Z ápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 07.08.2019

Prítomní

: Anton Štefko
Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Anton Pallo, Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák

Neprítomní : Viera Bohušová, Ján Kubliniak
Ostatní

: podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie
2. Žiadosť o zvýšenie poplatku
3. Oboznámenie s kontrolou NKU
4. Hodové slávnosti
5. Rôzne
6. Návrh uznesenia a 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 predniesol na schválenie, poslanci
jednohlasne schválili prednesený návrh programu.
Určil zapisovateľa zápisnice p. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice poslancov
Kamila Hudeca a Jakuba Chovanca.
Ďalej p. starosta podal návrh na zloženie návrhovej komisie a to poslanci Anton Pallo,
Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č.2: Žiadosť o zvýšenie poplatku
Starosta obce predniesol žiadosť riaditeľky ZŠ o zvýšenie poplatku na čiastočnú
úhradu výdavkov v materskej škole na jedno dieťa zo sumy 5 € na 10 € mesačne, finančné
prostriedky budú použité na potreby úhrady nákladov použitých pri výchove a vzdelávaní detí
v materskej škole.
Prítomní poslanci predloženú žiadosť jednohlasne schválili.
bod č.3: Oboznámenie s kontrolou NKU
Starosta obce informoval prítomných poslancov o nahlásenej kontrole NKU, ktorá sa týka
zabezpečenia informačného systému obce ohľadom osobných údajov, s ktorými obec prichádza do
styku. Povereným pracovníkom NKU boli predložené požadované materiály, s výsledkom kontroly
bude obec informovaná po ukončení šetrenia.

bod č.4: Hodové slávnosti
Starosta obce informoval o hodových slávnostiach v obci, o ich priebehu, programe
a následne požiadal poslancov o zapojení sa do príprav.
bod č.5: Rôzne
Pán starosta informoval prítomných poslancov o stave miestneho cintorína, o potrebe
rozšírenia hrobových miest.
Ďalej podal informáciu o stravovaní v ŠJ od 01. septembra 2019, o dotácií pre detí na obed, o
prijatí pomocnej sily do kuchyne cez úrad práce, po kontrole stavu inventára v ŠJ podal návrh na
zakúpenie elektrospotrebičov, ktoré je nevyhnutné vymeniť, prítomní poslanci s návrhom
súhlasili.
Ďalej p. starosta predniesol návrh dodatku č.1/2019 k VZN č.4/2015, ktorým sa určuje spoločný
školský obvod ZŠ zriadenej obcou. V dodatku sa mení čl.2, nakoľko obec Radôstka zrušila školu
a žiaci začnú plniť povinnú školskú dochádzku v obci Lutiše, ktorá im bude uhrádzať cestovné
náklady.
Prítomní poslanci návrh dodatku č.1/2019 jednohlasne schválili.
bod č.6: Návrh uznesenia a záver
U z n e s e n i e č. 2/2019
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 07.08.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa p. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice poslancov
Kamila Hudeca a Jakuba Chovanca
2. informatívne správy - hodové slávnosti v obci
- kontrola NKU
- rozšírenie pozemku cintorína v Ústredí
- vybavenie kuchyne v ŠJ
B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú komisiu v zložení Anton Pallo, Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák
3. žiadosť ZŠ o zvýšenie poplatku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ na sumu 10 €
4. zakúpenie inventáru do ŠJ - elektrospotrebiče
5. Dodatok č.1/2019 k VZN č.4/2015, ktorým sa určuje spoločný školský obvod ZŠ
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 4/2019 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Lutišiach.
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným
poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.
Overovatelia zápisnice: Kamil Hudec
Jakub Chovanec
Zapisovateľ:
Anna Chovancová
Anton Š t e f k o
starosta obce

