Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 24.06.2014

Prítomní

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

Neprítomní : Ján Kubliniak
Ostatní

: podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie
2. Záverečný účet obce za rok 2013
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
4. Správa hlavného kontrolóra ku kontrolnej činnosti za rok 2013
5. Plán kontrolnej činnosti na 2. Polrok 2014
6. Smernica o verejnom obstarávaní
7. Návrh na pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. roka 2014/2015
8. Rôzne a záver
Doplnený program:
1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie
2. Záverečný účet obce za rok 2013
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
4. Správa hlavného kontrolóra ku kontrolnej činnosti za rok 2013
5. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014
6. Smernica o verejnom obstarávaní
7. Návrh na pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. roka 2014/2015
8. Informácia z kontroly NKU
9. Prerokovanie platu starostu obce
10. Rôzne a záver
bod č.1.: Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a privítal všetkých prítomných starosta
obce p. Anton Štefko. Podľa prezenčnej listiny skonštatoval, ţe zasadnutia sa zúčastnila
nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva, preto vyhlásil obecné zastupiteľstvo
za uznášania sa schopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý doplnil o dva
body a v takomto zloţení predniesol na schválenie, poslanci jednohlasne schválili prednesený
návrh programu.

Určil zapisovateľa zápisnice p. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Vieru Bohušovú
a Jána Škrobáka.
Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zloţení p. Kamil Hudec,
Pavol Hýll a Miloš Strnadel, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č.2.: Záverečný účet obce za rok 2013.
Pán starosta poţiadal kontrolóra obce, aby vysvetlil prítomným poslancom prevedené
úpravy v materiáloch Záverečného účtu, ktoré vznikli preklepom a zároveň poţiadal prítomných
o vyjadrenie sa k predloţenému materiálu Záverečný účet obce Lutiše za rok 2013.
K téme sa prihlásil poslanec p. Stanček, kde sa pýtal na dodávateľov voči, ktorým má obec
záväzky, konkrétne Amazonka, s.r.o., lebo tento dlh sa ťahá uţ z minulého obdobia, p. starosta
odpovedal, ţe je to oprava oblúkovej haly- čaká sa na vyjadrenie súdu. Ďalej na pôţičky FO, PO
– takisto obec čaká na uzatvorenie projektu „Ţijeme s lesom“, ktorý bol z Trenčianskeho
samosprávneho kraja a hneď po zaslaní finančných prostriedkov budú pôţičky uhradené.
Pripomienku mal aj k príjmom, konkrétne poloţka oprava ciest – vysvetlené bolo zo strany p.
starostu, ktorý menoval opravené úseky miestnych komunikácií a dorába sa chodník okolo
multifunkčného ihriska pri ZŠ. Ďalej poţadoval rozpísanie výdavkov na kultúrne podujatie, čo
je poloţka 08209 - beţné výdavky
kultúrne podujatia
energie
materiál na drobné opravy a kuchynský riad
Cez projekt „ Ţijeme lesom“ :
stoly a stoličky
kuchynský riad
projektor plátno a notebook
upomienkové darčeky pre partner. obec
preprava osôb partnerskej obce
hubárske pexeso a tlmočenie
projekt. manaţment, koordinátor a finančné spracovanie
stravovanie a ubytovanie osôb partnerskej obce

1 145,00 €
3 684,09 €
1 543,96 €
8 590,80 €
403,00 €
1 560,00 €
400,00 €
564,00 €
1 032,00 €
3 020,85 €
2 080,00 €

a poloţka 08209 – Kapitálové výdavky
KD rekonštrukcia mála sala ( podlahy a okna)

23 780,94 €

Ďalej poţadoval zverejnenie Záverečného účtu na web stránke obce.
Poslanec p. Strnadel sa pýtal p. starostu kde zohnal finančné prostriedky, ktoré nie sú v rozpočte.
Po vznesení pripomienok dal p. starosta hlasovať, Záverečný účet obce Lutiše za rok 2013 bol
schválený bez výhrad.
bod č.3.: Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Pán starosta vyzval hlavného kontrolóra obce aby oboznámil prítomných s odborným
stanoviskom k záverečnému účtu, navrhol prijať stanovisko bez výhrad a zaslať materiál
všetkým poslancom OZ. Prítomní poslanci odborné stanovisko zobrali na vedomie bez výhrad.
bod č.4.: Správa hlavného kontrolóra ku kontrolnej činnosti za rok 2013.
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o predloţenom materiály hlavného
kontrolóra obce, nikto nemal pripomienky, prítomní poslanci zobrali predloţenú správu na
vedomie.

