Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 26.02.2016

Prítomní

: Anton Štefko, Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Eva Pallová, Mgr. Viera Pekárová,
Sláva Sihlovcová, Miloš Strnadel, Ján Škrobák

Neprítomní : Viera Bohušová,
Ostatní

: podľa prezenčnej listiny

Program :

1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie
2. PHSR pre Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina na roky 2015-2020 a PHSR
pre Združenie obcí Bystrická dolina na roky 2015-2022
3. Úprava rozpočtu obce
4. Oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra obce
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
6. VZN o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
7. Žiadosť o prenájom miestnosti
8. Požiarny poriadok obce
9. Rôzne
10. 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. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice
p. Mgr. Vieru Pekárovú a Slávu Sihlovcovú.
Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení p. Kamil Hudec,
Ján Kubliniak a Eva Pallová, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č.2.: PHSR pre Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina na roky 2015-2020
a PHSR pre Združenie obcí Bystrická dolina na roky 2015-2022
Pán starosta informoval prítomných poslancov o návrhu Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja združení obcí Terchovská dolina a Bystrická dolina, o jeho význame pre
našu obec, je koncipovaný ako všeobecný dokument. Na jeho základe sa môžu žiadať dotácie zo
štátneho rozpočtu a pokrýva všetky druhy aktivít. Individualizácia PHSR na potreby obce je
možná prostredníctvom prílohy – akčného plánu, ktorý pán starosta predniesol. Poslanci po
vzájomnej diskusií návrh PHSR pre Združenie obcí Terchovská dolina a Bystrická dolina
a prednesený akčný plán obce jednohlasne schválili.

bod č.3.: Úprava rozpočtu
Pán starosta požiadal účtovníčku obce p. Lacekovú , aby informovala prítomných
poslancov o predloženom návrh úpravy rozpočtu obce a zároveň požiadal prítomných
o vyjadrenie sa k predloženému materiálu Úprava rozpočtu obce.
Poslanci úpravu rozpočtu jednohlasne schválili rozpočtovým opatrením č. 1/2016.
bod č.4.: Oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra obce
Pán starosta predniesol oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra obce
p. Ing. Tomáša Káčera. Poďakoval mu za doterajšiu činnosť a poprial veľa úspechov. Zároveň
oboznámil prítomných o návrhu vyhlásenia výberového konania na miesto hlavného kontrolóra
obce, úväzku pre hlavného kontrolóra obce a návrhu dňa konania voľby na 30.03.2016.
Prítomní poslanci oznámenie o vzdaní sa funkcie zobrali na vedomie a zároveň schválili návrh
vyhlásenia výberového konania, úväzok 10 hodín mesačne a deň voľby.
bod č.5.: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
Pán starosta požiadal hlavného kontrolóra obce, aby predniesol správu o kontrolnej
činnosti za rok 2015. Prítomní poslanci predloženú správu zobrali na vedomie.
bod č. 6.: VZN o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky
Pán starosta predniesol návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky do ZŠ Lutiše, bol určený od 01.04. do 30.04. príslušného roku,
v budove ZŚ v učebni 1, v čase od 10.15 – do 16.30 hod.
Prítomní poslanci návrh VZN jednohlasne schválili.
bod č. 7.: Žiadosť o prenájom miestnosti
Pán starosta predniesol žiadosť p. Gabriely Koňušiakovej o prenájme miestnosti
v budove obecného úradu za účelom využívania výroby a šitia odevov. Miestnosť sa nachádza
na prízemí s vlastným vchodom, bola navrhnutá výška nájmu 15 €/mesiac, s tým, že
spotrebované energie si hradí nájomca. Po vzájomnej diskusií prítomní poslanci žiadosť
menovanej jednohlasne schválili.
bod č. 8.: Požiarny poriadok obce
Pán starosta vyzval p. Miloša Mačasa, veliteľa DHZ Lutiše, aby oboznámil o nutnosti
schválenia návrhu VZN, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok obce. P. Mačas oznámil, že
Požiarny poriadok obce vypracoval p. Chovanec, ktorý bližšie informoval prítomných
poslancov o jeho obsahu. K VZN neboli vznesené žiadne pripomienky, pán starosta dal
hlasovať, poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č. 8.: Rôzne
P. starosta predniesol návrh zvýšenia odmeny pre zástupcu starostu p. Hudeca o
50 €/mesiac, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
Ďalej informoval prítomných o pokračovaní prípravných prác na projektoch, predniesol žiadosť
o možnosti umiestniť na miestnu komunikáciu smerom do Ulice spomaľovacie prahy, prípadne
určiť obytnú zónu.
P. Mačas poinformoval o činnosti DHZ Lutiše, o vybavenom mýte pre hasičské vozidlo, ďalej
upozornil na zatekajúcu strechu požiarnej zbrojnice a požiadal o zabezpečenie dopravnej značky
k budove pre výjazd aut na cestu.

Boli vznesené pripomienky k zabezpečeniu zrkadla pred areál ZŠ, k výjazdu z miestnej
komunikácie pri rodinnom dome č. 99, vyznačenie prechodu cez komunikáciu pred OcÚ.
bod č. 9.: Návrh uznesenia a záver
U z n e s e n i e č. 1/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 26.02.2016
Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa p. Chovancovú
2. určenie overovateľov zápisnice p. Mgr. Pekárovú a Sihlovcovú
3. správu o kontrolnej činnosti za rok 2015
4. vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce
5. informatívne správy o prípravných prácach na projektoch
B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Miloš Strnadel
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre združenie obcí Mikroregión Terchovská
dolina na roky 2015-2020
4. Akčný plán obce Lutiše na roky 2015-2020
5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre združenie obcí Mikroregión Bystrická
dolina na roky 2015-2022
6. úpravu rozpočtu obce, rozpočtovým opatrením 1/2016
7. VZN č.2/2016 o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
8. prenájom nebytových priestorov v budove kultúrneho domu pre pani Gabrielu
Koňušiakovú a výšku nájmu 15 €/mesiac + energie
9. VZN č. 3/2016, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok obce Lutiše
10. zvýšenie odmeny o 50 €/mesiac pre zástupcu starostu p. Kamila Hudeca
11. vyhlásenie Výberového konaniana na funkciu hlavného kontrolóra obce na 30.03.2016
a úväzok pre hlavného kontrolóra obce na 10 hodín mesačne
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 1/2016 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Lutišiach.
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným
poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Viera Pekárová
Sláva Sihlovcová
Zapisovateľ:
Anna Chovancová
Anton Š t e f k o
starosta obce

