
 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                    Z  á p i s n i c a 

  

               zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 21.06.2016 

 

 

 

Prítomní      :  Anton Štefko 

                       Viera Bohušová, Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Mgr. Viera Pekárová,     

                       Miloš Strnadel, Ján Škrobák 

 

Neprítomní :  Sláva Sihlovcová 

 

Ostatní        :  podľa prezenčnej listiny  

 

 

 Program : 

 

1.  Otvorenie  

      a) schválenie programu rokovania 

      b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

      c) voľba návrhovej komisie 

 2.  Voľba hlavného kontrolóra obce 

    3.  Záverečný účet obce za rok 2015 

    4.  Úprava rozpočtu 

    5.  VZN o odpadoch 

 6.  Voľba prísediaceho na súde 

 7.  Návrh na pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. roka 2016/2017 

 8.  Rôzne 

 9.  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 p. Kamila 

Hudeca a Miloša Strnadla. 

              Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení p. Ján Kubliniak, 

Mgr. Viera Pekárová, Ján Škrobák,  prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

Bod č.2:  Voľba hlavného kontrolóra obce 

 

                Starosta obce informoval prítomných, že na základe vyhlásenia výberového konania 

na voľbu hlavného kontrolóra obce na funkčné obdobie 2016-2022 sa v  termíne do 07. 06. 

2016 na predkladanie prihlášok doručili na Obecný úrad v Lutišiach dve obálky, ktoré boli dňa 

20.06.2016 komisiou otvorené. Obálky s prihláškami boli otvárané v poradí, v ktorom boli 

doručené obecnému úradu. Po tomto akte komisia overila formálnu úplnosť obsahu obálky 

a skontrolovala splnenie stanovených požiadaviek ako i náležitosti prihlášky jednotlivých 

uchádzačov uvedených vo vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce, o čom bol spísaný zápis, 

ktorý je súčasťou tejto zápisnice.  

 

 



 

 

 

Komisia konštatovala, že podmienky vo vyhlásení splnili obidvaja uchádzači, a tým boli 

zaradení do voľby na obsadenie funkčného miesta hlavného kontrolóra v stanovený deň. 

Pán starosta predložil prítomným poslancom k nahliadnutiu tieto prihlášky a oboznámil poslancov, 

že voľba  hlavného kontrolóra je verejným hlasovaním a následne ich vyzval na hlasovanie. Po 

ukončení oboznámenia sa s kandidátmi  prítomní poslanci hlasovali a to v poradí: 

 

1. Ing. Ľubomír Cvenga, bytom Žilina - za boli 6, zdržal sa hlasovania 0, bol proti 0 

2. Ing. Eva Vojteková, bytom Terchová - za boli 0, zdržal sa hlasovania 0, bol proti 6 

 

Z uvedeného hlasovania jednoznačne vyplýva, že novým kontrolórom obce na obdobie  

6 rokov sa stáva Ing. Ľubomír Cvenga, ktorý bol jednohlasne schválený. 

Prítomní poslanci schválili úväzok hlavného kontrolóra obce v rozsahu 3,5 hodiny týždenne, t.j. 

0,093 %  pracovného úväzku, ktorý je v súlade s § odst písm. j) zákona  369/1990 Zb. a  

podnikateľskú a inú zárobkovú činnosť hlavného kontrolóra.  

 

bod č.3.: Záverečný účet obce za rok 2015 

 

                Pán starosta požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa k predloženému materiálu 

Záverečný účet obce Lutiše za rok 2015 a zároveň  vyzval p. Ing. Káčera, aby oboznámil prítomných 

o predloženom odbornom stanovisku k záverečnému účtu, p. Ing. Káčer odporučil OZ schváliť 

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad.  

Vzhľadom k tomu, že obec má za rok 2015 výsledok hospodárenia kladný, prebytok rozpočtu je 

v sume 14 275,99  € a celý je zdrojom rezervného fondu, nakoľko obec nevytvára žiadne iné 

fondy a bude preúčtovaný v roku 2016. 

Prítomní poslanci zobrali odborné stanovisko k záverečnému účtu na vedomie, Záverečný účet  

obce Lutiše za rok 2015 schválili bez výhrad a jednohlasne schválili odvod prebytku rozpočtu do 

rezervného fondu.                 

 

bod č.4.: Úprava rozpočtu 

 

                Pán starosta požiadal účtovníčku obce p. Lacekovú, aby oboznámila prítomných 

poslancov o predloženom návrhu úpravy rozpočtu obce aj ZŠ. Neboli vznesené pripomienky, 

prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili rozpočtovým opatrením č. 2/2016. 

Návrh rozpočtu je v prílohe zápisnice. 

 

bod č.5.:  VZN o odpadoch 

 

                Pán starosta požiadal prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu 

VZN č. 4/2016 o odpadoch. Po vzájomnej diskusií dal p. starosta hlasovať, za prijatie návrhu 

boli všetci prítomní poslanci. 