bod č.5.: Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014
Pán starosta poţiadal prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k predloţenému návrhu
plánu kontrolnej činnosti, plán bol bez pripomienok jednohlasne schválený.
bod č. 6.: Smernica o verejnom obstarávaní
Pán starosta informoval prítomných poslancov o predloţenom návrhu Smernice
o verejnom obstarávaní, ktorá je upravená tak, aby bola v súlade so zákonom, prítomní poslanci
schválili materiál predloţenej Smernice o verejnom obstarávaní jednohlasne.
bod č. 7.: Návrh na pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. roka 2014/2015
Pán starosta poţiadal p. Chovancovú, aby predniesla návrh na pedagogickoorganizačné zabezpečenie šk. r. 2014/2015, ktoré pripravila riaditeľka ZŠ, návrh prítomní
poslanci jednohlasne schválili.
bod č. 8.: Informácia z kontroly NKU
Pán starosta informoval prítomných o výsledkoch kontroly NKU, ktorá preverovala
finančné hospodárenie obce, inventarizáciu majetku, účtovanie...., kontrola nezistila závaţné
nedostatky v obci, boli to beţné chyby v účtovníctve, v majetku vo vedení agendy a pod.
bod č. 9.: Prerokovanie platu starostu obce
Hlavný kontrolór obce predniesol prítomným poslancom zverejnenie ŠÚ SR
o priemernej mzde v národnom hospodárstve pre rok 2013, ktorá je vo výške 824,00 €.
Vzhľadom k tomu je potrebné prerokovať plat p. starostu, ktorý je nasledovný:
- podľa §3 ods.1 zákona č. 253/1994 Z.z. v z.n.p. je vo výške 1 359,60 € (výpočet: 824,00 € x
1,65- koeficient daný podľa počtu obyvateľov) a podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.
v z.n.p. zvýšený o 70%, t.j. o 951,72 €, teda spolu 2 311,32 €. Piati poslanci ((Bohušová, Hýll,
Hudec, Strnadel, Škrobák) po prerokovaní návrhu platu s prepočítanou úpravou súhlasili, jeden
poslanec p. Stanček bol proti schváleniu platu.
bod č. 10.: Rôzne a záver
V závere rokovania informoval p. starosta prítomných o nutnosti opravy – výmeny
vodovodného potrubia – Vodáreň ZŠ a o prehodnotení zmluvy, ktorú má uzatvorenú škola s p.
Bubicom ohľadne vykurovania – veľké faktúry za kúrenie.
Do diskusie sa prihlásil aj p. Stanček, ktorý upozornil, ţe nie sú zverejnené faktúry
a zápisnice zo zasadnutí na webovej stránke obce.
Ďalej mal pripomienku p. Hýll, ktorý poţadoval opravu elektrických stĺpov,
s poţiadavkou súhlasili aj ostatní poslanci, preto doporučili p. starostovi zabezpečiť opravu
elektrických stĺpov.
Pani Bohušová mala pripomienku k oprave výtlkov na miestnych komunikáciách –
podľa nej by sa mali natiahnuť nové koberce.

U z n e s e n i e č. 2/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 24.06.2014
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. Bohušovú a Škrobáka
2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce bez výhrad
3. správu hlavného kontrolóra obce ku kontrolnej činnosti za rok 2013
4. informáciu o výsledku kontroly NKU
5. informáciu o výmene potrubia – Vodáreň ZŠ, o vykurovaní v ZŠ
B. s c h v a ľ u j e
1. návrhovú a mandátovú komisiu v zloţení p. Kamil Hudec, Pavol Hýll, Miloš Strnadel
2. záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad
3. plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014
4. smernicu 1/2014 o verejnom obstarávaní
5. návrh na pedagogico-organizačné zabezpečenie šk. roka 2014/2015
6. tvorbu rezervného fondu vo výške 84,93 €
7. plat starostu obce, ktorý v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a miest v z.n.p. o zvýšení platu starostu o 70%, t.j. na sumu
951,72 € s platnosťou od 01.01.2014.
B. d o p o r u č u j e
1. starostovi obce zabezpečiť opravu elektrických stĺpov.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č.2/2014 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Lutišiach.
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným
poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

Overovatelia zápisnice:
Viera Bohušová
Ján Škrobák
Zapisovateľ:
Anna Chovancová
Anton Š t e f k o
starosta obce

