania sa zúčastnil sám 25. júla 2013, kde
ministerstvo školstva uložilo zriaďovateľom škôl racionalizačné opatrenie vo vzťahu
k základnej škole, financovanie základných škôl. Školy, ktoré majú malý počet žiakov sa rušia,
jeden z návrhov bolo zlúčiť ročníky I. stupňa, a II. stupeň zrušiť, ak nemá trieda minimálne 15
žiakov. Po vzájomnej diskusií prítomní poslanci prijali uznesenie v znení, že obec ZŠ pre rok
2013/2014 ešte zachová a k navrhovaným racionalizačným opatreniam pristúpi čiastočne,
stanovisko zriaďovateľa je priložené k zápisnici.
Ďalej p. starosta informoval o poškodzovaní zariadenia verejného osvetlenia,
o podpísaní zmluvy o odpredaji káblovej televízie a priebehu hodových slávnosti, kde všetkým
zúčastneným poďakoval za spoluprácu.
Pani poslankyňa Bohušová predniesla požiadavku na vytvorenie priestorov v ZŠ pre
MŠ, konkrétne miestnosť pre deti, ktoré navštevujú MŠ, pán starosta jej odpovedal, že je to
v kompetencií riaditeľky ZŠ.

U z n e s e n i e č. 5/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 11.09.2013
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 Strnadela
2. informatívne správy - o rokovaní na ministerstve školstva
- o predaji káblovej televízie
- o priebehu hodových slávnosti
B. s c h v a ľ u j e
1. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Viera Bohušová, Ján Kubliniak, Ján Škrobák
2. rozbor hospodárenie za I. polrok 2013
3. VZN o vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií
4. pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. r. 2013/2014
5. prevádzkovú dobu MŠ Lutiše a rozhodnutie o počte detí počas prázdnin
6. odpredaj traktora
7. prenájom miestnosti pre p. Emíliu Skaličanovú a nájom vo výške 15 €/mesiac
8. vyradenie kníh z obecnej knižnice podľa priloženého zoznamu
9. stanovisko k racionalizačnému opatreniu v školstve
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č.5/2013 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Lutišiach.
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným
poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapisovateľ:
Anna Chovancová
Overovatelia zápisnice:
Kamil Hudec
Miloš Strnadel
Anton Š t e f k o
starosta obce

Obecný úrad Lutiše, Lutiše 66, 013 05
_____________________________________________________________________________

Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

Vážený generálny riaditeľ,
dňa 25.07.2013 som sa ako starosta Obce Lutiše zúčastnil na rokovaniach o uložení racionalizačného
opatrenia vo vzťahu k základnej škole, ktorú zriaďujeme. Na rokovaní sme dostali návrhy na uloženie
racionalizačných opatrení.
Naše stanovisko:
Poslanci obecného zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 11. septembra 2013 schválili uznesenie v znení,
že obec základnú školu pre školský rok 2013/2014 ešte zachová.
Činnosť základnej školy okrem výchovy a vzdelávania výrazne ovplyvňuje a dotvára život v obci. Základná škola
vytvára a poskytuje pre deti a žiakov atmosféru rodinného prostredia, podieľa sa na budovaní dobrých vzťahov,
zachováva kultúrny a spoločenský život v obci.
Všetci sme toho názoru, že s odchodom detí z obce odchádza aj kultúra.
A preto zriaďovateľ ZŠ Lutiše s MŠ Lutiše pristupuje k navrhovaným racionalizačným opatreniam čiastočne
a to zlúčením žiakov na 1. stupni do dvoch tried – spojený ročník 1. a 3., spojený ročník 2. a 4. Úväzky učiteľov
boli prehodnotené a sú rozdelené rovnomerne, v rozvrhu nie sú žiadne nadčasové hodiny a počet zamestnancov
zodpovedá počtu hodín podľa úväzkov.
Podobne i na 2. stupni boli prepočítané vyučovacie hodiny a rozdelené medzi vyučujúcich tak, že nevznikli
nadčasové hodiny a počet pedagogických zamestnancov zodpovedá počtu hodín podľa úväzkov. Okrem toho
riaditeľka základnej školy pristúpila k spojenému vyučovaniu telesnej výchovy na druhom stupni. Chlapci 5. 6.
ročníka majú spoločnú telesnú výchovu, podobne aj chlapci 8. a 9. ročníka. Telesná výchova dievčat sa spojila
a vyučuje sa spoločne pre dievčatá 5., 6., 8. a 9. ročníka spoločne z dôvodu nízkeho počtu dievčat, pretože počty
chlapcov v triedach prevládajú, čo však v žiadnom prípade neovplyvňuje kvalitu vyučovania.
Na základe spomenutých opatrení základná škola naďalej poskytuje výchovu a vzdelávanie na 1. a 2. stupni
v Obci Lutiše. Škola sa snaží neustále šetriť a s finančnými prostriedkami hospodáriť čo najefektívnejšie, zapája sa
do projektov vyhlásenými rôznymi nadáciami, hľadá nové možnosti a riešenie pre ďalší školský rok.

S pozdravom
Anton Š t e f k o
starosta obce

_______________________________________________________________________________
Telefón: 041/5976106, fax:041/5976093, mobil: 0911 972 026, e-mail: obeclutise@lutise.sk

