Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 28.06.2022

Prítomní

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

Neprítomní : Ján Škrobák
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 2021 a k
oprave záverečného účtu za rok 2020
3. Schválenie záverečného účtu za rok 2021 a opravy za rok 2020
4. Voľba hlavného kontrolóra obce
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2022
6. Schválenie pedagogicko – organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023
7. Návrh na zmenu prevádzky v MŠ a ŠKD
8. Zvýšenie stravného v ŠJ
9. Štatút obce - návrh
10. Zásady hospodárenia s majetkom obce – návrh
11. Určenie volebného obvodu, počtu poslancov OZ a rozsah výkonu starostu obce pre voľby do
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022
12. Rôzne
13. Návrh uznesenia
14. 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. Anna Chovancová a overovateľov zápisnice poslancov Anton Pallo
a Sláva Sihlovcová.
Ďalej p. starosta podal návrh na voľbu návrhovej a volebnej komisie a to v zložení p. Viera Bohušová,
Jakub Chovanec, Ján Kubliniak, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.

bod č.2: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Lutiše k záverečnému účtu za rok
2021 a k oprave záverečného účtu za rok 2020
Hlavný kontrolór obce predniesol odborné stanovisko k záverečnému účtu
a celoročnému hospodáreniu za rok 2021. Na dotaz poslancov im vysvetlil niektoré účtovné
termíny a náležitosti stanoviska. Ďalej vysvetlil opravu záverečného účtu za rok 2020 a doporučil
OZ aby záverečný účet za rok 2021 a opravu v záverečnom účte za rok 2020 schválili bez výhrad.
Prítomní poslanci odborné stanoviska hlavného kontrolóra k záverečným účtom zobrali na
vedomie.
bod č. 3: Schválenie záverečného účtu za rok 2021 a opravy za rok 2020
Poslancom bol predložený návrh záverečného účtu obce za rok 2021, oprava
záverečného účtu obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie za rok 2021, s ktorými boli vopred
oboznámení. Po vzájomnej diskusii poslanci záverečný účet obce, opravu záverečného účtu obce
za rok 2020 a hospodárenie za rok 2021 jednohlasne schválili výrokom „bez výhrad“.
Ďalej prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh použitia prebytku hospodárenia za rok 2020
a 2021 na tvorbu rezervného fondu vo výške 56 810,55 €.
bod č. 4: Voľba hlavného kontrolóra obce
Zasadnutie výberového konania na miesto hlavného kontrolóra obce sa konalo 24. júna
2022. Zápis z výberového konania je súčasťou tejto zápisnice. Do výberového konania sa prihlásil
iba jeden uchádzač. Starosta vyzval poslancov k samotnej voľbe hlavného kontrolóra obce a na
základe vyhodnotenia prihlášky uchádzača boli vyhotovené hlasovacie lístky, na ktorých bolo
uvedené meno kandidáta. Každý poslanec obdržal hlasovací lístok a obálku. Počet platných
hlasovacích lístkov bolo 6, počet platných hlasov bolo 6. Na základe výsledkov voľby hlavného
kontrolóra obce Lutiše bol Ing. Ľubomír Cvenga zvolený do funkcie hlavného kontrolóra obce na
obdobie od 01.07.2022 do 30.06.2028 so 16% pracovným úväzkom. Poslanci OZ poverili starostu
obce podpísaním pracovnej zmluvy so zvoleným kontrolórom obce.
bod č. 5: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
Kontrolór obce p. Ing. Cvenga predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Lutiše na II. polrok 2022, prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č. 6: Schválenie pedagogicko – organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o návrhu schválenia pedagogicko –
organizačného zabezpečenie školského roka 2022/2023, kde skonštatoval počet žiakov a počet
tried.
Na prvom stupni sú spojené triedy - 1. ročník s počtom žiakov 8 a 3. ročník s počtom žiakov 4.
Ďalšia trieda je spojená - 2. ročník s počtom žiakov 5 a 4. ročník s počtom žiakov 12, na prvom
stupni je spolu 29 žiakov a na druhom stupni je 39 žiakov. Spolu je na ZŠ Lutiše 68 žiakov.
Poslanci podaný návrh jednohlasne schválili.
Ďalej informoval poslancov o počte žiakov zapísaných do prvého ročníka v počte 8 žiakov
a o vyučovaní povinne voliteľných predmetov náboženská výchova a etická výchova v šk. roku
2022/2023. Všetci žiaci v počte 68 sa prihlásili na náboženskú výchovu ako povinne voliteľný
predmet.
Túto informáciu prítomný poslanci zobrali na vedomie.