 

bod č. 6.:  Voľba prísediaceho na súde 

                   

                Pán starosta  informoval prítomných poslancov o žiadosti Okresného súdu v Žiline 

o zabezpečení volieb prísediaceho na obdobie 2016-2020. Bol navrhnutý a odporučený 

predsedom súdu p. Anton Štefko, bytom Lutiše č. 44. Poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

bod č. 7.:  Návrh na pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. roka 2016/2017 

 

                 Pán starosta požiadal p. Chovancovú, aby predniesla návrh na pedagogicko-

organizačné zabezpečenie šk. r. 2016/2017, podklady pre návrh pripravila riaditeľka ZŠ a tvoria 

prílohu zápisnice. Predložený  návrh prítomní poslanci jednohlasne schválili. 

 

 

 



 

 

 

bod č. 8.:  Rôzne  

 

                 V závere rokovania p. starosta informoval prítomných o pripravovanom projekte zo 

ZMOS HP, ktorý sa týka nakladania s biologickými odpadmi, kde bol návrh na pridelenie 

kompostéra na BRO pre domácnosti, ďalej o už pripravenom projekte na plynofikáciu ZŠ,  

a o projekte budovania cyklotrás, kde p. starosta predložil návrh schválenia príspevku obce vo 

výške 0,50 € na obyvateľa, po vzájomnej diskusií poslanci návrh príspevku jednohlasne 

schválili. Ďalej p. starosta oboznámil prítomných o príprave obecných hodových slávnosti, ktoré 

budú v dňoch 20. – 21.8.2016. V sobotu sa uskutoční minifutbal o pohár starostu, súťaž vo 

varení halušiek a stretnutie heligonkárov, nedeľa sa začne sv. omšou a pokračovať sa bude 

vystúpením účinkujúcich, p. starosta požiadal poslancov, aby sa zapojili do prípravy slávnosti. 

 

- p. Bohušová vystúpila s požiadavkou, ktorá sa týkala MŠ, kde sa pýtala na projekt obnovy 

MŠ, p. starosta jej hneď odpovedal, že je malý počet detí na otvorenie ďalšej triedy, preto sa 

budú riešiť priestory s p. riaditeľkou ZŠ.  

Zároveň predniesla požiadavku rodičov, ktorí požadujú po príchode autobusu zaistiť bezpečnosť 

deti prevádzaním cez cestu. Pán starosta ubezpečil, že situácia sa bude riešiť v novom šk. roku. 

  

- p. Mgr. Pekárová požadovala oplotenie multifunkčného ihriska, s týmto návrhom súhlasili aj 

ostatní poslanci, p. starosta dal hlasovať, za návrh oplotenia boli všetci prítomní poslanci.  

 

- p. Laceková predniesla informáciu o záväzku obce voči firme, záväzok je už po uplynutí doby  

splatnosti, preto dal p. starosta návrh na odpísanie záväzku (faktúra 8/2012) z roku 2012 podľa 

§ 397 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z.n.p. 

Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

 

bod č. 9.:  Návrh uznesenia a záver  

 

 

U z n e s e n i e   č. 3/2016 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 21.06.2016 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach 

 

A.  b e r i e   n a  v e d o m i e  

 

     1. určenie zapisovateľa p. Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Hudeca a Strnadla 

     2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015 

     3. informatívne správy: - o odpadoch – kompostéry,  

                                            - o projektoch plynofikácie  ZŠ,  

                                            - o budovaní cyklotrás,  

                                            - o hodových slávnostiach obce. 

           

B.  s c h v a ľ u j e 
 

     1. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Ján Kubliniak, Mgr. Pekárová, Ján Škrobák 

     2. voľbu hlavného kontrolóra obce – p. Ing. Ľubomíra Cvengu, trvalé bytom Žilina 

     3. podnikateľskú a inú zárobkovú činnosť hlavného kontrolóra  

     4. úväzok hlavného kontrolóra obce v rozsahu 3,5 hodiny týždenne, t.j. 0,093 %   

         pracovného úväzku 

     5. záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad 

 

 



 

 

     6. použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 14 275,99 €  

     7. úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2016 

     8. VZN č.4/2016 o odpadoch 

     9. voľbu prísediaceho na okresnom súde p. Antona Štefku, bytom Lutiše č. 44, 013 05 

   10. návrh na pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. roka 2016/2017 

   11. príspevok na budovanie cyklotrás vo výške 0,50 €/osobu 

   12. oplotenie multifunkčného ihriska 

   13. odpísanie záväzku (faktúra 8/2012) z roku 2012 podľa § 397 zákona 513/1991 Zb. Obchodného 

         zákonníka v z.n.p. 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 3/2016 zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v Lutišiach. 

 

               Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným 

poslancom za účasť, p. Ing. Tomášovi Káčerovi za doterajšiu činnosť vo funkcií  hlavného 

kontrolóra obce a ukončil zasadnutie. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Kamil Hudec 

 

Miloš Strnadel 

 

 

Zapisovateľ: 

 

Anna Chovancová 

 

       

                                           Anton Š t e f k o 

                                               starosta obce 


