Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 28.06.2019

Prítomní

: Anton Štefko
Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Sláva Sihlovcová, Ján Škrobák

Neprítomní : Viera Bohušová, Ján Kubliniak, Anton Pallo
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 2018 a
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
3. Schválenie záverečného účtu za rok 2018 a prebytku hospodárenia
4. Úprava rozpočtu
5. Schválenie finančného pásma pre ŠJ
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku
7. Predaj podielov v urbáre
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 predniesol na schválenie, poslanci jednohlasne
schválili prednesený návrh programu.
Určil zapisovateľa zápisnice p. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice poslancov
Slávu Sihlovcovú a Jána Škrobáka.
Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení p. Kamil Hudec,
Jakub Chovanec, Sláva Sihlovcová, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
Bod č.2: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Lutiše k záverečnému účtu za rok
2018 a návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
Hlavný kontrolór obce predniesol odborné stanovisko k záverečnému účtu a celoročnému
hospodáreniu za rok 2019. Na dotaz poslancov im vysvetlil niektoré účtovné termíny a náležitosti
stanoviska. Prítomní poslanci odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
a hospodáreniu za rok 2018 zobrali na vedomie.
Kontrolór p. Ing. Cvenga predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lutiše na II.
polrok 2019, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.

bod č. 3: Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 a prebytku hospodárenia
Poslancom bol predložený návrh záverečného účtu obce a celoročné hospodárenie za rok 2018,
s ktorým boli vopred oboznámení. Po vzájomnej diskusii poslanci záverečný účet obce a hospodárenie za
rok 2018 jednohlasne schválili výrokom „bez výhrad“.
Ďalej prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh použitia prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 6 962,37 €.
bod č. 4.: Úprava rozpočtu
Starosta obce predložil poslancom úpravu rozpočtu, ktorá sa týka zvýšenia položky o dotáciu
z MV SR pre DHZ Lutiše .
Prítomní poslanci úpravu rozpočtu jednohlasne schválili.
bod č. 5.: Schválenie finančného pásma pre ŠJ
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o návrhu schválenia finančného pásma na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019. Navrhnuté bolo
tretie pásmo, kde rodič stravníka – žiaka bude po odrátaní dotácie z ÚPSVaR 1,20 € uhrádzať časť
nákladov – viď príloha.
Prítomní poslanci po vzájomnej diskusií návrh VZNč.2/2019, v ktorom je zahrnuté navrhnuté finančné
pásmo na čiastočnú úhradu nákladov jednohlasne schválili.
bod č.6.: Žiadosť o odkúpenie pozemku
Pán starosta predniesol žiadosť p. Antona Mičku, bytom Lutiše č. 156, 013 05 na odpredaj pozemku
vo vlastníctve obce za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov, jedná sa o pozemok v registri EKN, parcele
č. 6185/2, ostatné plochy, ktorej bola odčlenená parcela CKN č. 5800/89 o výmere 29 m2, zameraná
geometrickým plánom č. 141/2018, vyhotoveným GEOMETRA Žilina, s.r.o. Ing. Erika Haneschová dňa
06.12.2018. Navrhnutá cena pozemku je vo výške 0,45 €/m2, ktorá bola prítomnými poslancami jednohlasne
schválená.
bod č.7.: Predaj podielov v urbáre
Starosta obce informoval prítomných poslancov o žiadosti, v ktorom menovaný Anton Remiš,
bytom Lutiše 91 žiada obec o odkúpenie podielov v spoločnosti Urbár Lutiše z podielov obce v počte
sedem hlasov, ktorá bola predložená na minulom OZ a odložená z dôvodu preverenia údajov
s pozemkovým spoločenstvom Bývalý Urbár Lutiše. Pán starosta predložil aj ďalšie dve žiadosti
o odkúpenie podielov a to p. Antona Štefku a Štefana Paučina.
Prítomní poslanci prejednali žiadosti menovaných a následne schválili odpredaj podielov obce v urbáre
pre Antona Remiša v počte 5 hlasov, Antona Štefku v počte 4 hlasy a Štefana Paučina v počte 2 hlasy za
sumu 33,00 €/hlas.
bod č. 8.: Rôzne
Pán starosta informoval prítomných poslancov o návrhu schválenia nového audítora pre obec,
jedná sa o Audítorskú znalecká spoločnosť, ktorá je zastúpená p. Ing. Ľudmilou Poláčekovou,
konateľkou spoločnosti so sídlom Nové Zámky. Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
Ďalej predniesol návrh riaditeľky ZŠ Lutiše na pedagogicko-organizačné zabezpečenie
školského roka 2019/2020 a počtu tried. Po prednesení návrhu dal p. starosta hlasovať, poslanci návrh
jednohlasne schválili.
Informoval prítomných o nutnej oprave strechy na KD – náterom. Požiadal o cenovú ponuku
dve firmy, po ich vypracovaní budú poslanci informovaní. Ďalej uviedol, že je potrebné vymeniť
chladiace zariadenie v Dome smútku a opravu elektriky. Prítomní poslanci súhlasili s opravami.
Ďalej informoval o vypracovaní dokumentu nízkouhlíkovej stratégie pre obec v oblasti tepelnej
energetiky, ktorá bude minimálne na päť rokov, podal návrh na schválenie tohto dokumentu. Návrh bol
prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

bod č. 7.: Návrh uznesenia a záver
U z n e s e n i e č. 3/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 28.06.2019
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. Slávu Sihlovcovú
a Jána Škrobáka
2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu a celoročnému
hospodáreniu za rok 2018
B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú komisiu v zložení p . Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Sláva Sihlovcová
3. záverečný účet obce a hospodárenie za rok 2018 jednohlasne výrokom „bez výhrad“
4. použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 6 962,37 €
5. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lutiše na II. polrok 2019
6. úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2019
7. VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a o výške príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v ŠJ – finančné pásmo
8. predaj pozemku parcelu číslo CKN č. 5800/89 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 29 m2,
ktorá bola odčlenená od EKN parcely č. 6185/2, ostatné plochy evidovanú na LV č. 1059 vo
vlastníctve obce, tak ako je to zamerané GP č. 141/2018 zo dňa 06.12.2018, vyhotoveným
Ing. Erikou Haneschovou – Geometra Žilina, za cenu 0,45 €/m2, teda za celkovú sumu
13,05 € (slovom: trinásť eur a päť centov) v zmysle §9 ods.6 zák. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v z.n.p. pre kupujúceho:
- Anton Mičko, bytom Lutiše č. 156, 013 05
9. odpredaj podielov obce v pozemkovom spoločenstve Bývalý Urbár Lutiše pre :
Anton Remiš - 5 hlasov, Anton Štefko - 4 hlasy a Štefan Paučin - 2 hlasy
za cenu 33,00 € za hlas
10. audítora obce - Audítorská znalecká spoločnosť, Ing. Ľudmila Poláčeková, Nové Zámky
11. návrh na pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. roka 2019/2020 a počet tried v ZŠ
12. opravu strechy na KD - natieranie
13. opravu zariadenia Domu smútku - zakúpenie chladiaceho zariadenia
14. vypracovanie strategického dokumentu - „Nízko uhlíková stratégia obce Lutiše“
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 3/2019 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Lutišiach.
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a ukončil zasadnutie.
Overovatelia zápisnice: Sláva Sihlovcová
Ján Škrobák
Zapisovateľ: Anna Chovancová
Anton Š t e f k o
starosta obce

