Zápisnica
napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 07.12. 2018
Prítomní

: Anton Štefko
Viera Bohušová, Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Ján Kubliniak, Anton Pallo,
Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák

Neprítomní : Ostatní

: podľa prezenčnej listiny

Program :

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Príhovor novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Voľba návrhovej komisie
9. Určenie zástupcu starostu
10. Poverenie poslanca OZ na uzatváranie manželstiev, určenie sobášnych dní
a sobášnej miestnosti
11. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
12. Určenie platu starostu obce
13. Úprava rozpočtu pre rok 2018
14. Návrh rozpočtu obce a ZŠ Lutiše pre rok 2019-2021
15. Návrh VZN č. 1/2019 o dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov
16. Návrh schválenia dodatku k VZN č. 2/2013 o určení finančných prostriedkov pre
OK
17. Návrh cintorínskych poplatkov a poplatok za nájom malej sály KD
18. Návrh na zvýšenie nájmu miestnosti – kaderníctvo, krajčírstvo, JHR, Bývalý
Úrbár
19. Žiadosť o prenájom miestnosti
20. Úprava odmeny zástupcovi starostu, jednorazová odmena pre hlavného kontrolóra
21. Diskusia
22. Schválenie uznesenia
23. Záver

bod č.1.: Otvorenie
Úvodom ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva doterajší starosta obce
p. Anton Štefko privítal všetkých prítomných.

bod č.2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
V rámci tohto bodu starosta obce určil overovateľov zápisnice poslanca Jána Kubliniaka
a Slávu Sihlovcovu a zapisovateľa zápisnice p. Annu Chovancovú.
bod č.3.: Oboznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
/príloha č.1/
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie, p. Helena Laceková oboznámila prítomných
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018.
Obecné zastupiteľstvo bez pripomienok jednohlasne berie na vedomie výsledky volieb
do orgánov samosprávy obcí.
bod č.4.: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
/príloha č.2/
Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce doterajší poslanec
p. Kamil Hudec vyzval novozvoleného starostu p. Antona Štefku na prečítanie znenia sľubu,
ktorý zložil sľub podpisom pod text napísaného na osobitnom liste, a znie: „Sľubujem na svoju
česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej
republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné
právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia“.
Po zložení sľubu odovzdal novozvolenému starostovi obce insígnie, osvedčenie o
zvolení a vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne konštatuje, že novozvolený starosta p. Anton Štefko zložil
zákonom stanovený sľub starostu obce.
bod č.5.: Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
/príloha č.3/
Po zložení sľubu novozvolený starosta obce sa ujal vedenia ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Následne určil z poslancov p. Vieru Bohušovú, aby
prečítala znenie sľubu poslanca, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem
riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone
svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia“.
Poslanci skladali sľub podpisom pod text sľubu, ktorý bol napísaný na osobitnom liste
a pod ktorým bol uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Viera
Bohušová, Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Ján Kubliniak, Anton Pallo, Sláva Sihlovcová,
Ján Škrobák
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ.
bod č.6.: Príhovor novozvoleného starostu
V rámci tohto bodu novozvolený starosta obce p. Anton Štefko v úvode zagratuloval
novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, poďakoval sa volebnej komisie za
zabezpečenie bezproblémového priebehu komunálnych volieb v našej obci, ďalej sa poďakoval
všetkým voličom za ich účasť vo voľbách a osobitne tým, ktorý mu dali svoj hlas a tým aj
dôveru na výkon mandátu starostu obce a verí, že svoje sľuby naplní.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu obce.

bod č.7.: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce predniesol návrh ďalšieho programu rokovania, prítomní poslanci návrh
programu jednohlasne schválili.
bod č.8.: Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli navrhnutí
poslanci p. Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Anton Pallo, návrh bol bez pripomienok jednohlasne
schválený.
bod č.9.: Určenie zástupcu starostu
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
vymenováva za zástupcu starostu obce poslanca Kamila Hudeca.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie túto skutočnosť.
bod č.10.: Poverenie poslanca OZ na uzatváranie manželstiev, určenie sobášnych dní
a sobášnej miestnosti
Za sobášiaceho bola poverená poslankyňa Sláva Sihlovcová, za sobášne dni boli
určené piatok a sobota a za sobášnu miestnosť bola určená zasadačka obecného úradu.
bod č.11.: Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
Starosta obce podal návrh, aby OZ poverilo poslanca, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5
tretia veta a ods.6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Kamila Hudeca.
bod č. 12.: Určenie platu starostu obce
Pani Helena Laceková oboznámila prítomných poslancov o spôsobe určenia platu
starostu obce, ktorý je v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí v z.n.p.. Mesačný plat starostu je 1,83 násobku podľa
počtu obyvateľov a priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a podľa §4 ods. 2 obecné
zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.
Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2017 je 954,00 € a obecné zastupiteľstvo
rozhodlo, že ho navýši o 60%.
Obecné zastupiteľstvo určuje plat v súlade so zákonom.
bod č.13.: Úprava rozpočtu pre rok 2018
/príloha č.3/
Starosta obce požiadal účtovníčku obce, 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 2018, prítomní poslanci návrh úpravy
nepripomienkovali, bol jednohlasne schválený.

