Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 21.06.2012
Prítomní

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

Neprítomní : Pavol Hýll - ospravedlnený
Ostatní

: podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie
2. Schválenie Záverečného účtu a audit obce za rok 2011
3. VZN – poplatok za deti v MŠ a poplatok za deti v ŠK
4. Návrh prevádzkového poriadku ihriska
5. Plán zasadnutí OZ
6. Verejné osvetlenie – spôsob financovania
7. Rôzne
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 obecného zastupiteľstva, preto vyhlásil obecné zastupiteľstvo za
uznášania sa schopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý poslanci
jednohlasne schválili.
Určil zapisovateľa zápisnice p. Helenu Lacekovú a overovateľov zápisnice p. Vieru Bohušovú
a Miloša Strnadla
Ďalej p. starosta podal návrh na zloženie návrhovej komisie a to v zložení p. Martin Stanček,
Kamil Hudec a Ján Škrobák, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č.2.: Schválenie záverečného účtu a audit obce za rok 2011
Poslancom Obecného zastupiteľstva Lutiše bol predložený návrh záverečného účtu za
rok 2011 a správa audítora k účtovnej závierke za rok 2011. Kontrolór obce predniesol správu
k záverečnému účtu obce za rok 2011. Poslanec Martin Stanček mal dotaz, aby sa položka
kultúrne podujatia uviedla podrobne a záväzky voči dodávateľom aby boli rozpísane za každého
dodávateľa. Po vzájomnej diskusií bol záverečný účet obce za rok 2011 jednohlasne schválený
bez výhrad. Správu audítora k účtovnej závierke a správu kontrolóra obce k záverečnému účtu
za rok 2011 vzali poslanci na vedomie.

bod č.3.: VZN - poplatok za deti v MŠ a ŠK.
Pán starosta predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lutiše č.4/2012
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na zvýšenie čiastočnej úhrady výdavkov
na jedno dieťa mesačne sumu 5,00 € a návrh Všeobecne záväzného nariadenie obce Lutiše
č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí príspevok zákonného zástupcu na žiaka mesačne 2,00 €.
Návrhy VZN boli jednohlasne schválené.
bod č.4.: Schválenie návrhu prevádzkového poriadku ihriska.
Pán starosta predniesol návrh schválenia prevádzkového poriadku viacúčelového
ihriska, kde je určený čas na využívanie ihriska t.j. pondelok až piatok od 9,00 do 19,00 hod.
sobota a nedeľa
od 10,00 do 18,00 hod.
a správca u ktorého sú uložené kľúče od ihriska je Dekán Jozef Hrtús, Mgr a Valika Pekárová,
riaditeľka ZŠ Lutiše.
Prednesený návrh bol jednohlasne schválený.
bod č.5.: Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva – schválenie.
Predložený bol návrh na schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Lutiše
na II. polrok 2012. Zasadnutia sa uskutočnia v mesiacoch september a december.
V septembri bolo zasadnutie navrhnuté na 20.09. o 18.hod. a decembrové zasadnutia sa určí na
zasadnutí v septembri.
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
bod č.6.: Verejné osvetlenie – spôsob financovania.
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s prácami na výmene verejného
osvetlenia a spôsobe financovania projektu, kde vysvetlil situáciu financovania. Z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov obce pán starosta navrhol riešiť problém s financovaním
formou úveru, po vzájomnej diskusií bol návrh jednohlasne prijatý.
bod č.7.: Rôzne
Pán starosta informoval poslancov o zaslaní finančných prostriedkov vo výške
77 058,82 € z PPA na projekt viacúčelového ihriska pri základnej škole, ktoré boli zaslane
Prima banke na splatenie časti úveru.
P.Martin Stanček opätovne žiadal vyhlasovať zasadnutia obecného zastupiteľstva miestnym
rozhlasom, a žiadal schváliť finančné prostriedky vo výške jedného platu ku mzde pre p.
Franekovú pri príležitosti dožitia 50 rokov. Pán starosta sa vyjadril, že ak budú finančné
prostriedky k dispozícii odmena sa poskytne. P.Stanček mal tiež otázku, kedy sa dovezie traktor
do obce. Pán starosta sa vyjadril, že ešte Mikroregion Terchovská dolina nevydáva tieto
traktory.
P. Miloš Strnadel upozornil na situáciu chatárov v obci o tom, že robia veľký neporiadok
z komunálneho odpadu a treba im vyrubiť vyšší poplatok za domový odpad, pán starosta mu
odpovedal, že podľa zákona nie je možné vyrubiť vyšší poplatok. Ďalej predniesol pripomienku
k vysadzovaniu ihličnatých stromov do záhonov, kde potom clonia ostatným záhonom.

Návrh na uznesenie a záver
Predseda návrhovej komisie, predniesol prítomným poslancom návrh na uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.

U z n e s e n i e č. 3/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 21.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach

A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa p. Lacekovú Helenu a overovateľov zápisnice p. Viera Bohušová
a Miloš Strnádel
2. správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2011
3. správu audítora k účtovnej závierke za rok 2011
B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Ján Škrobák, Martin Stanček, Kamil Hudec
3. záverečný účet za rok 2011
4. VZN- poplatok za pobyt detí v MŠ
5. VZN – poplatok za čiastočnú úhradu nákladov v ŠK
6. prevádzkový poriadok ihriska
7. plán zasadnutí OZ Lutiše na 2.polrok 2012
8. pôžičku na verejné osvetlenie
9. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrh Uznesenia č. 3/2012 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Lutišiach.
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným
poslancom a občanom obce za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapisovateľ: Helena Laceková
Overovatelia zápisnice:
Viera Bohušová
Miloš Strnadel
Anton Š t e f k o
starosta obce

