Zápis z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile
konaného dňa 15.12.2021
Prítomní:
poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny v počte 8 – Eduard Čierny, Eva
Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav
Vittek, Ing. Andrea Žiaková
Starosta obce Lutila – Ján Pružina
Hlavná kontrolórka obce Lutila – Ing. Monika Šťastná
Ekonómka – Ingrid Marhulová
Právny zástupca obce – JUDr. Filip Šurka
Občania: Boris Beniak, Mária Olajcová
Bod č.1. – otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce Ján Pružina.
Privítal prítomných na riadnom zasadnutí OZ, ktoré sa začalo o 17:05 hod..
Starosta obce konštatoval, že je prítomných 8 poslancov z celkového počtu 9.
Pán poslanec Slavomír Imriš sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil.
Zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
Bod č.2. – určenie zapisovateľa zápisnice
Za zapisovateľku určil Ivanu Mesiarikovú – pracovníčku obecného úradu.
Bod č.3. – voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol za predsedu návrhovej komisie Ing. Jozefa Murgaša, za členov Ing. Andreu
Žiakovú a Ing. Jána Meliška
Hlasovanie, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 64/2021 bolo prijaté jednohlasne.
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Bod č.4. – schválenie návrhu programu
Program obecného zastupiteľstva
Starosta obce uviedol, že poslanci návrh programu dnešného zasadnutia dostali elektronicky
s pozvánkou.
Hlasovanie za program zasadnutia OZ, tak ako bol zaslaný s pozvánkou
Program OZ Lutila :
Program OZ Lutila tak ako bol zaslaný s pozvánkou
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie návrhu programu
5. Kontrola uznesení
6. Návrh VZN obce Lutila o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce Lutila
7. Návrh VZN obce Lutila o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Lutila
8. Návrh VZN obce Lutila o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lutila
9. Návrh Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Lutila
10. Návrh VZN obce Lutila ktorým sa podľa zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Lutila mení
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Lutila č. 9/2016, ktorým boli vyhlásené záväzné časti
Územného plánu obce Lutila
11. Rozpočtové opatrenie
a) Rozpočtové opatrenie č.3 obce Lutila
b) Rozpočtové opatrenie č.2 Základnej školy s Materskou školou Lutila
c) Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Lutila k návrhu na úpravu rozpočtu
12. Stavebné úpravy vstupného priestoru do Kultúrneho domu Lutila
13. Finančný rozpočet 2021 a návrh finančného rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024
a) Finančný rozpočet 2021 a návrh finančného rozpočtu obce Lutila na rok 2022, 2023, 2024
b) Finančný rozpočet 2021 a návrh finančného rozpočtu Základnej školy s Materskou školou Lutila
na rok 2022, 2023, 2024
c) Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Lutila k návrhu finančného rozpočtu na rok 2022,
s výhľadom na roky 2023-2024
14. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lutila na 1.polrok 2022
15. Správa majetku obce – majetko-právne vzťahy
16. Interpelácia poslancov
17. Rôzne, podnety a pripomienky občanov obce, diskusia
18. Záver

Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Návrh programu zasadnutia bol schválený uznesením č. 65/2021 jednohlasne.
V zmysle rokovacieho poriadku vyzval starosta obce poslancov, aby predložili pozmeňujúce
návrhy na úpravu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Nikto sa neprihlásil.
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Bod č. 5. – kontrola uznesení OZ
Kontrolu uznesení OZ vykonala Hlavná kontrolórka obce Lutila Ing. Monika Šťastná.
Z predchádzajúcich zastupiteľstiev sa prenáša –
Uznesenie č. 56/2021 – žiadosť p. Jurkemika – je súčasťou dnešného programu
Uznesenie č. 57/2021 – žiadosť Ing. Slažneva a p. Koreňa – čaká sa na GP
Uznesenie č. 58/2021 – žiadosť p. Kučerová – je súčasťou dnešného programu
Uznesenie č. 63/2021 – žiadosť p. Kozel – je súčasťou dnešného programu
Hlavná kontrolórka konštatovala, že ostatné uznesenia boli riadne ukončené.
Faktická poznámka – nikto sa neprihlásil
Hlasovanie za vzatie na vedomie správy o plnení uznesení
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 66/2021 bolo prijaté jednohlasne.
