Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 30.04.2013
Prítomní

: Anton Štefko, Viera Bohušová, Pavol Hýll, Ján Kubliniak, Martin Stanček,
Miloš Strnadel, Ján Škrobák

Neprítomní : Kamil Hudec - ospravedlnený
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 2012
3. Rozbor hospodárenia za I. štvrťrok 2013
4. Úprava rozpočtu
5. Pôžička pre projekt „Žijeme s lesom“
6. Preplatenie faktúry za opravu hasičského automobilu
7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
8. Výkon zo závislej činnosti hlavného kontrolóra
9. 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 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. Vieru Bohušovú
a Miloša Strnadela.
Ďalej p. starosta podal návrh na zloženie návrhovej komisie a to v zložení p. Pavol Hýll, Ján
Kubliniak a Ján Škrobák, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č.2.: Záverečný účet obce za rok 2012
Pán starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému materiálu
Záverečného účtu za rok 2012, ako prvý vystúpil hlavný kontrolór p. Káčer, ktorý informoval
prítomných poslancov o úprave Záverečného účtu v časti súvaha, ďalej sa prihlásil p. Stanček –
jednotlivé otázky mu zodpovedala p. Laceková – pýtal sa na prehľad o stave a vývoji dlhov,
bolo vysvetlené, v sume je časť úverov z banky, časť od FO a neuhradené faktúry dodávateľov.
Ďalej mal pripomienku k faktúre - oprava oblúkovej haly, ktorá bola poškodená v zimnom
období, vysvetlil p. starosta, že oprava bude hradená z poistky, ďalej mal dotaz k projektu –
regulácia potoka – vzhľadom k tomu, že nie sú vysporiadané dotknuté pozemky projekt bol
odložený na rok 2014, ďalej pán poslanec

požadoval, aby bol Záverečný účet obce zverejnený na internetovej stránke obce a zároveň
upravený zaslať na jeho mailovú adresu.
Po ukončení pripomienok dal p. starosta hlasovať. Návrh bol poslancami bez výhrad jednohlasne
schválený.
bod č.3.: Rozbor hospodárenia za I. štvrťrok 2013.
Pán starosta vyzval prítomných, aby vyjadrili svoje pripomienky k predloženému
návrhu rozboru hospodárenia za I. štvrťrok 2013, ako prvá vystúpila p. Laceková, ktorá
informovala o oprave v položke transfery v príjmoch a vo výdavkoch boli doplnené výdavky
pre ZŠ.
P. Stanček mal pripomienku k položke 637 004 – p. Laceková vysvetlila, že táto položka
v prvom štvrťroku sa týka len výdavku za odvoz odpadu.
Po ukončení pripomienok dal p. starosta hlasovať, Rozbor hospodárenia za I. štvrťrok 2013 bol
jednohlasne schválený.
bod č.4.: Úprava rozpočtu
Pán starosta požiadal p. Lacekovú o vysvetlenie potreby upraviť rozpočet pre rok
2013, ktorá informovala poslancov o projektoch pre ZŠ – výmena podláh a na schválený projekt
„Žijeme s lesom“, projekty boli schválené a finančné prostriedky poskytnuté, tým sa rozpočet
navýšil o pridelené finančné prostriedky, ďalej informovala p. Chovancová o úprave rozpočtu
pre ZŠ, ktorý bol upravený z dôvodu zníženia vlastných príjmov.
Prítomní poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu a preto bol jednohlasne
schválený.
bod č.5.: Pôžička pre projekt „Žijeme s lesom“
Pán starosta informoval prítomných poslancov o schválenom projekte „Žijeme
s lesom“, na ktorý je potrebné zobrať úver. Pán Stanček mal dotaz k pôžičke, kde chcel vedieť
prečo sa musí brať úver z banky, p. starosta vysvetlil, že sa to inak nedá.
Pán starosta predniesol návrh finančnej pôžičky pre projekt „Žijeme s lesom“, prítomní
poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č. 6.: Preplatenie faktúry za opravu hasičského automobilu
Pán starosta predniesol návrh na dotáciu pre DHZ Lutiše vo výške 700 €, prítomní
poslanci návrh jednohlasne schválili.
Bod č. 7.: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
Hlavný kontrolór p. Káčer predložil návrh plánu kontrolnej činnosti pre I. polrok
2013, poslanci predložený návrh jednohlasne schválili.
bod č. 8.: Výkon zo závislej činnosti hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór p. Káčer informoval o nutnosti schválenia tohto bodu programu.
Týka sa jeho zmeny pracovného pomeru.
Poslanci jednohlasne schválili žiadosť hlavného kontrolóra.