bod č.14.: Návrh rozpočtu obce a ZŠ Lutiše pre rok 2019-2021
/príloha č.4/
Starosta obce požiadal prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému
návrhu rozpočtu obce a ZŠ Lutiše na roky 2019, 2020, 2021. Hlavný kontrolór obce predniesol
Stanovisko k návrhu rozpočtu obce a odporučil poslancom, aby návrh rozpočtu pre rok 2019
schválili a na roky 2020 a 2021 zobrali na vedomie.
Ďalej pán starosta oboznámil prítomných, že podľa § 12 zákona č. 583/2004 Z. z. je nutné
vypracovávať aj programový rozpočet za obec, menšie obce ho nemusia vypracovávať, ale je
nutné každý rok toto schváliť, preto podal návrh o neuplatňovaní programovej štruktúry
rozpočtu obce.
Poslanci návrh rozpočtu obce na rok 2019 a návrh o neuplatňovaní programovej štruktúry
rozpočtu obce jednohlasne schválili bez pripomienok a Stanovisko hlavného kontrolóra
a rozpočty pre roky 2020 a 2021 zobrali na vedomie.
bod č.15.: Návrh VZN č. 1/2019 o dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
/príloha č.5/
Starosta obce predniesol návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnych
poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, informoval, že pre daný rok neboli
žiadne zmeny v platbach, boli len pozmenené formulácie názvov, požiadal prítomných poslancov,
aby sa vyjadrili k predloženému návrhu, poslanci návrh bez pripomienok jednohlasne schválili.
bod č.16.: Návrh schválenia dodatku č.2 k VZN č. 2/2013 o určení finančných prostriedkov
pre OK
/príloha č.6/
Starosta obce požiadal pani účtovníčku o prednesenie predloženého návrhu schválenia
dodatku č.2 k VZN č. 2/2013 o určení finančných prostriedkov pre OK, kde sa navrhuje schváliť
zvýšenie finančných prostriedkov o 500,00 € mesačne, t.j. na sumu 5 000,00 €/ mesiac, po
vzájomnej diskusií pán starosta dal hlasovať, návrh bol jednohlasne schválený.
bod č.17.: Návrh cintorínskych poplatkov
Starosta obce predniesol návrh na zvýšenie poplatkov za nájom hrobových miest
na ďalšie 10-ročné obdobie. Navrhol za hrob dospelého 12,00 €/10 rokov a za detský hrob
6,00 €/10 rokov, t.j. na roky 2019 - 2028.
Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
bod č.18.: Návrh na zvýšenie nájmu miestnosti – kaderníctvo, krajčírstvo, JHR, s.r.o.
a Bývalý Urbár
Starosta obce vysvetlil nutnosť zvýšenia nájmu miestnosti pre prevádzku kaderníctva
a krajčírstva, pre JHR, s.r.o. a Bývalý Urbár Lutiše, kde navrhol nájom vo výške 30 €/mesiac
a 350 €/rok, dal hlasovať, poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č.19.: Žiadosť o prenájom miestnosti
Starosta obce predniesol žiadosť p. Jozefa Meliša na prenájom miestnosti v KD.
Miestnosť bude využívať na účely svojej podnikateľskej činnosti, nájom bol navrhnutý vo výške
30 €/mesiac.
Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.

