OBEC LAZISKO
Obecný úrad v Lazisku
Lazisko 140, 032 11 Svätý Kríž

Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lazisku konaného dňa 12.06.2021
1. K otvoreniu OZ
Starosta obce Lazisko p. Bc. František Púčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva
(ďalej len „OZ“) v Lazisku.
Prítomní poslanci : Ing. Martin Droppa, Mgr. Jakub Glajza , Štefan Tomčík , Martin
Kubík
Neprítomní poslanci: Ján Kaluža – ospravedlnený
Ďalší prítomní:
Mgr. Jana Glajzová – zamestnanec obce
Zuzana Karabínová – kontrolórka
V úvode zasadnutia OZ starosta obce privítal prítomných poslancov a konštatoval, že
z celkového počtu 5 poslancov boli prítomní štyria poslanci, čím bolo OZ uznášania schopné.
Zasadnutie OZ sa začalo o 11.00 hod.
2. K schváleniu programu OZ
Starosta obce predložil program, ktorý bol v zákonom stanovenej lehote vyvesený na
úradnej tabuli obce a poslaný poslancom spoločne s pozvánkou na OZ a navrhol ho doplniť :
1. Otvorenie zasadnutia, prezentácia prítomných, uznášania schopnosť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Vyhodnotenie uznesení z 16/2020 zo dňa 10.04.2021
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lazisko k Záverečnému účtu obce
6. Schválenie Záverečného účtu obce Lazisko za rok 2020
7. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2021
8. Správa hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2021
9. Diskusia, rôzne otázky
10. Záver

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 139/2021 zo dňa 12.06.2021
OZ v Lazisku schvaľuje program rokovania OZ.
Schválený program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia, prezentácia prítomných, uznášania schopnosť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Vyhodnotenie uznesení z 16/2020 zo dňa 10.04.2021
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lazisko k Záverečnému účtu
obce
6. Schválenie Záverečného účtu obce Lazisko za rok 2020
7. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2021
8. Správa hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2021
9. Diskusia, rôzne otázky
10. Záver
3. K určeniu zapisovateľa OZ a overovateľov zápisnice
Starosta obce p. Púčik určil za zapisovateľa :
a za overovateľov zápisnice :
Za hlasovali : 4
Proti hlasovali
Ing. Martin Droppa
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza , Martin Kubík
Zdržali sa hlasovania

Uznesenie OZ č. 140 /2021 zo dňa 12.06.2021
OZ v Lazisku berie na vedomie:
-

určenie starostom zapisovateľa OZ Ing. Martina Droppu a overovateľov zápisnice
Mgr. Jakuba Glajzu a Martina Kubíka .

4. K vyhodnoteniu uznesení z OZ 16/2021 zo dňa 10.04.2021
Starosta obce p. Bc. František Púčik predniesol správu o plnení úloh z uznesení za minulé
obdobie, konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.
Za hlasovali : 4
Ing. Martin Droppa
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 141 /2021 zo dňa 12.06.2021
OZ v Lazisku berie na vedomie plnenie úloh z uznesení za minulé obdobie.
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lazisko k záverečnému účtu obce za rok
2020
Starosta obce Bc. František Púčik informoval, že návrh záverečného účtu za rok 2020 bol
zaslaný každému poslancovi na preštudovanie v dostatočnom predstihu, následne dal slovo
hlavnej kontrolórke obce, ktorá prečítala stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020
a konštatovala, že záverečný účet Obce Lazisko za rok 2020 bol spracovaný v súlade
ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č.
583/2004 Zz. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ostatných súvisiacich právnych
noriem.
Poslancov OZ informovala o rozpočte obce, o jeho plnení, o majetku obce, o kontrole stavu
účtovníctva, pokladničnej hotovosti, vedení pokladnice a bankových účtoch. Vysvetlila
použitie rezervného fondu, ktorý je súčasťou rozpočtu na rok 2021 a bude použitý na kapitálové
ale aj bežné výdavky. / v roku 2021 je možné prostriedky čerpať z rezervného fondu aj na
bežné výdavky – kvôli pandémii COVID-19/
Nakoniec odporučila celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad
Poslanci k stanovisku hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu nemali žiadne otázky
a pripomienky - stanovisko zobrali na vedomie .