bod č. 9.: Rôzne
Pani Laceková oboznámila prítomných poslancov, že ŠÚ SR zverejnil dňa 6.3.2013
priemernú mzdu v národnom hospodárstve pre rok 2012, ktorá je vo výške 805,00 €. Vzhľadom
k tomu je potrebné prerokovať plat p. starostu, ktorý je nasledovný:
- podľa §3 ods.1 zákona č. 253/1994 Z.z. v z.n.p. je vo výške 1 328,25 € a podľa § 4 ods. 2
zákona č. 253/1994 Z.z. v z.n.p. zvýšený o 70%, t.j. 929,78 €. Prítomní poslanci (Bohušová,
Hýll, Kubliniak, Strnadel, Škrobák) s prepočítanou úpravou mzdy súhlasili.
Poslanec p. Stanček bol proti schváleným 70 % k platu ( lebo max. možný plat 2 258,03 € je aj
tak vysoký).
Poslanec p. Strnadel predniesol požiadavky občanov, na ktoré mu hneď odpovedal p. starosta
a to:
– pomoc tým občanom, ktorým bola spôsobená škoda pri poruche transformátora, zo strany
obce bola podaná žiadosť a následne aj odvolanie na elektrárne,
– rozvoz veľkoplošných kontajnerov, tie sa už postupne umiestňujú po osadách
– žiadosť o pridanie rozhlasu – p. Marián Mihálik – pridaný bude po obhliadke p. starostom
– treba urobiť kontrolu rozhlasových stĺpov – previsnuté káble
– pridať svetlo pri hájovni, pridanie svetla bude po zvážení potreby.
Poslanec p. Škrobák mal pripomienku k údržbe káblovej televízie – zlý signál, p. starosta
navrhol dať do prenájmu káblovú televíziu. Ďalej sa pýtal na možnosť zakúpenia nových
uniforiem pre hasičov.
Poslanec p. Stanček mal pripomienku k výmene podláh v ZŠ, kde vyzdvihol kvalitu
objednanej podlahy, no zároveň sa informoval o položení podlahy v triedach, p. starosta
odpovedal, že boli urobené nové potery na prízemí, na poschodí ostali parkety nevytrhané. Ďalej
opätovne požaduje vyhlasovať zasadnutia zastupiteľstva miestnym rozhlasom.
Poslanec p. Kubliniak predniesol požiadavku občanov z časti obce Ďurišovia – Kubovia
o pridaní rozhlasu.
Hlavný kontrolór p. Kačer oboznámil prítomných o stanovisku k záverečnému účtu a správe
kontrolóra za rok 2012, ktoré obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.
U z n e s e n i e č. 2/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 30.04.2013
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. Bohušovú a Strnadela
2. stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2012
3. správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
4. rozbor hospodárenia za I. štvrťrok 2013
5. návrh prerokovania platu starostu obce
B. s c h v a ľ u j e
1. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení Pavol Hýll, Ján Kubliniak, Ján Škrobák
2. Záverečný účet obce za rok 2012 bez výhrad
3. úpravu rozpočtu pre rok 2013
4. pôžičku pre projekt „Žijeme s lesom“
5. dotáciu pre DHZ Lutiše vo výške 700 €
6. plán kontrolnej činnosti pre I. polrok 2013

C. r o z h o d l o o p l a t e s t a r o s t u
1. v zmysle § 11 ods.4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a § 4
ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a miest v z.n.p o zvýšení platu starostu o 70%, t.j. o sumu 929,78 € od 1.1.2013.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č.2/2013 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Lutišiach.
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným
poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapisovateľ:
Anna Chovancová
Overovatelia zápisnice:
Viera Bohušová
Miloš Strnadel

Anton Š t e f k o
starosta obce