Bod č. 6. – Návrh VZN o financovaní školských zariadení zriadených na území obce
Starosta obce poznamenal, že návrhom VZN sa poslanci zaoberali na pracovnom stretnutí. Neboli
vznesené žiadne námietky zo strany poslancov ani občanov. Návrh je predložený v rovnakom
znení, ako bol zverejnený na web sídle obce aj na úradnej tabuli.
Ide o finančné prostriedky určené na žiaka MŠ – školská jedáleň a školský klub detí.
Diskusia – p. poslanec Meliško – ako predseda komisie finančnej správy, obecného majetku
a podnikateľskej činnosti uviedol, že vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu ohľadne COVID 19
komisia nezasadala, ale všetci členovia boli informovaní e-mailom, boli im zaslané materiály
a všetci sa v stanovenej lehote vyjadrili. Štyria členovia nemali žiadne námietky, jeden člen
uviedol, že nevie poskytnúť adekvátne vyjadrenie. Vzhľadom na túto skutočnosť komisia odporúča
návrh VZN schváliť.
Faktická poznámka – nikto sa neprihlásil
Hlasovanie za schválenie VZN o financovaní škôl a školských zariadení zriadených obcou
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 67/2021 bolo prijaté jednohlasne.
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Bod č. 7. – Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Lutila
Starosta obce uviedol, že návrh VZN bol rovnako rozobratý na pracovnom stretnutí. Jediná zmena
vo výške poplatkov oproti min roku je, že sa zvýšila cena za odvoz drobného stavebného odpadu
na 0,042€/kg, nakoľko obec nemôže dotovať likvidáciu takéhoto odpadu a takéto sú náklady.
Diskusia – prihlásil sa p. Meliško a p. Hromádková
Meliško – ako predseda komisie finančnej správy, obecného majetku a podnikateľskej činnosti dal
odporúčanie návrh VZN prijať.
Hromádková – uviedla, že roky sa cena za vývoz stavebného odpadu nezvyšovala a je skvelé, že
obec nemusela zvyšovať aj iné poplatky, ale len jeden. Ďalej sa chcela informovať, či obec
disponuje štatistikou o nakladaní s kuchynským odpadom.
Starosta – informoval, že obec má len čiastkové štatistiky, ale v porovnaní s okolitými menšími
obcami vyvážame len zlomkové množstvo vytriedeného kuchynského odpadu. Od budúceho roku
chce rozšíriť propagáciu separácie kuchynského odpadu, nakoľko čím viac separovaného odpadu
sa vyvezie, tým sa percentuálne zníži poplatok za ukladanie komunálneho odpadu na skládku.
Faktická poznámka – p. Murgaš – poznamenal, že možno by sme mohli byť ako obec radi, že
ľudia dokážu spracovať odpad aj inak ako vývozom, aj keď bude vyšší poplatok.
Starosta uviedol, že obec platí za vývoz týchto kukanádob stabilný poplatok bez ohľadu na to či sú
prázdne alebo plné, ale v prípade že sa vykáže vyšší vývoz, tak sa to zaráta do množstva
separovaného odpadu a tým sa percentuálne zníži poplatok za vývoz komunálneho odpadu a jeho
uloženie na skládke. Najväčší problém je asi zo separáciou kuchynského oleja, lebo je nutné
ukladať do plastových fliaš. Ale keď sa to dá inde, prečo nie aj u nás.
Hlasovanie za schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Lutila
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 68/2021 bolo prijaté jednohlasne
Bod č. 8. – Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lutila
VZN upravujúce podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce mala obec už od roku 2013,
vzhľadom na legislatívne zmeny musí byť aktualizované. V našej obci sa poskytujú dotácie na
OŠK, OZ Lutilienky a Klub dôchodcov ZAMATKA. Starosta uviedol, že o dotáciu na svoju
činnosť môžu požiadať fyzické, aj právnické osoby.
Diskusia – p. Meliško – sa vyjadril, že Komisia finančnej správy, obecného majetku
a podnikateľskej činnosti súhlasí s návrhom VZN a odporúča jeho schválenie.
