Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 11.06.2018

Prítomní

: Anton Štefko
Kamil Hudec, Ján Kubliniak, 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. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Lutiše k záverečnému účtu za rok 2017 a
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
3. Schválenie záverečného účtu za rok 2017 a prebytku hospodárenia
4. Schválenie preklenovacieho úveru na opravu miestnych komunikácií
5. Úprava rozpočtu
6. Návrh počtu tried a žiakov v šk. roku 2018/2019
7. Rôzne
8. Návrh uznesenia
9. 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
Mgr. Vieru Pekárovú a Jána Škrobáka.
Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení p. Kamil Hudec,
Ján Kubliniak, Sláva Sihlovcová, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
Bod č.2: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Lutiše k záverečnému účtu za rok
2017 a návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.
Hlavný kontrolór obce predniesol odborné stanovisko k záverečnému účtu
a celoročnému hospodáreniu za rok 2017. Na dotaz poslancov im vysvetlil niektoré účtovné
termíny a náležitosti stanoviska. Prítomní poslanci odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu a hospodáreniu za rok 2017 zobrali na vedomie.
Kontrolór p. Ing. Cvenga predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Lutiše na II. polrok 2018, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.

bod č. 3: Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017 a prebytku hospodárenia
Poslancom bol predložený návrh záverečného účtu obce a celoročné hospodárenie za
rok 2017, s ktorým boli vopred oboznámení. Po vzájomnej diskusii poslanci záverečný účet obce
a hospodárenie za rok 2017 jednohlasne schválili výrokom „bez výhrad“.
Ďalej prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh použitia prebytku hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 9 568,76 €.
bod č. 4.: Schválenie preklenovacieho úveru na opravu miestnych komunikácií
Starosta obce informoval poslancov o nutnosti požiadať o preklenovací úver
a uzatvorení mandátnej zmluvy, ktorá súvisí s bankovou zárukou vo výške 99 612,44 € na
úhradu platby pre realizátora projektu - oprava miestnych komunikácií, nakoľko obec môže
žiadať o platbu až po uhradení a predložení požadovaných dokladov, prítomní poslanci návrh
jednohlasne schválili.
Ďalej podal návrh na presun prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu obce vo výške
28 100,00 € na opravu miestnych komunikácií, ktoré boli nad rámec pridelených finančných
prostriedkov na opravu, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č. 5.: Úprava rozpočtu
Starosta obce predložil poslancom úpravu rozpočtu, ktorá sa týka zvýšenia položiek
o dotácie - transfery na predložené projekty a preplatku za el. energiu v obci a navýšenie
položiek v príjmoch v základnej škole, ktorá ich nemá rozpočtované. Prítomní poslanci úpravu
rozpočtu jednohlasne schválili.
bod č. 6.: Návrh na pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019
Pán starosta požiadal p. Chovancovú aby predniesla návrh na pedagogickoorganizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019. Po prednesení návrhu dal p. starosta
hlasovať, poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č. 7.: Rôzne
V závere rokovania pán starosta informoval prítomných poslancov o blížiacich sa
komunálnych voľbách, ktoré by sa mali konať v novembri, preto sa musí určiť počet poslancov a
úväzok starostu na celé volebné obdobie ešte pred voľbami, podľa počtu obyvateľov obce tak
návrh počtu poslancov do orgánov samosprávy môže byť 5 alebo 7, prítomní poslanci schválili 7
poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok.
Pán starosta informoval o návrhu – „Komunitný plán sociálnych služieb Obce Lutiše 2018 2022 „ ktorý poslanci zobrali na vedomie.
Ďalej p. starosta poinformoval o hodových slávnostiach obce, ktoré budú 25. a 26. augusta,
o programe, zabezpečení prác na ich prípravu.
Poslankyňa Mgr. Viera Pekárová mala pripomienku k čistote okolo zberných nádob v areáli
školy a úprave poriadku na pozemku pri škole.
bod č. 7.: Návrh uznesenia a záver
U z n e s e n i e č. 2/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 11.06.2017
Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach

A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa p. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Mgr. Vieru
Pekárovú a Jána Škrobáka
2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu a celoročnému
hospodáreniu za rok 2017
3. informatívne správy - hodové slávnosti v obci
- oprava miestnych komunikácií
4. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Lutiše 2018 - 2022
B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú komisiu v zložení p . Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Sláva Sihlovcová
3. záverečný účet obce a hospodárenie za rok 2017 jednohlasne výrokom „bez výhrad“
4. použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 9 568,76 €
5. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lutiše na II. polrok 2018
6. preklenovací úver a mandátnu zmluvu v súvislosti s bankovou zárukou vo výške
99 612,44 € na opravu miestnych komunikácií
7. presun finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 28 100,00 € na opravu
miestnych komunikácií
8. úpravu rozpočtu obce a ZŠ rozpočtovým opatrením č. 1/2018
9. návrh na pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. roka 2018/2019 a počet tried v ZŠ
10. určenie v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
7 poslancov OZ obce Lutiše na celé volebné obdobie
11. určenie v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi
obce Lutiše na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 2/2018 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
Ján Škrobák
Zapisovateľ:

Anna Chovancová

Anton Š t e f k o
starosta obce

