
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                    Z  á p i s n i c a 

  

               zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 07.11.2014 

 

 

 

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.   Úprava rozpočtu obce a ZŠ pre rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 1 

  3.   Audit hospodárenia obce za rok 2013 

  4.   Návrh na schválenie rozpočtu obce  a ZŠ na rok 2015-2017 

  5.   Schvaľovanie zverejneného VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnych  

        poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

  6.   Voľba prísediaceho na súde 

  7.   Návrh člena do rady školy 

  8.   Rôzne a 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 zúčastnila 

nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva, preto vyhlásil obecné zastupiteľstvo 

za uznášania sa schopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý v takomto 

zložení 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 zložení p. Kamil Hudec,  

Ján Kubliniak a Miloš Strnadel,  prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

 

  bod č.2.: Úprava rozpočtu obce a ZŠ pre rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 1 

 

                Pán starosta požiadal účtovníčku  obce, aby vysvetlila prítomným poslancom 

prevedené úpravy v rozpočte a zároveň požiadal prítomných o vyjadrenie sa k predloženému 

materiálu Úprava rozpočtu obce a ZŠ Lutiše za rok 2014, prítomní poslanci návrh úpravy 

nepripomienkovali, bol jednohlasne schválený.  
 

    



 

 

          

bod č.3.: Audit hospodárenia obce za rok 2013 

                 

               Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o správe audítora  k hospodáreniu obce 

za rok 2013, ktorá bola poslaná všetkým poslancom OZ.  Prítomní poslanci správu audítora 

zobrali na vedomie. 

 

bod č.4.: Návrh na schválenie rozpočtu obce  a ZŠ na rok 2015-2017 

 

               Pán starosta požiadal  prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu 

rozpočtu obce a ZŠ Lutiše. Hlavný kontrolór obce predniesol Stanovisko k návrhu rozpočtu 

obce a odporučil poslancom, aby návrh schválili. 

Poslanci návrh rozpočtu jednohlasne schválili bez pripomienok a Stanovisko hlavného 

kontrolóra zobrali na vedomie. 

 

bod č.5.:  Schvaľovanie zverejneného VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnych  

                poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

 

                Pán starosta predniesol návrh VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnych 

poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, informoval, že pre daný rok neboli 

žiadne zmeny v platbach, boli len pozmenené formulácie názvov občanov a stavieb a vypustená 

veta o nárokoch úľavy , požiadal prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu, 

poslanci návrh bez pripomienok jednohlasne schválili. 

 

bod č. 6.:  Voľba prísediaceho na súde 

                   

                Pán starosta  informoval prítomných poslancov o žiadosti Okresného súdu Žilina 

o zvolení prísediaceho, navrhol poslanca Miloša Strnadela, návrh bol jednohlasne schválený. 

  

bod č. 7.:  Návrh člena do rady školy 

 

                 Pán starosta predniesol žiadosť Rady školy pri ZŠ Lutiše s MŠ Lutiše o delegovanie 

člena do rady ako dôvod uviedli, že odišiel Mons.Mgr. Jozef Hrtús-farár, navrhol p. Lukáša 

Staňu, bytom Lutiše č. 275, návrh bol jednohlasne schválený. 

 

bod č. 8.:  Rôzne a záver 

 

                 Kontrolór obce, vysvetlil prítomným poslancom možnosť schválenia 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 každý rok, preto podal návrh na jej schválenie, prítomní 

poslanci jednohlasne schválili prednesený návrh.  

 

U z n e s e n i e  č. 4/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 07.11.2014 
 

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. Bohušovu a Škrobáka  

     2. správu audítora o hospodárení obce Lutiše za rok 2013 

     3. rozpočet obce a ZŠ na roky 2016-2017 

     4. stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2015-2017 

 

 



 

       

B.  s c h v a ľ u j e 
 

     1. program rokovania 

     2. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Miloš Strnadel 

     3. úpravu rozpočtu obce a ZŠ pre rok 2014 rozpočtovým opatrením č.1 

     4. rozpočet obce a ZŠ Lutiše na rok 2015  

       5. VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny odpad     

           a drobný stavebný odpad 

     6. voľbu prísediaceho na súde p. Miloša Strnadela, bytom Lutiše č. 312 

     7. návrh člena do Rady školy pri ZŠ Lutiše s MŠ Lutiše p. Lukáša Staňu, bytom Lutiše č. 275 

     8. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry 

 

 

   Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 4/2014 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 


