Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 19.06.2015

Prítomní

: Anton Štefko – starosta obce
Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Eva Pallová, Miloš Strnadel, Ján Škrobák

Neprítomní : Viera Bohušová, Mgr. Viera Sobolová
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 2014
3. Úprava rozpočtu
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015
5. Úprava platu podľa priemernej mzdy v NH za rok 2014 starostovi obce a kontrolórovi obce
6. Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi obce
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku
8. Rôzne
9. Návrh uznesenia
10. Záver
Návrh na doplnenie programu:

1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie
2. Záverečný účet obce za rok 2014
3. Úprava rozpočtu
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015
5. Úprava platu podľa priemernej mzdy v NH za rok 2014 starostovi obce a kontrolórovi obce
6. Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi obce
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku
8. Návrh na pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. roka 2015/2016
9. Informácia komisie pre verejný záujem
10. Rôzne
11. Návrh uznesenia
12. 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 doplnil o dva
body a v takomto zložení predniesol na schválenie, poslanci jednohlasne schválili prednesený
návrh programu.
Určil zapisovateľa zápisnice p. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Kamila Hudeca
a Evu Pallovú.
Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení p. Ján Kubliniak,
Miloš Strnadel a Ján Škrobák, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č.2.: Záverečný účet obce za rok 2014
Starosta obce predložil prítomným poslancom na schválenie Záverečný účet obce
Lutiše za kalendárny rok 2014, ktorého návrh bol riadne vyvesený pod dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce. K záverečnému účtu mal pripomienku p. Strnadel, ktorý sa pýtal na neuhradené
faktúry – p. starosta mu odpovedal, že sú to faktúry za povodňové škody a faktúry za služby,
ktoré prišli v roku 2015 a týkajú sa účtovného obdobia 2014. Faktúry sú už uhradené. Starosta
obce taktiež predniesol odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, hlavný
kontrolór obce odporúča OZ schváliť záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok
2014 bez výhrady. Účtovníčka obce p. Laceková bližšie vysvetlila predovšetkým novým
poslancom potrebu schválenia záverečného účtu v zmysle zákona, (záverečný účet obce, odborné
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu boli odoslané každému poslancovi k
preštudovaniu elektronicky pred konaním zasadnutia OZ). Prítomní poslanci berú na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, a schvaľujú záverečný účet obce
za rok 2014 bez výhrady. Vzhľadom k tomu, že obec má za rok 2014 výsledok hospodárenia
kladný, prebytok rozpočtu je v sume 8 653,01 € a celý je zdrojom rezervného fondu, nakoľko
obec nevytvára žiadne iné fondy a bude preúčtovaný v roku 2015.
bod č.3.: Úprava rozpočtu
Pán starosta požiadal účtovníčku obce p. Lacekovú, aby oboznámila prítomných
poslancov o predloženom návrhu úpravy rozpočtu obce aj ZŠ. Neboli vznesené pripomienky,
prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili rozpočtovým opatrením č.1/2015.
Návrh rozpočtu je v prílohe zápisnice.
bod č.4.: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015
Pán starosta požiadal prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu
plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015, plán bol bez pripomienok jednohlasne schválený.
bod č.5.: Úprava platu podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2014
starostovi obce a kontrolórovi obce
Správu podala účtovníčka obce p. Laceková, ktorá prítomných poslancov
informovala, že priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2014 je 858 €, vzhľadom
k tomu požiadala OZ, aby prerokovalo plat starostu obce, ktorý podľa §3 ods.1 zákona
č. 253/1994 Z.z. v z.n.p. je 858,00 € x 1,65- koeficient daný podľa počtu obyvateľov,
je s účinnosťou od 01.01.2015.