Za hlasovali : 4
Ing. Martin Droppa
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza
Martin kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 142 /2021 zo dňa 12.06.2021
OZ v Lazisku berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lazisko k Návrhu
Záverečného účtu obce za rok 2020. /viď. príloha/

6. Schválenie Záverečného účtu obce Lazisko za rok 2020
Starosta obce dal hlasovať za schválenie Záverečného účtu. Prebytok zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
bol navrhnutý použiť na tvorbu rezervného fond. Zverejnenie návrhu Záverečného účtu za rok
2020 bolo v zákonnej lehote od 21.05.2021 do 05.06.2021. Záverečný účet a celoročné
hospodárenie bolo schválené bez výhrad.
Za hlasovali : 4
Ing. Martin Droppa
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 143 /2021 zo dňa 12.06.2021
OZ v Lazisku schvaľuje záverečný účet obce Lazisko a celoročné hospodárenie za rok 2020
bez výhrad
Za hlasovali : 4
Ing. Martin Droppa
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 144 /2021 zo dňa 12.06.2021
OZ v Lazisku schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 25 566,39 eur.
7. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2021
Hlavná kontrolórka pani Zuzana Karabínová informovala poslancov s Plánom kontrolnej
činnosti na II. polrok 2021. /viď. príloha/ Poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu.
Za hlasovali : 4
Ing. Martin Droppa
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 145 /2021 zo dňa 12.06.2021
OZ v Lazisku schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lazisko na II.
polrok 2021
8. Správa hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2021
Kontrolórka obce predniesla poslancom správu z kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2021.
Konštatovala, že vykonanou finančnou kontrolou bol overený stav účtovných
a pokladničných dokladov za obdobie 01.01.2021 – 31.03.2021. Bolo preukázané, že
účtovné a pokladničné doklady sú vedené preukázaným spôsobom. Kontrolovaný subjekt
preukázal, že základná finančná kontrola je vykonávaná s náležitosťami podľa § 7 zákona
č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zemne a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Bolo preukázané, že verejné prostriedky boli vynaložené
v súlade so schváleným rozpočtom uzatvorenými zmluvami a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Nedostatky ani iné závažné nedostatky neboli zistené .
Poslanci vzali na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za I. štvrťrok
2021 na vedomie
Za hlasovali : 4
Ing. Martin Droppa
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 146 /2021 zo dňa 12.06.2021
OZ v Lazisku berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2021
9. Diskusia, rôzne otázky
Starosta obce Lazisko p. Bc. František Púčik predniesol potrebu úpravy platu hlavnej
kontrolórky z dôvodu jeho počiatočného nesprávneho určenia, Obecné zastupiteľstvo po
podrobnejšom oboznámení sa tento návrh starostu schvaľuje.
Za hlasovali :
Ing. Martin Droppa
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza
Martin kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 147 /2021 zo dňa 12.06.2021
OZ v Lazisku schvaľuje zvýšenie platu hlavnej kontrolórky od 01.07.2021
Starosta ďalej informoval o plánovanom umiestnení záznamového zariadenia pri skládke
odpadov v lokalite Mošnica – chata Fialka.
Prítomní sa dotkli aj problematiky kosenia (mulčovania) ihriska s návrhom na rozšírenie už
existujúcej dohody , na základe ktorej sú potrebné činnosti v prospech občanov obce
vykonávané v zimnom období.
Pálenie Jánskej vatry sa predbežne určilo na 03.07. 2021 v lokalite ihriska Lazisko.

Návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ obce Lazisko predniesol zapisovateľ p. Ing.
Martin Droppa
10. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie. Zasadnutie
ukončil o 13,00 hod.
V Lazisku 12.06.2021
Zapisovateľ :

Ing. Martin Droppa

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

Overovatelia zápisnice:

Martin Kubík

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

Mgr. Jakub Glajza

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

