
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                    Z  á p i s n i c a 

  

               zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 15.12.2017 

 

 

 

Prítomní      :  Anton Štefko 

                       Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Sláva Sihlovcová, Miloš Strnadel, Ján Škrobák 

                        

Neprítomní :  Viera Bohušová, Mgr. Viera Pekárová 

 

Ostatní        :  podľa prezenčnej listiny  

 

 

 

 Program : 

 

 

1.  Otvorenie 

      a)  schválenie programu rokovania 

      b)  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice    

      c)  voľba návrhovej komisie        

  2.   Úprava rozpočtu obce a ZŠ pre rok 2017  

  3.   Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 

  4.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 

  5.   Návrh rozpočtu obce a ZŠ Lutiše na rok 2018 - 2020 

  6.   Návrh VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a  poplatkoch  

  7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

  8.   Rôzne 

  9.   Návrh uznesenia 

  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. Kamila Hudeca 

a Miloša Strnadela. 

 

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

Sláva Sihlovcová a Ján Škrobák,  prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

  bod č.2.: Úprava rozpočtu obce a ZŠ pre rok 2017  

 

                Pán starosta požiadal účtovníčku  obce p. Lacekovú, aby vysvetlila prítomným 

poslancom prevedené úpravy v rozpočte a zároveň požiadal prítomných o vyjadrenie sa 

k predloženému materiálu Úprava rozpočtu obce a ZŠ Lutiše za rok 2017, prítomní poslanci po 

vzájomnej diskusií návrh úpravy rozpočtu jednohlasne schválili. Návrh je priložený k zápisnici. 
 

    



 

        

bod č.3.: Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 

                 

               Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o správe audítora  k hospodáreniu obce 

za rok 2016, ktorá bola vypracovaná. Prítomní poslanci správu audítora zobrali na vedomie. 

 

  bod č. 4: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

      

              Hlavný kontrolór obce skonštatoval, že návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so    

  všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce. 

  Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým, v zákonom stanovenej    

  lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.   

  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

  Kontrolór obce odporučil obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť. 

 

bod č.5.: Návrh rozpočtu obce a ZŠ Lutiše na rok 2018-2020 

 

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

rozpočtu obce a ZŠ Lutiše na rok 2018. Poslanci po vzájomnej diskusií návrh rozpočtu 

jednohlasne schválili bez pripomienok. 

 

  bod č.6.:  Návrh  VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a  poplatkoch  

 

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

  VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobný  

  stavebný odpad, v návrhu VZN sa pozmenil návrh na zvýšenie poplatku za komunálny odpad   

  z navrhnutých 15 € na 14 €/rok. Po ukončení vzájomej diskusií k návrhu dal hlasovať, prítomní    

  poslanci návrh VZN pre rok 2018 jednohlasne schválili. 

 

  bod č.7.:  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

                  

                  Pán starosta vyzval hlavného kontrolóra obce, aby predniesol návrh plánu kontrolnej  

  činnosti na I. polrok 2018. 

  Prítomní poslanci návrh plánu jednohlasne schválili. 

 

bod č.8.:  Rôzne  

 

                Pán starosta predniesol svoju žiadosť na odpredaj  pozemku vo vlastníctve obce za  

účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov, jedná sa o pozemok  C-KN parcela č. 8220/6,  

zastavané plochy a nádvoria o výmere 286 m2, ktorá je zameraná geometrickým plánom č. 71/2017, 

vyhotoveným Ing. Miroslavom Trháčom, Dlhé pole 435, Žilina, dňa 04.10.2017. Parcela bola 

vytvorená z pôvodnej E-KN parcely č. 6182/2 – ostatné plochy o výmere 7929 m2 ako diel č.27, 

vedenej Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na LV č.  1059, ktorý je vo vlastníctve 

obce. Predaj pozemku a navrhnutá cena vo výške 0,45 €/m2 bola prítomnými poslancami 

jednohlasne schválená. 

Pán starosta ďalej podal návrh na zvýšenie poplatku za nájom kultúrneho domu pre občanov 

obce na sumu 100,00 € a poplatkov za miestny rozhlas, kde pre vyhlásenie s predajom sa zvýši 

na 10,00 €, vyhlásenie bez predaja ostane na sume 5,00 €, po vzájomnej diskusií prítomní 

poslanci návrhy jednohlasne schválili.  

Ďalej pán starosta informoval prítomných poslancov o vyjadrení sa SAD Žilina k podanej 

žiadosti o úpravu spojov pre obec, riešiť sa bude v novom roku. Pán starosta oboznámil 

poslancov o vianočných trhoch, ktoré každý rok usporadúvajú žiaci zo ZŠ, všetkých prítomných 

pozval na túto akciu. 

Poslanec Miloš Strnadel podal návrh na zvýšenie odmien pre poslancov na 50,00 €/zasadnutie, 

návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

 



 

 

U z n e s e n i e  č. 6/2017 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 15.12.2017 
 

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. správu audítora ku konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierke obce Lutiše za rok 2016 

     3. rozpočet obce a ZŠ Lutiše na roky 2019-2020 

     4. stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2018-2020 

     5. informatívne správy - vyjadrenie SAD Žilina k cestovnému poriadku pre obec 

                                          - vianočné trhy ZŠ – pozvanie 

 

B.  s c h v a ľ u j e 
 

     1. program rokovania 

     2. návrhovú komisiu v zložení p. Ján Kubliniak, Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák 

     3. úpravu rozpočtu obce a ZŠ pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 3 

     4. rozpočet obce a ZŠ Lutiše na rok 2018  

       5. VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny odpad     

           a drobný stavebný odpad 

     6. plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

     7. predaj pozemku parcela číslo C-KN  8220/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 286 m2,  

         ktorá bola odčlenená od pôvodnej E-KN parcely č. 6182/2 ostatné plochy o výmere 7929 m2    

         ako diel č.27, vedenej Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na LV č.  1059, 

         ktorý je vo vlastníctve obce, tak ako je to zamerané GP č. 71/2017 zo dňa 04.10.2017,  

         vyhotoveným Ing. Miroslavom Trháčom, Dlhé pole 435, za cenu 0,45 €/m2, teda za celkovú   

         sumu 128,70 € (slovom: Jednostodvadsaťosem eur, sedemdesiat centov) v zmysle §9a ods. 8  

         zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. pre kupujúceho: 

         - Anton Štefko, bytom Lutiše č. 44, 013 05  

     8. poplatky za nájom KD pre občanov obce vo výške 100 € a poplatok za miestny rozhlas  

         bez predaja vo výške 5 € a s predajom 10 €. 

     9. odmenu pre poslancov vo výške 50 €/zasadnutie 

 

       Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 6/2017 zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Lutišiach. 

       Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným 

poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Kamil Hudec 

 

Miloš Strnadel 

 

 

Zapisovateľ: 

 

Anna Chovancová 

                                                                Anton  Š t e f k o 

                                               starosta obce 