Faktická poznámka – nikto sa neprihlásil
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Hlasovanie za schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lutila
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 69/2021 bolo prijaté jednohlasne
Bod č. 9 – Návrh Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Lutila
Starosta uviedol, že zastupiteľstvo sa týmto návrhom zaoberá už dva roky. Dnes je predložený
návrh, ktorý bol predložený na pracovnom stretnutí a zohľadňuje skoro všetky žiadosti o zmeny
a doplnky územného plánu, ktoré boli doručené na Obecný úrad. Z pôvodného návrhu bola
vylúčená plocha na bývanie pri letisku a priemyselný park pri Handlovskej ceste. K návrhu bolo
doručených asi dvadsať námietok a pripomienok, s ktorými sa zhotoviteľ vysporiadal. V októbri
sa uskutočnilo osobné prerokovanie pripomienok, kde boli prizvaní všetci zainteresovaní občania.
Pripomienky boli vyhodnotené a architekt p. Bugár zaslal návrh na schválenie Okresnému úradu
Banská Bystrica, ktorý podľa §25 vydal súhlas na schválenie Zmien a doplnkov Územného plánu
obce Lutila.
Diskusia – p. Hromádková
– Pani poslankyňa Hromádková konštatovala, že každý poslanec dostal dva listy od p. Imriša,
k obsahu ktorých sa ale nechce vyjadrovať, keďže v listoch sa píše stále to isté. Ale zarazilo ju ako
p. Imriš v jednom z listov uviedol „... uvedený návrh VZN je podľa môjho názoru proti záujmom
veľkej časti obyvateľov obce, dokonca sa javí, že nie je v súlade s ochranou ...“ – ako sa môže
niečo javiť? Buď má p. Imriš, konkrétne námietky, alebo nemá. A v druhom liste sa okrem iného
píše „...stanovisko ŠOP ďalej uvádza, že vzhľadom na charakter lokality je predpoklad výskytu
ďalších chránených druhov...“ – zdôraznila slovo „predpoklad“, ak ŠOP vydáva nejaké
rozhodnutie, nemôžu niečo predpokladať, buď tam nejaké živočíchy sú, alebo nie sú. Podľa zákona
369/1990 §6 Všeobecne záväzné nariadenia obce bod 4 „Dňom vyvesenia návrhu nariadenia
začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby
uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice
na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť
úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky
musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať,
a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.“
Faktická poznámka – p. Murgaš – uviedol, že sa týmito pripomienkami nebude zaoberať, nakoľko
p. Imriš vie, že pripomienky mali byť doručené min. 7 dní pre zasadnutím, nie dve hodiny, aby sa
s nimi mohli poslanci oboznámiť.
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Hlasovanie za schválenie Návrhu zmien a doplnkov č.1 obce Lutila
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 70/2021 bolo prijaté jednohlasne
Bod č.10 – Návrh VZN obce Lutile, ktorým sa podľa Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu
obce Lutila mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Lutila č. 9/2016, ktorým boli
vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Lutila
Poslanci sa návrhom zaoberali na pracovnom stretnutí. Návrh bol zverejnený už v septembri na
úradnej tabuli a opätovne 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Na OcÚ boli doručené
listy podpísane p. poslancom Imrišom a p. Petrom Imrišom, ktorí sú proti tomuto VZN, a žiadajú
ich prečítanie. Starosta vyzval poslancov, aby listy prečítali, nakoľko rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva ani žiadny zákon neukladá mu takúto povinnosť neukladá. Nikto z poslancov
neprejavil záujem.
Faktická poznámka - vyjadril sa p. Vittek , že každí z poslancov listy čítal a teda nie je potrebné
ich čítať verejne.
Diskusia – Hromádková – sa vopred ospravedlnila, že jej príspevok bude trochu dlhší
„ÚP obce je strategický dokument, ktorým sa schvaľuje ďalší rozvoj obce.
Či už ide o rozvoj výstavby rodinných domov, čo prinesie obci finančné prostriedky, rozvoj
rekreačných aktivít, rozvoj moderného, zdravého a fungujúceho poľnohospodárstva, možnosť
realizovania stavieb, ktoré ochránia občanov proti povodni, a ďalšie aktivity.
Akýkoľvek projekt, ktorý bol v obci zrealizovaný, alebo budeme chcieť niečo zrealizovať, či je to
projekt veľký alebo malý, vždy sa obec musí odvolať, resp. uviesť to v žiadosti o grand, či je táto
aktivita uvedená v územnom pláne.
