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

Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lazisku konaného dňa 28.06.2019
1. K otvoreniu OZ
Starosta obce Lazisko p. Bc. František Púčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva
v Lazisku
Prítomní poslanci : Mgr. Jakub Glajza, Ing. Martin Droppa, Martin Kubík, Ján Kaluža,
Tomčík Štefan
Neprítomní poslanci:
Ďalší prítomní: Droppová Oľga- hlavný kontrolór obce – neprítomná
Mgr. Jana Glajzová – zamestnanec obce
Starosta konštatoval, že z celkového počtu 5 poslancov boli prítomných všetci poslanci, čím
bolo obecné zastupiteľstvo uznášania schopné
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. Voľba mandátovej a volebnej komisie
5. Vyhodnotenie uznesení z OZ 4/2019 zo dňa 11.05.2019
6. Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok
2019
7. VZN o Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Lazisko
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
9. Záverečného účtu za rok 2018
10. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom k 28.06.2019
11. Diskusia, rôzne otázky
12. Záver

Návrh na zmenu programu
Starosta obce Bc. František Púčik predložil návrh na zmenu a doplnenie programu OZ
a to nasledovne: ako bod programu č. 6 Schválenie prijatia úveru vo výške 300 035,21 EUR
a ako bod programu č. 7 schválenie prijatia úveru vo výške 20 000,00 EUR
Návrhy poslancov na zmenu programu:
Poslanci nedali žiadne návrhy na zmenu programu
Za hlasovali
Mgr. Jakub Glajza
Ján Klauža
Martin Kubík
Ing. Martin Droppa
Tomčík Štefan

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 35/2019 zo dňa 28.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje program 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. Voľba mandátovej a volebnej komisie
5. Vyhodnotenie uznesení z OZ 4/2019 zo dňa 11.05.2019
6. Schválenie preklenovacieho úveru vo výške 300 035,21
7. Schválenie úveru vo výške 20 000,00 EUR
8. Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
9. VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Lazisko
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
11. Záverečného účtu za rok 2018
12. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom k 28.06.2019
13. Diskusia, rôzne otázky
14. Záver

3. K určeniu zapisovateľa OZ a overovateľov zápisnice
Starosta obce Bc. Púčik určil za zapisovateľa : Ing. Martin Droppa
a overovateľov zápisnice : Mgr. Jakub Glajza
Kaluža Ján

Za hlasovali
Mgr. Jakub Glajza
Ján Klauža
Martin Kubík
Ing. Martin Droppa
Tomčík Štefan

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 36 /2019 zo dňa 28.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku:
berie na vedomie
-

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

4. K voľbe mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Vzhľadom na charakter a obsah jednania neboli voľby komisii realizované
5. K vyhodnoteniu uznesení z OZ 4/2019 zo dňa 11.05.2019
Starosta obce p. Bc. František Púčik predniesol správu o plnení úloh z uznesení za minulé
obdobie, konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené alebo sa na nich priebežne pracuje.
Za hlasovali
Mgr. Jakub Glajza
Ján Klauža
Martin Kubík
Ing. Martin Droppa
Tomčík Štefan

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 37 /2019 zo dňa 28.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie plnenie úloh z uznesení za minulé obdobie
6. K schváleniu preklenovacieho úveru
Starosta obce p. Bc. František Púčik oboznámil obecné zastupiteľstvo, že začali práce na
zatepľovaní kultúrneho domu. Finančné prostriedky zo Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry obec dostane až po zrealizovaní jednotlivých prác. Starosta obce informoval obecné

zastupiteľstvo o tom, že obec na realizáciu jednotlivých prác potrebuje krátkodobý
preklenovací úver vo výške 300 035,21 EUR, ktorý bude splatný ihneď po obdržaní finančných
prostriedkov zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Úver s ročnou úrokovou
sadzbou 1 %
Za hlasovali
Mgr. Jakub Glajza
Ján Klauža
Martin Kubík
Ing. Martin Droppa
Tomčík Štefan

