
 

 

Z  á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 25.06.2021 

 

 

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 2020 

3.   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020  

4.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

5.   Úprava rozpočtu ZŠ Lutiše a Obce Lutiše za rok 2021 rozpočtovým opatrením č.1 

6.   Schválenie pedagogicko – organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 

7.   Predaj pozemkov 

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 Kamila Hudeca a Jána Škrobáka. 

Ďalej p. starosta podal návrh na určenie návrhovej komisie a to v zložení p. Jakub Chovanec,  

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

 

bod č. 2:  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Lutiše k záverečnému účtu  

                za rok  2020  

 

                Hlavný kontrolór obce predniesol odborné stanovisko k záverečnému účtu a 

celoročnému hospodáreniu za rok 2020. Na dotaz poslancov im  vysvetlil niektoré účtovné 

termíny a náležitosti stanoviska. Prítomní poslanci odborné stanovisko hlavného kontrolóra k 

záverečnému účtu a hospodáreniu za rok 2020 zobrali na vedomie. 

 

 



 

 

bod č. 3: Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020  

 

               Poslancom bol predložený návrh záverečného účtu obce a celoročné hospodárenie za 

rok 2020, s ktorým boli vopred oboznámení. Po vzájomnej diskusii poslanci záverečný účet 

obce a hospodárenie za rok 2020 jednohlasne schválili výrokom „bez výhrad“. 

Prítomní poslanci ďalej schválili, že v roku 2021 sa nebude tvoriť rezervný fond. 

 

bod č. 4.: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

 

               Hlavný kontrolór obce p. Ing. Cvenga predložil návrh plánu kontrolnej činnosti obce 

Lutiše na II. polrok 2021, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

bod č. 5.:  Úprava rozpočtu ZŠ Lutiše a Obce Lutiše 

 

                Účtovníčka obce p. Laceková predniesla prítomným poslancom prevedené úpravy v 

rozpočte ZŠ a obce na rok 2021 – viď príloha zápisnice, p. starosta požiadal prítomných o 

vyjadrenie sa k predloženému materiálu Úprava rozpočtu obce a ZŠ Lutiše na rok 2021, 

prítomní poslanci nemali výhrady a návrh úpravy rozpočtu jednohlasne schválili rozpočtovým 

opatrením č. 1/2021.  

 

bod č. 6.:  Schválenie pedagogicko – organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 

 

                Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o návrhu schválenia pedagogicko – 

organizačného zabezpečenie školského roka 2021/2022. 

 Na prvom stupni sú spojené ročníky do dvoch tried - prvá trieda sú 1. ročník s počtom žiakov 

5  a 3. ročník s počtom žiakov 12. Druhá trieda sú - 2. ročník s počtom žiakov 4 a 4. ročník s 

počtom žiakov 9, na prvom stupni je spolu 30 žiakov a na druhom stupni je 30 žiakov spolu 

bude v ZŠ 60 žiakov. Poslanci podaný návrh jednohlasne schválili.  

 

bod č. 7:  Predaj pozemkov 

 

             Starosta obce informoval prítomných poslancov o žiadostiach o odkúpenie pozemkov, 

ktoré podali:  

       -  p. Ľudmila Boteková, rod. Adamusová -  Zverejnený zámer predať pozemky, jedná sa 

o pozemky - parcela C KN č. 3661/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, parcela 

C KN č. 3661/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2 , parcelu C KN č. 3661/15 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2, parcela C KN č. 3661/22 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 128 m2 a parcela C KN č. 3661/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

55 m2 v katastrálnom území Lutiše. Uvedené parcely vznikli geometrickým plánom č. 5/2020 

vyhotoveným Ing. Emília Rybárska, geodetické práce Žilina úradne overeným Okresným 

úradom Žilina, dňa 13.03.2020 pod číslom 61-416/2020 odčlenením z pôvodnej E-KN 

parcely  

č. 6211 ostatná plocha o výmere 890 m2 a z EKN  parcely č. 6212 ostatná plocha o výmere 

467 m2 zapísanej na LV  č. 1059 na katastrálnom odbore Okresného úradu Žilina, za cenu 

1,50 €/m2, teda za 462 m2 celková suma 693,00 € (slovom: šesťstodevädesiattri eur) v zmysle 

§9 ods.6 zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. pre kupujúceho: 

- Ľudmila Boteková, rod. Adamusová, bytom Lutiše 96, 013 05, SR. 