Od schválenia územného plánu obce v roku 2016 prešiel určitý čas, 5 rokov. Za toto obdobie sa
zmenia niektoré zákony, menia sa rôzne iné podmienky v obci, na čo treba zareagovať. Zákon dáva
možnosť, resp. ukladá povinnosť prehodnotiť svoj územný plán po 4 rokoch, čo je veľmi dobre.
Viem, že procedúra takéhoto strategického dokumentu nie je jednoduchá. Sú rôzne predstavy a pre
každého je niečo iné prioritné, ale je potrebné, a je to povinnosťou poslancov, vybrať to čo obci
umožní rozvíjať sa a zveľaďovať. A veľmi podstatné je pri tejto procedúre dodržať všetky zákony,
čo bolo dodržané.
Som rada a ďakujem starostovi obce, že spravil všetko preto, aby boli žiaduce zmeny a doplnky ÚP
obce Lutila predložené obecnému zastupiteľstvu dnes na schválenie.“
Faktická poznámka – nikto
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Hlasovanie za schválenie VZN obce Lutile, ktorým sa podľa Zmien a doplnkov č.1 Územného
plánu obce Lutila mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Lutila č. 9/2016, ktorým
boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Lutila
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 71/2021 bolo prijaté jednohlasne
Bod č. 11. – Rozpočtové opatrenia
Starosta dal slovo Hl. kontrolórke obce, Monike Šťastnej
„Obec má v zmysle ustanovení § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (na základe orgánu obce – starostu
alebo obecného zastupiteľstva) právo vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka
rozpočtovými opatreniami, a to aj v prípade finančných operácií.
Z pohľadu zákonných nárokov konštatujem, že prostriedky rozpočtu obce Lutila , sú upravené tak
, aby čerpanie rozpočtu nebolo na jednotlivých položkách v mínusových hodnotách a aby
zobrazovalo aktuálny stav upraveného rozpočtu na rok 2021.
Plnenie úloh obce Lutila vo všetkých povinných oblastiach bude zachované a zodpovedá prijatému
rozpočtu a následne upravenému rozpočtu pre rok 2021.
Odporúčam zastupiteľstvu obce prijať tieto úpravy a navrhované úpravy rozpočtu Obce Lutila
schváliť tak, ako je v návrhu rozpočtové opatrenia č. 3/2021 pre Obec Lutila a rozpočtové
opatrenia č. 2/2021 pre ZŠ a MŠ Lutila.
Rozpočtové opatrenie č.3 obce Lutila, a rozpočtové opatrenie č. 2 ZŠ a MŠ Lutila tvoria prílohu
zápisnice.
Faktická poznámka – nikto sa neprihlásil
Diskusia – p. Meliško – navrhol zmenu Rozpočtového opatrenia č.3 Obce Lutila, nie vzhľadom na
výšku fin. prostriedkov, ale len ich presunutie na iné položky, a to v celkovej výške 5 351,95€.
Ďalej ako predseda Komisie finančnej správy, obecného majetku a podnikateľskej činnosti
uviedol, že komisia odporúča schváliť rozpočtové opatrenia.
Hlasovanie za schválenie návrhu p. Meliška
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 72/2021 bolo prijaté jednohlasne
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Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č.3 obce Lutila
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 73/2021 bolo prijaté jednohlasne
Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č.2 ZŠ s MŠ Lutila
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 74/2021 bolo prijaté jednohlasne
Bod č. 12 – stavebné úpravy vstupného priestoru do Kultúrneho domu Lutila
Starosta predstavil návrh, ako by mala rekonštrukcia vyzerať, poslanci sa ňou už zaoberali na prac.
stretnutí. Základom je zúženie schodiska a vytvorenie bezbarierového prístupu do Kultúrneho
domu. Súčasťou bude aj rekonštrukcia balkóna nad schodiskom. Rozpočet na rekonštrukciu je 32
000€. Celková cena ale záleží od verejného obstarávania aktuálnych cien materiálov na trhu.
Diskusia – p. Hromádková – upozornila na chybu v návrhu na uznesenie, že ide o rekonštrukciu
vstupného priestoru do Kultúrneho domu.
