
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                    Z  á p i s n i c a 

  

       z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 15.12.2021 

 

 

 

Prítomní      :  Anton Štefko 

                       Kamil Hudec, Jakub Chovanec, Ján Kubliniak , Sláva Sihlovcová,  Ján Škrobák  

Neprítomní :  Viera Bohušová, Anton Pallo  

 

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 2021 

  3.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 - 2024 

  4.  Návrh rozpočtu obce a ZŠ Lutiše na roky 2022 - 2024 

  5.  Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a poplatkoch   

  6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

  7.  Žiadosť o odkúpenie pozemku  

  8.  Žiadosť o nájom miestnosti 

  9.  Oboznámenie s projektom výstavby bytoviek 

10.  Rôzne 

11.  Návrh uznesenia 

12.  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 Bc. Jana Paučinová a overovateľov zápisnice p. Kamil Hudec  

a Jakub Chovanec. 

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

Ján Kubliniak a Ján Škrobák,  prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

 

bod č. 2: Úprava rozpočtu obce a ZŠ pre rok 2021 

 

                Pán starosta predniesol prítomným poslancom prevedené úpravy v rozpočte na rok 2021, 

ktoré sa týkali ZŠ - dohodovacie konania, rozvojový projekt a odmeny na základe Kolektívnej 

zmluvy a zároveň požiadal prítomných o vyjadrenie sa k predloženému materiálu Úprava rozpočtu 

obce a ZŠ Lutiše za rok 2021, prítomní poslanci návrh úpravy rozpočtu jednohlasne schválili 

rozpočtovým opatrením č. 3/2021.  

 

 



 

 

 

 

bod č. 3: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2022-2024 

      

             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 na rok 2022 

schváliť a roky 2023, 2024 zobrať na vedomie. 

 

bod č. 4: Návrh rozpočtu obce a ZŠ na roky 2022-2024 

 

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

návrhu rozpočtu obce a ZŠ Lutiše, poslanci po vzájomnej diskusií návrh rozpočtu na rok 2022 

jednohlasne schválili  a 2023-2024 zobrali na vedomie. 

 

bod č. 5:  Návrh  VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch  

 

                Pán starosta predniesol návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch 

za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, informoval poslancov, že sa zvýšil poplatok za odpad 

pre právnícke osoby z dôvodu zmeny zbernej nádoby (110 l na 120 l) pričom sa prepočítaním zvýšil 

poplatok,  prítomní poslanci po vzájomnej diskusií upravený návrh VZN jednohlasne schválili. 

 

bod č. 6:  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

 

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

činnosti na I. polrok 2022. 

Prítomní poslanci návrh plánu kontrolnej činnosti jednohlasne schválili. 

 

bod č.7:  Žiadosť o odkúpenie pozemkov 

 

             Pán starosta opätovne predniesol žiadosť na odpredaj  pozemku vo vlastníctve obce na 

základe predloženého geometrického plánu, ktoré podali Viktor Tabaček a manž. Margita Tabačková. 

Jedná sa o pozemky parcela CKN č. 1035/5 TTP, o výmere 397 m2, ktorá bola novo vytvorená od 

EKN parcely č. 6200/2, ostatné plochy o výmere 397 m2, CKN parcela č. 872/39 zastavané plochy 

a nádvoria, o výmere 65 m2, ktorá bola odčlenená od EKN parcely č. 6201/1, ostatné plochy o výmere 

97 m2 a CKN parcela č. 8134/5 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19 m2, ktorá bola odčlenená 

od EKN parcely č. 6201/1, ostatné plochy o výmere 97 m2 evidovaných na LV č. 1059. 

Prítomní poslanci po vzájomnej diskusií schválili žiadosť predaja pozemkov  za cenu 1,50 €/m2, teda 

481 m2 za celkovú sumu 721,50 € (slovom: sedemstodvadsaťjeden eur päťdesiat centov) v zmysle 

§9a ods.8 písm. e) zák.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. pre kupujúcich:    

- Viktor Tabaček, rod. Tabaček a manž. Margita Tabačková, rod. Hýllová, obaja bytom Lutiše 242, 

013 05, SR. 

 

bod č.8:  Žiadosť o nájom miestnosti 

 

                Pán starosta predniesol žiadosť o prenájom miestnosti v budove kultúrneho domu pre 

Miroslava Slivku, bytom Radôstka, ktorý žiada nájom za účelom skladovania materiálu pre 

podnikateľskú činnosť. Prítomní poslanci prehodnotili žiadosť menovaného a schválili vo výške 

nájomného 30,00 €/mesiac. 