 

-  Štefan Paučin a Paulína Paučinová, rod. Strnadlová - Zverejnený zámer predať pozemky, 

jedná sa o pozemok - CKN parcela č. 7565/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2, v 

katastrálnom území Lutiše. Uvedená parcela vznikla geometrickým plánom č. 24/2021 

vyhotoveným Ing. Miroslav Trháč, Dlhé Pole 435, úradne overený Okresným úradom Žilina 

dňa 22.03.2021 pod číslomG1-438/2021 odčlenením z pôvodnej E-KN parcely č. 6156,  

 



 

 

ostatná plocha o výmere 131 m2, zapísanej na LV  č. 1059 na katastrálnom odbore Okresného 

úradu Žilina, za cenu 1,50 €/m2, teda za 37 m2 je celková suma 55,50 € (slovom: 

päťdesiatpäť eur a päťdesiat centov) v zmysle §9 ods.6 zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

z.n.p. pre kupujúceho: 

- Štefan Paučin, rod. Paučin a Paulína Paučinová, rod. Strnadlová, Lutiše 17, 013 05, SR 

 

bod č. 8.:  Rôzne 

 

                 Pán starosta informoval prítomných poslancov o vykonaných prácach na hasičskej 

zbrojnice, kde sa opravovala a natierala strecha, ďalej informoval o čistení priekop a 

priepustov v obci, o hodových slávnostiach, ktoré by sa mali konať 21.-22.8.2021.  

 

bod č. 9.:  Návrh uznesenia  

 

U z n e s e n i e   č. 2/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 25.06.2021 

 

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. Kamila Hudeca a  Jána Škrobáka 

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

         hospodáreniu za rok 2020 

     3. informatívne správy - oprava a náter strechy na hasičskej zbrojnici 

                                           - čistenie priekop a priepustov v obci 

                                           - hodové slávnosti 

                                           

B.  s c h v a ľ u j e 

 

     1. program rokovania 

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

     3. záverečný účet obce a hospodárenie za rok 2020 jednohlasne výrokom „bez   výhrad“  

     4. že sa nebude tvoriť rezervný fond za rok 2020 

     5. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lutiše na II. polrok 2021 

     6. úpravu rozpočtu ZŠ a obce Lutiše na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021 

     7. pedagogicko – organizačné zabezpečenie v školskom roku 2021/2022 a počet tried 

     8. predaj pozemkov: 

         - parcela CKN č. 3661/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, parcela CKN  

         č. 3661/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2 , parcela CKN č. 3661/15  

         zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2, parcela CKN č. 3661/22 zastavané  

         plochy a nádvoria o výmere 128 m2 a parcela CKN č. 3661/23 zastavané plochy a  

         nádvoria o výmere 55 m2 v katastrálnom území Lutiše. Uvedené parcely vznikli   

         geometrickým plánom č. 5/2020 vyhotoveným Ing. Emília Rybárska, geodetické práce  

         Žilina, úradne overeným Okresným úradom Žilina, dňa 13.03.2020 pod č. 61-416/2020     

         odčlenením z pôvodnej EKN parcely č. 6211 ostatná plocha o výmere 890 m2  

         a z EKN  parcely č. 6212 ostatná plocha o výmere 467 m2 zapísanej na LV  č. 1059 na  

         katastrálnom odbore Okresného úradu Žilina, za cenu 1,50 €/m2, teda za 462 m2 celková  

         suma 693,00 € (slovom: šesťstodevädesiattri eur) v zmysle §9 ods.6 zák. 138/1991 Zb. o  

         majetku obcí v z.n.p. pre kupujúceho: 

         - Ľudmila Boteková, rod. Adamusová, bytom Lutiše 96, 013 05, SR.  

 

 



        

 

       - parcela CKN č. 7565/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2, v katastrálnom  

       území Lutiše. Uvedená parcela vznikla geometrickým plánom č. 24/2021 vyhotoveným   

       Ing. Miroslav Trháč, Dlhé Pole 435, úradne overený Okresným úradom Žilina dňa  

       22.03.2021 pod číslom G1-438/2021 odčlenením z pôvodnej EKN parcely č. 6156,   

       ostatná plocha o výmere 131 m2, zapísanej na LV  č. 1059 na katastrálnom odbore  

       Okresného úradu Žilina, za cenu 1,50 €/m2, teda za 37 m2 je celková suma 55,50 €  

       (slovom: päťdesiatpäť eur a päťdesiat centov) v zmysle §9 ods.6 zák. 138/1991 Zb. o  

       majetku obcí v z.n.p. pre kupujúceho: 

       - Štefan Paučin, rod. Paučin a Paulína Paučinová, rod. Strnadlová, Lutiše 17, 013 05, SR 

 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 2/2021 zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Lutišiach. 

 

bod. č. 9.: Záver 

 

                Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným 

poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Kamil Hudec 

                                         

                                        Ján Škrobák 

 

 

Zapisovateľ:  Anna Chovancová 

 

 

                                                                                                             Anton  Š t e f k o 

                                                           starosta obce 

                                               