bod č.7: Návrh na zmenu prevádzky v MŠ a ŠKD
Starosta obce informoval o Návrhu zmeny prevádzky v MŠ a ŠKD v Lutišiach, ktorý na
základe prieskumu rodičov podala riaditeľka školy. Navrhnutá doba je od 6,30 hod. - do 16,30
hod.
Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č. 8: Zvýšenie stravného v ŠJ
Pán starosta informoval prítomných poslancov o návrhu zvýšenia režijných nákladov na
prevádzku v ŠJ v Lutišiach od 01.09.2022. Na nákup potravín na jedno hlavné jedlo podľa
vekových kategórií sa ŠJ riadi finančnými pásmami, zákonný zástupca prispieva na úhradu
režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. Výšku príspevku určí VZN. Pretože ešte nebol
vydaný žiadny pokyn MŠVVaŠ SR , ktorý vydáva finančné pásma je tento návrh zatiaľ
informatívny.
bod č. 9: Štatút obce - návrh
Pán starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému materiálu
„Štatút obce“. Neboli vznesené žiadne pripomienky, preto dal za návrh hlasovať, návrh
jednohlasne schválili.
bod č. 10: Zásady hospodárenia s majetkom obce – návrh
Pán starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu predloženého
materiálu „Zásady hospodárenia s majetkom obce“. Poslanci po vzájomnej diskusií návrh
jednohlasne schválili.
bod č. 11: Určenie volebného obvodu, počtu poslancov OZ a rozsah výkonu starostu obce
pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov zákon ponecháva na uznesenie
obecného zastupiteľstva, ktoré musí byť prijaté najneskôr v lehote uvedenej vo vyhlásení volieb.
Vzhľadom k tomu, že ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva je plánované v septembri tohto
roku, čo by bolo už neskoro, je predložený tento návrh. Pravidlá pre určenie počtu poslancov
obecného zastupiteľstva upravuje § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. Pre našu obec je to 5 až 7 poslancov. Prítomní poslanci schválili 7 poslancov.
Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení obecné
zastupiteľstvo určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu
funkcie starostu. Rozsahom výkonu činnosti je dĺžka pracovného času, tzv. úväzku pre funkciu
starostu. Predložený návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce je na plný úväzok, čo
poslanci jednohlasne schválili.
bod č. 12: Rôzne
Poslanec p. Kamil Hudec vystúpil s požiadavkou občanov o nelegálnych skládkach
a o návrhu možnosti umiestnenia zákazových tabúľ.
Poslankyňa Sláva Sihlovcová vystúpila s požiadavkou o opravy katastrálnych máp v katastrálnom
území Lutiše.
Pán starosta informoval prítomných o blížiacom sa podujatí hodových slávnosti, ďalej požiadal
prítomných poslancov o pomoc pri zbúraní verejných WC, o ktoré požiadal majiteľ pozemku p.
Urgela.

bod č. 13: Návrh uznesenia
U z n e s e n i e č. 3/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše zo dňa 28.06.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa p. Anna Chovancová a overovateľov zápisnice p. Anton Pallo, Sláva
Sihlovcová,
2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu a celoročnému
hospodáreniu za rok 2021 a odborné stanovisko k oprave záverečného účtu za rok 2020,
3. závery komisie na otváranie obálky pre voľbu hlavného kontrolóra,
4. prihlášku uchádzača o funkciu hlavného kontrolóra obce,
5. oznámenie o vyučovaní ako povinne voliteľného predmetu - náboženská výchova v šk. roku
2022/2023
6. oznámenie o zapísaných žiakoch do prvého ročníka v počte 8 žiakov,
7. informáciu o zvýšení režijných nákladov v ŠJ od 01.09.2022,
8. informáciu o nelegálnych skládkach
9. informáciu o pripravovanom podujatí hodových slávnosti
10. informáciu o zrušení verejných WC
B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania
2. návrhovú a volebnú komisiu v zložení p . Viera Bohušová, Jakub Chovanec, Ján Kubliniak
3. záverečný účet obce a hospodárenie obce za rok 2021 jednohlasne výrokom „bez výhrad“
a opravu záverečného účtu za rok 2020
4. použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 56 810,55 €
5. voľbu hlavného kontrolóra obce p. Ing. Ľubomíra Cvengu
6. pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce v rozsahu 6 hodín týždenne, t.j.16 % úväzku
7. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lutiše na II. polrok 2022
8. pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023 a počet tried
9. zmenu prevádzkovej doby v MŠ a ŠKD v čase od 6,30 hod. - do 16,30 hod.
10. Štatút obce Lutiše
11. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lutiše
12. určenie podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva pre
voľby do orgánov samosprávy obcí - v obci Lutiše jeden volebný obvod,
13. určenie podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v z.n.p.,
pre Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach 7 poslancov na celé volebné obdobie 2022 - 2026,
14. určenie podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., na
celé funkčné obdobie 2022 - 2026 starostovi obce plný (100%) rozsah výkonu funkcie a z
toho vyplývajúci nárok na 100% plat v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.,
15. umiestnenie zákazových tabúľ o nelegálnych skládkach
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh Uznesenia č. 3/2022 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: Anton Pallo
Sláva Sihlovcová
Zapisovateľ: Anna Chovancová
Anton Š t e f k o
starosta obce