Hlasovanie za schválenie realizácie rekonštrukcie vstupného priestoru do Kultúrneho domu
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 75/2021 bolo prijaté jednohlasne
Bod č. 13 – Návrh finančného rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Lutila
„Návrh rozpočtu obce Lutila na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 -2024 je spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami /VZN/
obce Lutila a je spracovaný v požadovanej štruktúre a v dostatočnom rozsahu:
- návrh rozpočtu príjmov ako celok je zostavený na základe reálneho zhodnotenia potenciálnych
príjmov obce Lutila.
- návrh rozpočtu výdavkov bude finančne krytý potenciálnymi príjmami a zdrojmi z rezervného fondu.
Konečný stav a výška tohto rozpočtu na rok 2022 bude závisieť aj na množstve schválených grantov.
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Výhľad na roky 2023 – 2024 : príjmy a výdavky uvedené v návrhu rozpočtu na rok 2023 a 2024 nie sú
podľa § 9 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení záväzné.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým, odo dňa 26.novembra 2021, t. j.
v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením, tak ako to ukladá § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Je predpoklad, že nastaveným rozpočtom na rok 2022 budú zabezpečené všetky základné funkcie
samosprávy a preto na základe môjho odborného stanoviska a skutočností v ňom uvedených odporúčam
obecnému zastupiteľstvu v Lutile: Návrh rozpočtu Obce Lutila na rok 2022 schváliť.
Diskusia – Meliško – za komisiu odporúča schváliť návrh rozpočtu na rok 2022.

Hlasovanie za schválenie rozpočtu obce Lutila na rok 2022 s výhľadom na rokz 2023 a 2024
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 76/2021 bolo prijaté jednohlasne
Hlasovanie za schválenie rozpočtu ZŠ s MŠ Lutila na rok 2022 s výhľadom na roky 2023
a 2024
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 77/2021 bolo prijaté jednohlasne
Bod č. 15. – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lutila za 1. polrok 2022
V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. b) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladá hlavný kontrolór návrh plánu kontrolnej činnosti obce Lutila pre
obdobie 1. polroka 2022. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v súlade s citovaným ustanovením
zákona o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli obce od 26.11.2021 do 10.12.2021 .
Pri výkone kontroly hlavný kontrolór postupuje podľa základných pravidiel finančnej kontroly a
auditu v súlade s §20 až §27 zákona č. 357/2015 Z. z o finančnej kontrole a audite.
Z vykonaných kontrol vypracuje hlavný kontrolór správu.
Hlasovanie za schválenie plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Lutila
Za:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 78/2021 bolo prijaté jednohlasne
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Bod č. 15. – Správa majetku obce –majetko-právne vzťahy
Ing. Miloš Tesák a Ing. Jana Tesáková
P. Tesák požiadal o súhlas s realizáciou prípojok inžinierskych sietí – poslanci sa žiadosťou
zaoberali na pracovnom stretnutí. P. Tesák chce už dlho vybudovať na svojom pozemku šesť
stavebných pozemkov. Konečne doriešil posledné problémy s energetikmi a má projekt
vypracovaný spoločnosťou Stavit v súlade so zákonom.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Hlasovanie za schválenie žiadosti p. Tesáka s manželkou
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 79/2021 bolo prijaté jednohlasne
Poľnohospodárska spoločnosť a.s.
Žiada o súhlas s realizáciu vodovodu cez pozemky Obce a napojenie na verejný vodovod pri ceste
na Slaskú. Nie je potrebné realizovať nájomnú zmluvu, stačí súhlas obce. Avšak Obec uzavrie
s PHS zmluvu, podľa ktorej bude možné sa na tento nový vodovod v budúcnosti napojiť.
K žiadosti sa vyjadril aj p. Beniak ako zástupca PHS, a uviedol, že v súčasnosti čerpajú vodu zo
studne, tá však kvalitov nevyhovuje a preto chcú zrealizovať pripojenie na vodovod, čo bude podľa
nich najlepšie riešenie.
Do diskusie sa nikto sa neprihlásil
Hlasovanie za schválenie žiadosti Poľnohospodárskej spoločnosti a.s.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 80/2021 bolo prijaté jednohlasne
Bc. Mária Rihová
p. Rihová doručila na Obecný úrad žiadosť, podľa ktorej si chce prenajať pozemok obce a
realizovať výstavbu parkovacích miest. Starosta uviedol, že predmetný pozemok je súčasťou prvej
revitalizácie verejných priestranstiev v obci a súčasne sa nachádza v ochrannom pásme SVP.