Plat hlavného kontrolóra obce je vo výške 73,00 € (858 € x 1,28 a prepočítaný na mesačný
úväzok 10 hodín) s účinnosťou od 01.01.2015. Všetci prítomní poslanci po prerokovaní zobrali
úpravu platu na vedomie.
bod č. 6.: Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi obce
Pán starosta navrhol za mimoriadny výkon kontrolórovi obce odmenu vo výške
100 €, poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č. 7.: Žiadosť o odkúpenie pozemku
Pán starosta informoval prítomných poslancov o predloženej žiadosti p. Tabačka
a Kubíka o odkúpenie pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce. Pozemok sa nachádza v časti obce
Mišovia parcel. č. 6200/1, 6201/1, jedná sa o nádvorie menovaných žiadateľov. Poslanec Hudec
požiadal, aby sa zatiaľ so schválením odpredaja pozemku počkalo, pokiaľ nebude obhliadka
poslancami OZ.
bod č. 8.: Návrh na pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. roka 2015/2016
Pán starosta požiadal p. Chovancovú, aby predniesla návrh na pedagogickoorganizačné zabezpečenie šk. r. 2015/2016, ktoré pripravila riaditeľka ZŠ, návrh prítomní
poslanci jednohlasne schválili.
bod č. 9.: Informácia komisie pre verejný záujem
Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu poslanec Kamil Hudec predložil
poslancom záznam zo zasadnutia komisie zo dňa 24.04.2015, ktorá zasadala v súvislosti s
písomným oznámením starostu obce Lutiše Antona Štefku za predchádzajúci kalendárny rok
2014. Záznam tvorí prílohu zápisnice. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona 357/2004 Z.z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
č. 545/2005 Z.z. a neskorších predpisov, ktoré podal starosta obce p. Anton Štefko v stanovenej
lehote a ktoré dňa 24.04.2015 prerokovala Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií bez pripomienok.
bod č. 10.: Rôzne
V závere rokovania p. starosta informoval prítomných o žiadosti o osobné auto,
ktoré Polícia v Žiline vyraďovala z evidencie a poskytovala ich obciam, p. starosta pre obec
získal jeden automobil. V súvislosti s týmto informoval aj o tom, že sa používa nákladné auto
AVIA, ktoré je v jeho vlastníctve a používa sa na účely obce, pretože obec má nefunkčné
nákladné auto Avia, navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby sa urobila výmena aut. Poslanci
zvážili, že obec viac potrebuje nákladné auto, súhlasili s jeho používaním a predbežne súhlasili
aj s návrhom výmeny.
Ďalej informoval o ukončení rekonštrukcie vodárničky - Vodáreň ZŠ a stavby chodníka okolo
multifunkčného ihriska, o ďalších prácach - vybudovanie schodov na cintoríne v Ulici.
Pán starosta podal návrh na finančnú výpomoc rodinám, ktoré zasiahol ničivý požiar a to pre
rodinu Holienčíkovu vo výške 200 € a pre rodinu Remišovu vo výške 300 €. Po vzájomnej
diskusií prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
Do diskusie sa prihlásil aj p. Strnadel, ktorý požadoval, aby sa stanovila výška
odmeny pre poslancov.
Pani Pallová požadovala zverejňovanie zápisníc na webovej stránke obce.

U z n e s e n i e č. 3/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 19.06.2015
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. Hudeca a Pallovú
2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
3. konštatovanie Komisie na ochranu verejného záujmu, že Oznámenie o funkcií, zamestnaní,
činnosti a majetkových pomerov za rok 2014 Anton Štefko, starosta obce podal v lehote
stanovenej zákonom a bez pripomienok členov komisie
4. informáciu o ukončení stavby chodníka a vodárne ZŠ
5. informáciu o používaní nákladného auta Avia, ktoré je vlastníctvom p. starostu- auto sa
používa na účely obce
6. prerokovanie platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce
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. záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad
3. použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 8 653,01 €
4. úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015
5. plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015
6. odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 100 €
7. návrh na pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. roka 2015/2016
8. finančnú výpomoc rodinám postihnutých požiarom
- rodine Holienčíkovej vo výške 200 € a rodine Remišovej vo výške 300 €
9. používanie nákladného auta Avia, ktoré je vlastníctvom p. starostu – auto sa používa
na účely obce
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č.3/2015 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Lutišiach. Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce
poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.
Overovatelia zápisnice:
Kamil Hudec
Eva Pallová
Zapisovateľ:
Anna Chovancová

Anton Š t e f k o
starosta obce

