Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 26.02.2015

Prítomní

: Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Eva Pallová, Mgr. Viera Sobolová, Miloš Strnadel

Neprítomní : Viera Bohušová, Ján Škrobák
Ostatní

: podľa prezenčnej listiny

Program :

1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie
2. VZN o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Lutiše
3. Prehodnotenie miestnych poplatkov
4. Návrh VZN na určenie výšky príspevku v ŠJ
5. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
6. Žiadosť o príspevok z rozpočtu obce pre včelárov
7. Rôzne
8. Návrh uznesenia
9. Záver

bod č.1.: Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva Lutiše otvoril a privítal všetkých prítomných
zástupca starostu obce p. Kamil Hudec. 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. Mgr. Vieru
Sobolovú a Miloša Strnadela.
Ďalej predniesol návrh návrhovej komisie a to v zložení p. Ján Kubliniak, Eva Pallová
a Miloš Strnadel, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č.2.: VZN o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Lutiše
Pán zástupca starostu vyzval prítomných poslancov aby sa vyjadrili k predloženému
návrhu VZN, ktoré musí byť prijaté na podnet prokurátora. Prítomní poslanci nemali
pripomienky k predloženému návrhu VZN a návrh jednohlasne schválili.

bod č.3.: Prehodnotenie miestnych poplatkov
Zástupca starostu p. Hudec predniesol návrh na zvýšenie miestnych poplatkov a to:
za vyhlasovanie v miestnom rozhlase 5,- € , návrh jednohlasne schválili, za nájom miestnosti
v KD:
- malá sála návrh bol 30,- € našim občanom, poslanci navrhli 25,- € + spotrebovaná energia
(kuchyňa), návrh jednohlasne schválili, návrh cudzím občanom bol 50.- € + spotrebovaná energia
v kuchyni, návrh jednohlasne schválili,
- veľká sála návrh bol 100,- € + spotrebovaná energia (kuchyňa) našim občanom, poslanci navrhli a
schválili 40,- € + spotrebovaná energia (kuchyňa) a 150,- € cudzím občanom + spotrebovaná
energia (kuchyňa), návrh jednohlasne schválili.
bod č.4.: Návrh VZN na určenie výšky príspevku v ŠJ
Prítomným poslancom bolo predložené VZN na určenie výšky príspevku na režijné
náklady a podmienky úhrady v ŠJ, kde vedúca ŠJ navrhla výšku príspevku 0,10 € na jedno jedlo.
Prítomní poslanci schválili návrh VZN bez pripomienok.
bod č.5.: Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Pán zástupca požiadal p. Lacekovú, aby informovala prítomných poslancov
o predloženom návrhu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce, ktoré sú navrhnuté
tak, aby boli v súlade so zákonom, prítomní poslanci schválili materiál predložených Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce jednohlasne.
bod č. 6.: Žiadosť o príspevok z rozpočtu obce pre včelárov
Pán zástupca predniesol žiadosť ZO SZV (včelári) o príspevok, ktorý chcú použiť na
osvetovú a vzdelávaciu činnosť, navrhol príspevok vo výške 30,- €, návrh poslanci jednohlasne
schválili.
bod č.8.: Rôzne
Pán zástupca požiadal hlavného kontrolóra obce p. Káčera, aby oboznámil prítomných
poslancov o predloženom materiály – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014, prítomní
poslanci zobrali predloženú správu na vedomie.
A následne pán zástupca požiadal prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému
návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015, návrh bol bez
pripomienok jednohlasne schválený.
Po prerokovaní jednotlivých bodov programu pán zástupca vyzval prítomných, aby
predniesli svoje požiadavky a návrhy.
Do diskusie sa prihlásil p. Škrobák Ladislav, ktorý ako zástupca ZVSL u Sýkorov
prišiel vysvetliť používanie a uzamykanie rampy, ktorá bráni vstupu na súkromný pozemok.
Poplatok, ktorý sa vyberá od jednotlivých združení FO a PO používajú na vyplatenie dani
z nehnuteľnosti, hospodára lesného pozemku a na administratívne poplatky. Pripomienku mal
p. Strnadel, že kto bude opravovať cestu po rampu. Pán Škrobák predložil potvrdenky
o zaplatení poplatku obci na opravu cesty.
Do diskusie sa prihlásila p. Mgr. Sobolová, ktorá sa pýtala, kde ide výťažok z plesu.
Zástupca starostu odpovedal, že ples neorganizovala obec, ale p. starosta ako súkromná osoba.
Obec nemala žiadne výdavky na ples a ani neprispela na organizovanie plesu, ďalej sa opýtala,
či ako súkromná osoba zaplatil prenájom sály.
Poslankyňa p. Pallová sa vo svojom príspevku pýtala, či by občanom, ktorí majú
záujem o obedy zo ŠJ nemohol byť zabezpečený rozvoz obedov a zároveň žiadala, aby boli
v rámci možnosti urobené schody na cintoríne v Ulici.

bod č.8.: Návrh na uznesenie a záver
U z n e s e n i e č. 1/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 26.02.2015
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. Mgr. Sobolovú, Strnadela
2. správu hlavného kontrolóra obce ku kontrolnej činnosti za rok 2014
B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Ján Kubliniak, Eva Pallová, Miloš Strnadel
3. VZN obce Lutiše č.2/2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom
zneškodňovaní obsahu žúmp.
4. miestne poplatky:
- za miestny rozhlas – vyhlasovanie 5,00 € v pracovnej dobe
- nájom KD veľká sála občania obce - 40,00 € + spotreba el. energie (kuchyňa)
ostatní - 150,00 € + spotreba el. energie (kuchyňa)
- nájom KD malá sála občania obce
25,00 € + spotreba el. energie (kuchyňa)
ostatní - 50,00 € + spotreba el. energie (kuchyňa)
5. VZN obce Lutiše č. 3/2015 o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni
6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lutiše
7. Žiadosť o príspevok pre včelárov vo výške 30,00 €
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lutiše na 1. polrok 2015
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č.1/2015 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Lutišiach.
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva zástupca starostu obce p. Hudec
poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Viera Sobolová
Miloš Strnadel
Zapisovateľ:
Anna Chovancová
Kamil H u d e c
zástupca starostu obce

