Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 15.12.2015

Prítomní

: Anton Štefko, Viera Bohušová, Kamil Hudec, Ján Kubliniak,
Mgr. Viera Pekárová, Miloš Strnadel

Neprítomní : Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák
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 2015 – rozpočtové opatrenie č. 2
3. Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014
4. Návrh na schválenie rozpočtu obce a ZŠ na rok 2016-2018
5. Návrh VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad
6. Predaj pozemku
7. Zaradenie obce do územia mikroregiónu Terchovská dolina - MAS
8. Rôzne
9. 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. Helenu Lacekovú a overovateľov zápisnice p. Vieru Bohušovú
a Kamila Hudeca.
Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení p. Ján Kubliniak,
Mgr. Viera Pekárová a Miloš Strnadel, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č.2.: Úprava rozpočtu obce a ZŠ pre rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 2
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 2015, prítomní poslanci po vzájomnej
diskusií návrh úpravy rozpočtu jednohlasne schválili.

bod č.3.: Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o správe audítora k hospodáreniu obce
za rok 2014, 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 2016-2018
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 doporučil poslancom, aby návrh rozpočtu schválili.
Poslanci návrh rozpočtu jednohlasne schválili bez pripomienok a Stanovisko hlavného
kontrolóra zobrali na vedomie.
bod č.5.: Návrh VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad
Pán starosta predniesol návrh VZN č. 1/2016 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, požiadal
prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu, poslanci návrh bez pripomienok
jednohlasne schválili.
bod č. 6.: Predaj pozemku
Pán starosta predniesol žiadosť p. Jána Kupčuljaka, bytom Lutiše č. 246, 013 05 na
odpredaj pozemku vo vlastníctve obce za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov, jedná sa
o pozemok v registri EKN, parcele č. 6201/1, ostatné plochy o výmere 26 m2, ktorá je zameraná
geometrickým plánom č. 7/201, vyhotoveným GEOKOP II – Ing. Marošom Glovom, Bratislava,
dňa 27.10.2015. Navrhnutá cena pozemku je vo výške 0,45 €/m2, ktorá bola prítomnými poslancami
jednohlasne schválená.
bod č. 7.: Zaradenie obce do územia mikroregiónu Terchovská dolina - MAS
Pán starosta predniesol návrh zaradenia obce Lutiše do územia mikroregiónu
Terchovská dolina – MAS, prítomní poslanci jednohlasne súhlasili s predloženým návrhom.
bod č. 8.: Rôzne
Pán starosta informoval o príprave projektu, ktorý sa týka opravy miestnych
komunikácií a projektu úpravy exteriéru pri oddychovej bunke, na základe týchto informácií
predložil návrh schválenia na realizáciu týchto projektov, prítomní poslanci jednohlasne
schválili prednesený návrh. Informoval aj o oprave smútku domu, zameraní cintorína. Ďalej
p. starosta navrhol odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 50 €, poslanci jednohlasne
schválili návrh odmeny.
Poslankyňa p. Mgr. Pekárová predniesla požiadavku na označenie cesty pri Staňoch, kde sa
hlavná cesta križuje s miestnou komunikáciou a umiestnení zrkadla pri školskej bráne. Pán
starosta odpovedal, že tieto požiadavky sa riešia cez správu ciest.
Poslankyňa p. Bohušová mala pripomienku k vývozu plastov.

U z n e s e n i e č. 6/2015
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 15.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa p. Lacekovú a overovateľov zápisnice p. Bohušovu a Hudeca
2. správu audítora ku konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierke obce Lutiše za rok 2014
3. rozpočet obce a ZŠ Lutiše na roky 2017-2018
4. stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2016-2018
5. informatívne správy – zameranie cintorína, oprava domu smútku
B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú komisiu v zložení p. Ján Kubliniak, Mgr. Viera Pekárová a p. Miloš Strnadel
3. úpravu rozpočtu obce a ZŠ pre rok 2015 rozpočtovým opatrením č.2
4. rozpočet obce a ZŠ Lutiše na rok 2016
5. VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
6. predaj pozemku parcelu číslo CKN 872/33 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2,
ktorá bola odčlenená od EKN parcely č. 6201/1 ostatné plochy evidované na LV č. 1059 vo
vlastníctve obce, tak ako je to zamerané GP č. 7/2015 zo dňa 27.10.2015, vyhotoveným Ing.
Marošom Glovom- GEOKOP II, Bratislava, za cenu 0,45 €/m2, teda za celkovú sumu
11,70 € (slovom: jedenásť eur, sedemdesiat centov) v zmysle §9 ods.6 zák. 138/1991 Zb
o majetku obcí v z.n.p.pre kupujúceho:
- Ján Kupčuliak, bytom Lutiše č. 246, 013 05.
7. zaradenie obce Lutiše do územia Mikroregiónu Terchovská dolina - MAS
8. prípravu a realizáciu projektu na opravy miestnych komunikácií
9. prípravu a realizáciu projektu na úpravu verejného priestranstva a zelene pri oddychovej
bunke na parcele CKN č. 6580
10. odmenu pre hlavného kontrolóra vo výške 50 €
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 6/2015 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Lutišiach.
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným
poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.
Overovatelia zápisnice:
Viera Bohušová
Kamil Hudec
Zapisovateľ:
Helena Laceková
Anton Š t e f k o
starosta obce