Poslanci sa návrhom zaoberali na pracovnom stretnutí.
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Diskusia – Hromádková, Knopp
p. Hromádková – nesúhlasí s realizáciou, lebo vidí nebezpečenstvo v umiestnení parkovacieho
miesta, keďže ide o frekventovanú cestu
p. Knopp – rovnako nesúhlasí s realizáciou v danej lokalite, nakoľko je tam priľahlí parčík
Vzhľadom na vyjadrenia poslancov v diskusii sa predseda návrhovej komisie rozhodol upraviť
návrh uznesenia a rozdeliť ho na dva samostatné návrhy.
Hlasovanie za vzatie na vedomie žiadosti p. Rihovej
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 81/2021 bolo prijaté jednohlasne
Hlasovanie za schválenie žiadosti p. Rihovej
Za:
Proti:
Murgaš,
Zdržal sa:

0
8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0

Uznesenie nebolo prijaté
Mgr. Kučerová Petra
Predmetná žiadosť už bola na zasadnutí OZ rozoberaná, čakalo sa na vypracovanie GP. Podľa GP
sa bude realizovať zámena časti obecného pozemku a časti pozemku žiadateľky s finančným
vyrovnaním. Podľa aktuálne platného cenníka obce bude finančné vyrovnanie vo výške 55€.
Ďalším krokom k schváleniu zámeny pozemkov, je schválenie zámeru prevodu majetku.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Hlasovanie za schválenie zámeru prevodu majetku pre žiadateľku Petru Kučerovú
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 82/2021 bolo prijaté jednohlasne
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Jozef Jurkemik,
P. Jurkemik žiada obec o prenájom obecného pozemku, CKN parcela č.942/52, za účelom
vybudovania prístupovej cesty k svojmu pozemku, na ktorom chce realizovať stavbu rodinného
domu. Táto žiadosť už bola predmetom rokovania, bol zverejnený zámer prenajať obecný
pozemok, zo strany poslancov ani občanov neboli vznesené žiadne pripomienky. Je teda možné
schváliť nájom pozemku.
Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Hlasovanie za schválenie prenajať obecný pozemok p. Jurkemikovi
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 83/2021 bolo prijaté jednohlasne
Ing. Štefan Kozel a Marta Kozelová
Žiadosť manželov Kozelovcov, bola už niekoľko krát predmetom rokovania, bol schválený zámer
prevodu majetku, teraz je možné schváliť predaj obecného pozemku.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8 – Eduard Čierny, Eva Hromádková, Peter Knopp, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef
Murgaš, Slavomír Pružina, Jaroslav Vittek, Ing. Andrea Žiaková.
0
0

Uznesenie č. 84/2021 bolo prijaté jednohlasne.
Bod č. 16. – Interpelácia poslancov
K tomuto bodu sa nikto neprihlásil.
Bod č. 17. – rôzne, podnety a pripomienky občanov obce, diskusia
Do diskusie sa prihlásila p. Olajcová
P. starosta upozornil p. Olajcovú, že nemá opakovať rovnaké sťažnosti ako v minulosti, lebo
s danou situáciou, na ktorú sa sťažuje jej obecné zastupiteľstvo nevie pomôcť a vyriešiť situáciu.
Ak trvá na svojej sťažnosti musí osloviť súd, a len ten môže právoplatne rozhodnúť. V opačnom
prípade je bude odobraté slovo.
P. Olajcová sa sťažovala, že na katastrálnom úrade jej vždy dajú iné informácie, že na jej LV je od
roku 1984 zapísaná p. Viežbová a teraz už aj p. JUDr. Kováč.
Starosta odobral p. Olajcovej slovo, nakoľko išlo o rovnaký problém ako v minulosti.
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Bod č. 19. – záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial Krásne Vianočné sviatky a ukončil
zasadnutie o 19:44 hod..

Zapísala: Ivana Mesiariková

Podpísané v Lutile dňa 22.12.2021
Ján P r u ž i n a
starosta obce
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