 

 

 

 

 



 

 

bod č.8:  Oboznámenie s projektom výstavby bytoviek 

 

               Pán starosta informoval prítomných o projekte výstavby bytoviek v časti obce Melišíkovia. 

Predniesol taký návrh, aby sa predal pozemok  developerovi s tým, že sa nechá časť pre stavbu 

ihriska. Predajom pozemku by obec získala finančné prostriedky do svojho rozpočtu. 

 

bod č.9:  Rôzne 

               

                Pán starosta predniesol žiadosť združenia včelárov o príspevok na rok 2022, ktorú žiadali 

vo výške 100,00 €, prítomní poslanci schválili príspevok vo výške 70,00 €.   

                  Ďalej starosta obce oboznámil poslancov o uzatvorenej zmluve s autorizovaným technikom 

BOZP p. Ing. Hanuliakovou, ktorá nám bude poskytovať služby tykajúce sa zabezpečovania činnosti 

technika PO, ktorý nám vypracoval aj nový požiarny poriadok a bol predložený na schválenie. Poslanci 

jednohlasne schválili Požiarny poriadok obce. 

                   Starosta obce navrhol schváliť odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 200,00 €, 

Prítomní poslanci odmenu jednohlasne schválili.          

                   Ing. Laceková, ekonómka obce predniesla návrh na schválenie umožniť starostovi obce 

presun finančných prostriedkov pri úprave rozpočtu medzi položkami, návrh bol jednohlasne schválený.                  

 

Bod č. 10: Návrh uznesenia 

 

U z n e s e n i e  č. 4/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše konaného dňa 15.12.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach 

 

A.  b e r i e   n a  v e d o m i e  

 

     1. určenie zapisovateľa Bc. Paučinová a overovateľov zápisnice p. Hudec a Chovanec 

     2. stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2022-2024 

     4. rozpočet obce a ZŠ Lutiše na roky 2023-2024 

     5. informatívne správy - projekt výstavby bytoviek 

 

B.  s c h v a ľ u j e 
 

     1. program rokovania 

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

     3. úpravu rozpočtu obce a ZŠ pre rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 3 

     4. rozpočet obce a ZŠ Lutiše na rok 2022 

       5. VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad     

           a drobný stavebný odpad 

     6. plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

     7. predaj pozemkov parcela CKN č. 1035/5 TTP, o výmere 397 m2, ktorá bola   

         novo vytvorená od EKN parcely č. 6200/2, ostatné plochy o výmere 397 m2, CKN parcela  

         č. 872/39 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 65 m2, ktorá bola odčlenená od EKN parcely  

         č. 6201/1, ostatné plochy o výmere 97 m2 a CKN parcela č. 8134/5 zastavané plochy   

         a nádvoria, o výmere 19 m2, ktorá bola odčlenená od EKN parcely č. 6201/1, ostatné  

         plochy o výmere 97 m2 evidovaných na LV č. 1059 vo vlastníctve obce, tak ako je to  

         zamerané GP č. 80/2021 zo dňa 29.09.2021  vyhotoveným GEOLAND - Štefan Kocifaj,   

         Radovka 677, 023 03 Zborov nad Bystricou  za cenu 1,50 €/m2, teda 481 m2 za celkovú  

         sumu 721,50 € (slovom: sedemstodvadsaťjeden eur päťdesiat centov) v zmysle §9a ods.8  

         písm. e) zák.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. pre kupujúcich: 

         - Viktor Tabaček, rod. Tabaček a manž. Margita Tabačková, rod. Hýllová,  

            obaja bytom Lutiše 242, 013 05, SR 

 

 



 

 

     8. nájom miestnosti pre Miroslav Slivka, Radôstka 258, 023 04 vo výške nájmu 30 €/ mesiac 

     9. príspevok pre včelárov vo výške 70,00 € 

   10. požiarny poriadok obce 

   11. jednorazovú odmenu pre hlavného kontrolóra vo výške 200 € 

   12. možnosť starostovi obce presun finančných prostriedkov medzi položkami rozpočtu pri  

         ich úprave 

 

 

   Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 4/2021 zo zasadnutia       

obecného zastupiteľstva v Lutišiach . 

 

 

bod č. 11.: Záver 

 

                 Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným 

poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Kamil Hudec 

 

Jakub Chovanec 

 

 

Zapisovateľ: 

 

Bc. Jana Paučinová  

 

 

   

                                           Anton  Š t e f k o 

                                               starosta obce 


