
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                          Z  á p i s n i c a 

  

           zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 27.03.2014 

 

 

 

Prítomní      : Anton Štefko, Viera Bohušová, Kamil Hudec, Pavol Hýll, Ján Kubliniak,  

                      Miloš Strnádel, Martin Stanček, 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.  ZŠ – stanovisko 

    3.  Ihrisko – úprava 

    4.  Rôzne a záver 

      

bod č.1.: Otvorenie 

 

               Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Lutiše otvoril a privítal všetkých 

prítomných starosta obce p. Anton Štefko. Podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že zasadnutia 

sa zúčastnili veštci  poslanci obecného zastupiteľstva, preto vyhlásil obecné zastupiteľstvo za 

uznášania sa schopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia a následne vyzval 

prítomných o návrh doplnenia programu, nebol navrhnutý ďalší bod programu, poslanci 

jednohlasne schválili program v takomto návrhu. 

     Určil zapisovateľa zápisnice p. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Miloša Strnadela 

a Jána Škrobáka. 

     Ďalej p. starosta podal návrh na zloženie návrhovej komisie a to v zložení p. Viera Bohušová, 

Kamil Hudec, Martin Stanček. Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

bod č.2.: ZŠ - stanovisko 

                 

               Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o podanom racionalizačnom opatrení, 

ktoré bolo zaslané z MŠVVŠ SR, kde bolo obci oznámené, že ku dňu 31. mája 2014 sa musí 

vyriešiť počet žiakov v triede 5. ročníka pre nový školský rok, minimálny počet žiakov má byť 

15, inak bude vzdelanie na druhom stupni ZŠ do 31. augusta ukončené. Na základe tohto 

opatrenia pán starosta vypracoval Stanovisko z pozície zriaďovateľa, ktoré aj predkladá 

poslancom OZ a prítomným na tomto zasadnutí. Stanovisko bolo odoslané na MŠVVŠ SR, 

priložené je k zápisnici ako príloha. Prítomní mali otázky na p. starostu, ktoré sa týkali tejto 

problematiky. 

 

bod č.3.: Ihrisko – úprava 

 

               Pán starosta podal informáciu o stave veľkého ihriska, ktoré sa začalo rekonštruovať, 

ale následne boli práce prerušené. Teraz sa opätovne začali vykonávať úpravy a to hlina, ktorá 

tam bola dovezená sa rozhŕňa, bude sa upravovať mechanizmami na to určenými, dá sa to do 

takého stavu aby sa mohlo využívať. 

 



bod č.4.: Rôzne 

 

               V rôznom vystúpili prítomní rodičia a učitelia s pripomienkami k predloženému 

stanovisku, najskôr bola vysvetlená otázka existencie ZŠ p. starostom potom jednotlivo 

prednesené pripomienky: 

- p. riaditeľka ZŠ sa opýtala na úvod, či už je odoslané stanovisko  

- p. Janková sa pýtala, či bude pokračovať II. stupeň ZŠ 

- p. Stanček mal otázku financovania školy, konkrétne rozdiel dofinancovania ako sa bude 

riešiť táto otázka financovania  

- p. Paučin chcel vedieť úspešnosť odoslaného stanoviska 

- p. Rišková sa opýtala či je možnosť získať detí z iných obci, riešiť situáciu inými 

spôsobmi ako výstavba bytov. 

Na prednesené pripomienky odpovedal p. starosta a p. riaditeľka ZŠ, financovanie sa bude riešiť 

až po ukončení a vyjadrení sa ministerstva, p. riaditeľka oslovila susednú obec – rodičia nemali 

záujem o umiestnenie detí v našej škole, s počtom žiakov sa znižuje aj  počet finančných 

prostriedkov, bolo navrhnuté, aby boli oslovení nejakí sponzori. Ďalej bola zodpovedaná otázka 

zatepľovania budovy školy, kde by sa znížili finančné prostriedky na kúrenie, čo tvorí najväčšiu 

položku z rozpočtu. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1/2014  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše konaného dňa 27.03.2014 
 

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. Strnadela a Škrobáka 

     2. informatívnu správu o - údržbe veľkého ihriska 

                                             - stanovisko k racionalizačnému opatreniu pre ZŠ 

                                             - pripomienky prítomných 

 

B.  s c h v a ľ u j e 

 

      1. program rokovania OZ Lutiše 

      2. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Bohušová, Hudec, Stanček  

        

     Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrh Uznesenia č.1/2014 zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Lutišiach. 

                                          

     Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva pán starosta obce poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Zapisovateľ: 

 

Anna Chovancová 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Miloš Strnadel 

 

Ján Škrobák  

       

 

                                           Anton Š t e f k o 

                                               starosta obce 



      