bod č.20.: Úprava odmeny zástupcovi starostu, jednorazová odmena hlavného kontrolóra
obce
Starosta obce navrhol zástupcovi starostu obce p. Kamilovi Hudecovi odmenu vo
výške 350 €/mesiac, ktorá mu bude vyplácaná 2x do roka.
Starosta obce navrhol hlavnému kontrolórovi obce p. Ľubomírovi Cvengovi
jednorazovú odmenu vo výške 150,- € za vykonanú prácu. Jednorazová odmena hlavného
kontrolóra rešpektuje zákonné podmienky s poukazom na skutočnosť, že odmena je za obdobie
od 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 a neprekročí hranicu 30 %, čo je možné vyplatiť hlavnému
kontrolórovi mesačnú odmenu z mesačného platu.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili prednesené návrhy.
bod č.21.: Diskusia
Starosta obce v rámci diskusie informoval prítomných o plánoch do budúceho
volebného obdobia, o finančných možnostiach, o problémoch pri získavaní dotácií z eurofondov
a o vykonaných prácach a projektoch v uplynulom volebnom období. Ďalej p. starosta
informoval prítomných o vysporiadaní pozemkov v časti obce Melišíkovia, ktoré sú evidované
vo vlastníctve SR, v správe ich má SPF a pozemky vo vlastníctve Lesov SR. Jedná sa
o pozemky CKN parcel. č. 1846, 1857, 2275, 1856/1, 1856/2, 2277/2, 2277/3 a 2279/1. Preto
navrhol podať žiadosť o bezodplatný prevod vlastníctva k pozemkom. Obec nemá územný plán
obce, pozemky budú využité na verejnoprospešné stavby – športové ihriska. Po vzájomnej
diskusií prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
Všetci prítomní sa zapájali do diskusie v súvislosti so schváleným programom OZ .
bod č.22.: Schválenie uznesenia
Predseda návrhovej komisie, predniesol prítomným poslancom návrh na uznesenie
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
3. vymenovanie poslanca p. Kamila Hudeca za zástupcu starostu obce
4. návrh rozpočtu obce a ZŠ Lutiše pre roky 2020 a 2021
5. stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021
6. informáciu, že obec nemá vypracovaný územný plán obce
B. k o n š t a t u j e , ž e
1. novozvolený starosta obce p. Anton Štefko zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Viera Bohušová, Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Ján Kubliniak,
Anton Pallo, Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák
C. p o v e r u j e
1. poslanca Kamila Hudeca zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. poslankyňu Slávu Sihlovcovu za sobášiaceho
E. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú komisiu v zložení p. Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Anton Pallo

3. úpravu rozpočtu pre rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 3
4. návrh rozpočtu obce a ZŠ Lutiše na rok 2019 a návrh o neuplatňovaní programovej
štruktúry rozpočtu obce
5. návrh VZN č. 1/2019 o dani z nehnuteľnosti a miestne poplatky za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
6. návrh dodatku č. 2 k VZN č.2/2013 o určení finančných prostriedkov pre OK – zvýšený zo
sumy 4000,00 € na 5 000,00 € mesačne
7. návrh cintorínskych poplatkov – hrob dospelý 12 €/10 rokov, hrob detský 6 €/10 rokov
8. zvýšenie nájmu miestnosti pre kaderníctvo a krajčírstvo na sumu 30 €/mesiac, JHR, s.r.o.
a Bývalý Urbár Lutiše na sumu 350,00 €/rok
9. žiadosť o prenájom miestnosti pre Jozef Meliš, výška nájmu 30,00 €/mesiac
10. úpravu odmeny pre zástupcu starostu na sumu vo výške 350,00 €
11. jednorazovú odmenu hlavnému kontrolórovi obce p. Ľ. Cvengovi vo výške 150,00 €
12. plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
13. úprava miestneho poplatku za nájom malej sály KD na sumu 40,00 € pre občanov obce,
70,00 € pre cudzích občanov
14. žiadosť na SPF o bezodplatný prevod vlastníctva k pozemkom CKN p.č. 1846, 1857,
2275, 1856/1, 1856/2, 2277/2, 2277/3 a 2279/1, ktoré sú vedené na LV č. 553 a 113 na
využitie verejnoprospešných stavieb s infraštruktúrou - športové ihriska
F. u r č u j e
1. zapisovateľku zápisnice Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice Ján Kubliniak,
Sláva Sihlovcová
2. sobášne dni - piatok, sobota a sobášnu miestnosť - zasadačka obecného úradu.
3. v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí v z.n.p. mesačný plat starostu vo výške 1,83 násobku
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenú na základe
údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok, navýšený o 60%.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrh Uznesenia č.5/2018 z ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lutišiach.
bod č.23.: Záver
Nakoľko bol vyčerpaný posledný bod programu ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce, starosta obce p. Anton Štefko poďakoval prítomným za účasť a
ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ:
Anna Chovancová
Overovatelia zápisnice:
Ján Kubliniak
Sláva Sihlovcová
Anton Š t e f k o
starosta obce

