
 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                    Z  á p i s n i c a 

  

               zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 07.06.2017 

 

 

 

Prítomní      :  Anton Štefko 

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

 

Neprítomní :  Ján Škrobák, Sláva Sihlovcová 

 

Ostatní        :  podľa prezenčnej listiny  

 

 

 Program : 

 

1.  Otvorenie  

      a) schválenie programu rokovania 

      b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

      c) voľba návrhovej komisie 

 2.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a návrh plánu kontrolnej     

      činnosti hlavného kontrolóra obce Lutiše na II. polrok 2017 

3.  Schválenie záverečného účtu za rok 2016 

 4.  Úprava rozpočtu  

    5.  Schválenie spoluúčasti na projekte – rozšírenie kamerového systému 

 6.  Rôzne 

 7.  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. Helenu Lacekovú a overovateľov zápisnice poslancov 

Mgr. Vieru Pekárovú a Vieru Bohušovú. 

              Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení p. Kamil Hudec,  

Ján Kubliniak, Miloš Strnadel,  prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

 

Bod č.2:  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a návrh plánu    

               kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lutiše na II. polrok 2017. 

 

               Hlavný kontrolór predniesol odborné stanovisko k záverečnému účtu a celoročnému 

hospodáreniu za rok 2016. Na dotaz poslancov im  vysvetlil niektoré účtovné termíny 

a náležitosti stanoviska. Prítomní poslanci odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu a hospodárenie za rok 2016 zobrali na vedomie. 

Hlavný kontrolór predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lutiše na 

II. polrok 2017, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

 



 

 

 

bod č. 3: Schválenie záverečného účtu za rok 2016 

 

               Poslancom bol predložený návrh záverečného účtu obce a celoročné hospodárenie za 

rok 2016, s ktorým boli vopred oboznámení. Po vzájomnej diskusii poslanci záverečný účet obce 

a hospodárenie za rok 2016 jednohlasne schválili výrokom „bez výhrad“. 

 

bod č. 4.: Úprava rozpočtu 

 

                Starosta oboznámil poslancov so zmenou rozpočtu , ktorá sa týkala rekonštrukcie 

kotolne základnej školy. Obec prijala transfer vo výške 60 000,00 € na  rekonštrukciu kotolne, 

ktorý bude čerpaný na uvedený účel. Poslanci zmenu rozpočtu jednohlasne chválili.       

 

bod č. 5.:  Schválenie spoluúčasti na projekte – rozšírenie kamerového systému 

 

                Starosta obce informoval prítomných poslancov, že na základe podaného projektu na 

prevenciu kriminality – rozšírenie kamerového systému  je potrebné schváliť 20%-nú spoluúčasť 

obce z objemu vlastných finančných prostriedkov, podal návrh o spoluúčasti, ktorý prítomní 

poslanci jednohlasne schválili.  

 

bod č. 6.:  Rôzne  

 

                 V závere rokovania pán starosta informoval prítomných poslancov o predloženom 

návrhu na pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. roka 2017/2018 a počet tried, prítmní 

poslanci predložený návrh jednohlasne schválili. Ďalej informoval o prebiehajúcich prácach na 

havarijnom stave školskej kotolne. Ďalej informoval poslancov o zateplený kultúrneho domu, na 

ktorý je podaný projekt a tiež o zateplení a výmene okien na  požiarnej zbrojnici. 

Poslankyňa Mgr. Viera Pekárová mala dotaz, či sa bude robiť rekonštrukcia miestnych 

komunikácii, pán starosta vysvetlil, že je podaný projekt na tieto rekonštrukcie, kedy sa bude 

naťahovať nový koberec, ale zatiaľ sa budú opravovať čiastočným zaliatím asfaltu.  

Poslanci v diskusii riešili možnosť vysporiadania pozemkov v obci, ale zatiaľ iná možnosť ako 

doteraz nie je.  

Poslankyňa Viera Bohušová sa informovala o vykosenie priekop okolo miestnych komunikácii 

a opravy výtlkov u Novákov. 

 

bod č. 7.:  Návrh uznesenia a záver  

 

 

U z n e s e n i e   č. 2/2017 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 07.06.2017 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach 

 

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

 

     1. určenie zapisovateľa p. Lacekovú a overovateľov zápisnice p. Mgr. Vieru Pekárovú   

         a Vieru Bohušovú 

     2. odborné stanovisko  hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu a celoročnému  

         hospodáreniu za rok 2016   

     3. informatívne správy: - havarijný stav školskej kotolne - priebeh  

                                            - oprava miestnych komunikácií  

                                            - zateplenie kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice 

                                             

 

 



 

                          

       

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. záverečný účet obce a hospodárenie za rok 2016 jednohlasne výrokom „bez   výhrad“ a   

         návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lutiše na II. polrok 2017 

     4. použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 17 585,60 €  

     5. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 1/2017 

      6. spoluúčasť 20% na projekte prevencia kriminality – rozšírenie kamerového systému 

     7. návrh na pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. roka 2017/2018 a počet tried v ZŠ 

 

  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 2/2017 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 

 

Viera Bohušová 

 

Zapisovateľ: 

 

Helena Laceková 

 

       

                                           Anton Š t e f k o 

                                               starosta obce 


