ZÁPISNICA Z DVADSIATEHO SIEDMEHO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE LAZISKO
Dátum konania: 17.09.2018
Prítomní:

Bc. Púčik František, Tomčík Štefan, Ing. Droppa Martin, Srnková Miroslava
Jaroslav Droppa ,Droppová Oľga – pozvaná na jednanie
Mária Droppová predsedníčka miestnej volebnej komisie pre samosprávne
voľby 2014 pozvaná - na jednanie
Neprítomní: Kubo Peter-ospr.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, prezentácia prítomných, uznášania
schopnosť zasadnutia obecného zastupiteľstva, návrh
programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
4. Plnenie uznesení z predchádzajúcich uznesení obecného
zastupiteľstva
5. Zloženie sľubu poslanca OZ Jaroslava Droppu
6. Čistenie koryta rieky Paludžanka
7. Pohyb medveďa hnedého v obci a v blízkosti obce Lazisko
8. Napadnutie nášho spoluobčana túlavým psom
9. Stretnutie dôchodcov s predstaviteľmi Obce Lazisko
10. Diskusia
11. Schválenie uznesení
12. Záver

1.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a uvítal všetkých prítomných starosta obce p.
Bc. Púčik František (ďalej len „predsedajúci“). Po otvorení oboznámil prítomných
s návrhom programu rokovania a na základe prezentácie prítomných konštatoval, že
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Na rokovaní je prítomná 80 %-ná účasť
poslancov. Keďže k programu neboli vznesené pripomienky, rokovanie sa bude riadiť
navrhovaným programom.
Návrh uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program obecného zastupiteľstva č.04/2018 podľa
predloženého návrhu

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa je určený :

Ing. Droppa Martin

Za overovateľov zápisnice:

Droppa Jaroslav
Tomčík Štefan

3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

Vzhľadom na charakter a obsah jednania neboli voľby komisií realizované
4. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
Splnené.
5.

Zloženie sľubu poslanca OZ Jaroslava Droppu
Pán Jaroslav Droppa zložil sľub poslanca Obecného zastupiteľstva Lazisko a dňom
17.9.2018 je platným členom poslaneckého zboru obce Lazisko.
Hlasovanie:

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zloženie sľubu p. Jaroslava Droppu

6.

Čistenie koryta rieky Paludžanka
Správa povodia Horného Váhu začala začiatkom septembra 2018 realizovala čistenie
koryta rieky Paludžanka v lokalite protipovodňová zábrana pri kostole smerom proti
prúdu rieky až povyše areálu ihriska.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Hlasovanie:

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čistenie koryta rieky Paludžanka
7. Pohyb medveďa hnedého v obci a v blízkosti obce Lazisko
Starosta obce informoval OZ obce Lazisko o pohybe medveďa hnedého v obci
a v blízkosti obce Lazisko. Ohľadom tejto skutočnosti bol zaslaný list na Ministerstvo
pôsohospodárstva, Ministerstvo životného prostredia a Správu NAPANTu. Pracovník
správy NAPANTu Dr. Ondruš bol na šetrení v lokalite chrasť, ihrisko a horáreň –
chatová osada. Keďže medveďa nespozoroval, videl iba jeho stopy vec je zatiaľ v štádiu
posudzovania.

Hlasovanie:

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie situáciu ohľadom pohybu medveďa hnedého
v okolí našej obce.

8. Napadnutie nášho spoluobčana túlavým psom
Dňa 14.8.2018 bol napadnutý túlavým osom náš spoluobčan Marian Skubík. Pán
Skubík podal sťažnosť na obecný úrad. Predmetnou vecou sa zaoberala Komisia
verejného poriadku ktorá vypočula všetky dotknuté osoby, ktoré boli poučené ako
riešich VZN Obce Lazisko chov domácich zvierat vyhotovila zo zasadnutia zápis.
Túlavý pes bol umiestnený do útulku pre zvieratá v Ružomberku.
Hlasovanie:

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zápis z komisie verejného poriadku

9. Stretnutie dôchodcov s predstaviteľmi Obce Lazisko
Starosta obce informoval poslanecký zbor o pripravovanej akcie v rámci mesiaca úcty
k starším stretnutie dôchodcov našej obce s predstaviteľmi miestnej samosprávy,
ktoré sa bude konať 20.10.2018.
Program : Vystúpenie detí zo ZŠ Svätý Kríž
Divadlo v podaní členov matice slovenskej v L. Mikuláši pod názvom
,,Ako na Lazisku župana vítali ,,
Starosta všetkých všetkých prítomných pozval na horeuvedenú akciu.

Hlasovanie:

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stretnutie s dôchodcami dňa 20.10.2018

10. Diskusia
Do diskusie boli poslanci zapojení v predchádzajúcich bodoch
11. Návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lazisko
predniesol zapisovateľ p. Ing. Droppa Martin.

Návrh na uznesenia č. 12 - 13 /2018
z dvadsiateho siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 17.09.2018
Uznesenie č.12 /2018
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Schvaľuje :


Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 13 /2018

Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Berie na vedomie:






Zloženie sľubu poslanca OZ Jaroslava Droppu
Čistenie koryta rieky Paludžanka
Pohyb medveďa hnedého v obci a v okolí obce Lazisko
Zápis z komisie verejného poriadku
Stretnutie dôchodcov s predstaviteľmi obce Lazisko

Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
Návrh uznesenia bol verejným hlasovaním schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov
poslancov.
12, Záver.
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
a ukončil rokovanie.

V Lazisku 17.09.2018
Zapisovateľ :

Ing. Droppa Martin

Overovatelia zápisnice: Jaroslav Droppa
Štefan Tomčík

.......................................
.......................................

Uznesenie č. 12/2018
z dvadsiateho siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lazisko
zo dňa 17.09.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko v súlade s ustanovením § 11 odst. 4
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení prijalo nasledovné uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Schvaľuje :


Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Bc. František Púčik
starosta obce

V Lazisku 17.9.2018

Uznesenie č. 13/2018
z dvadsiateho siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lazisko
zo dňa 07.08.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko v súlade s ustanovením § 11 odst. 4
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení prijalo nasledovné uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Berie na vedomie :






Zloženie sľubu poslanca OZ Jaroslava Droppu
Čistenie koryta rieky Paludžanka
Pohyb medveďa hnedého v obci a v okolí obce Lazisko
Zápis z komisie verejného poriadku
Stretnutie dôchodcov s predstaviteľmi obce Lazisko

V Lazisku 17.09.2018

Bc. František Púčik
starosta obce

