Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 13.12.2013

Prítomní

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

Neprítomní : Pavol Hýll
Ostatní

: podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie
2. Rozpočet obce pre rok 2014
3. VZN o miestnych daniach a poplatkov
4. Úprava rozpočtu pre rok 2013
5. Programová štruktúra obce - neuplatňovanie
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. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Vieru Bohušovú a
Kamila Hudeca.
Ďalej p. starosta podal návrh na zloženie návrhovej komisie a to v zložení p. Ján Kubliniak,
Miloš Strnadel a Ján Škrobák, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č.2.: Programová štruktúra obce - neuplatňovanie.
Pán starosta požiadal kontrolóra obce, aby vysvetlil prítomným poslancom schválenie
bodu v novele zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá
hovorí o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce, týka sa to obcí do 2000
obyvateľov, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo, preto podal návrh na jej schválenie, prítomní
poslanci jednohlasne schválili prednesený návrh.
bod č.3.: Rozpočet obce na rok 2014
Pán starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému materiálu
Rozpočtu obce na rok 2014, pripomienku mal p. Stanček k finančným prostriedkom pre OK –
použitie, tieto sa posielajú mesačne a je poukazovaná celá schválená suma, p. starosta dal
hlasovať. Návrh rozpočtu bol poslancami jednohlasne schválený.

bod č.4.: VZN o miestnych daniach a poplatkoch.
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o návrhu VZN k dani z nehnuteľnosti
a miestnym poplatkom, sadzby daní a poplatkov sa nezmenili, ich hodnota ostáva, zmena bola
navrhnutá len v časti VZN - oslobodenie, kde sa ruší počet osôb pri platení poplatku za domový
odpad, platenie podľa vydaného rozhodnutia pre PO, zníženie poplatku za domový odpad.
Po vzájomnej diskusií prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh VZN.
bod č.5.: Úprava rozpočtu pre rok 2013
Pán starosta požiadal p. Lacekovú o prednesenie návrhu na úpravu rozpočtu za rok
2013. Položky rozpočtu boli upravené z dôvodu navýšenia, poslanec p. Stanček mal výhradu
k úprave v tom zmysle, že neboli doručené materiály vopred a tak sa nemohol vyjadriť
k schváleniu, preto sa zdržal hlasovania. Poslanci p. Bohušová, Hudec, Kubliniak, Strnadel,
Škrobák nemali pripomienky k predloženému návrhu a preto bol návrh schválený.
bod č. 9.: Rôzne
Pán starosta
informoval prítomných poslancov o predloženom návrhu plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014, po oboznámení návrhu dal p.
starosta hlasovať, návrh bol jednohlasne prijatý.
Hlavný kontrolór obce predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu obce pre roky 20142016, ktoré prítomní poslanci zobrali na vedomie.
Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená správa audítora k účtovnej
závierke za rok 2012, správu audítora zobrali prítomní poslanci na vedomie.
Ďalej p. starosta informoval o predloženej žiadosti na schválenie prevádzkovej doby
v kaderníctve Vanes, prítomní poslanci prevádzkovú dobu kaderníctva jednohlasne schválili.
Poslanec p. Stanček podal opätovne návrh na vyhlasovanie v miestnom rozhlase
zasadnutia obecného zastupiteľstva, návrh bol jednohlasne schválený.
U z n e s e n i e č. 7/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 13.12.2013
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. Bohušovú a Hudeca
2. správu audítora k účtovnej závierke za rok 2012
3. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce pre roky 2014-2016
B. s c h v a ľ u j e
1. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Ján Kubliniak, Miloš Strnadel, Ján Škrobák
2. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
3. úpravu rozpočtu pre rok 2013
4. rozpočet obce na rok 2014
5. VZN obce o miestnych daniach a miestnych poplatkoch pre rok 2014
6. plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
7. prevádzkovú dobu pre kaderníctvo Vanes
8. vyhlasovanie zasadnutí OZ Lutiše miestnym rozhlasom

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č.7/2013 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:
Viera Bohušová
Kamil Hudec

Anton Š t e f k o
starosta obce