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 38 /2019 zo dňa 28.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje prijatie bankového úveru vo výške 300 035,21
EUR poskytnutého od Prima banky Slovensko a.s. so sídlo Hodžova č. 11, 010 11 Žilina
Slovenská republika, IČO: 31575951, IČO DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sa, Vložka číslo 148/1 ( ďalej len ,, banka“) za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve na účely zabezpečovania financovania :
,, Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu“ s podporou projektu v zmysle
príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytnutej zo Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP310040H327.
7. K schváleniu prijatia úveru
Starosta obce p. Bc. František Púčik oboznámil obecné zastupiteľstvo, že začali práce na
zatepľovaní rekonštrukcií kultúrneho domu, pri tej príležitosti sa uskutoční aj čiastočná
rekonštrukcia kuchynky obecného úradu na ktorú je potrebné si zobrať úver z Prima banky
Slovensko a.s. vo výške 20 000,00 EUR.
Za hlasovali
Mgr. Jakub Glajza
Ján Klauža
Martin Kubík
Ing.Martin Droppa
Tomčík Štefan

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.39 /2019 zo dňa 28.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje prijatie bankového úveru vo výške 20 000,00 EUR
poskytnutého od Prima banky Slovensko a.s. so sídlo Hodžova č. 11, 010 11 Žilina Slovenská
republika, IČO: 31575951, IČO DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri

Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sa, Vložka číslo 148/1 na rekonštrukciu kuchynky obecného
úradu .
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce predložila v zastúpení Mgr. Jany Glajzovej na rokovanie plán
kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Za hlasovali
Mgr. Jakub Glajza
Ján Klauža
Martin Kubík
Ing.Martin Droppa
Tomčík Štefan

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 40 /2019 zo dňa 28.06.2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2019
9. VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Lazisko
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli aj na internetovej stránke obce. Obecné
zastupiteľstvo nemá námietky k predloženému návrhu VZN, preto odporúča prijať predložené
VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Lazisko
Za hlasovali
Mgr. Jakub Glajza
Ján Klauža
Martin Kubík
Ing. Martin Droppa
Tomčík Štefan

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.41 /2019 zo dňa 28.06.2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce o pohrebiskách
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018
V zastúpení Mgr. Jany Glajzovej hlavná kontrolórka obce p. Oľga Droppová predložila
stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018

Za hlasovali
Mgr. Jakub Glajza
Ján Klauža
Martin Kubík
Ing. Martin Droppa
Tomčík Štefan

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.42 /2019 zo dňa 28.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
k Záverečnému účtu obce Lazisko za rok 2018
11. Záverečný účet obce Lazisko za rok 2018
Ekonómka obce p. Mgr. Glajzová informovala obecné zastupiteľstvo o Záverečnom účet obce
Lazisko za rok 2018
Za hlasovali
Mgr. Jakub Glajza
Ján Klauža
Martin Kubík
Ing. Martin Droppa
Tomčík Štefan

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 43/2019 zo dňa 28.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje Záverečný účet obce Lazisko za rok 2018 bez
výhrad
12. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom obce k 28.06.2019
Zmena rozpočtu k 30.06.2019 v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové
príjmy a celkové výdavky /vid. príloha /
Výnos DPFO k 30.06.2019
52 013,04
Účet Prima banka a. s
74 373,62
Pokladňa
596,91
Za hlasovali
Mgr. Jakub Glajza
Ján Klauža
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Ing. Martin Droppa
Tomčík Štefan
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 44/2019 zo dňa 28.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu čerpanie
rozpočtu a rozpočtové zmeny v rámci schváleného rozpočtu pri ktorých sa nemenili celkové
príjmy a celkové výdavky k 30.06.2019
13. Diskusia, rôzne otázky
Starosta obce p. Bc. Púčik podal základné informácie ohľadom akcie „Jánska vatra spojená
s futbalovým turnajom o pohár starostu obce Lazisko“.
Ing. Martin Droppa informoval o zámysle obce vytvoriť novú webovú stránku, obsahujúcu
najnovšie technologické prvky a rešpektujúcu všeobecné nariadenie Európskej únie GDPR.
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 45/2019 zo dňa 28.06.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie informáciu o akcii „Jánska vatra spojená
s futbalovým turnajom o pohár starostu obce Lazisko“ a zámysel vytvorenia novej webovej
stránky obce Lazisko.
Návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lazisko predniesol
zapisovateľ p. Ing. Martin Droppa.
14.Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a ukončil
rokovanie.
V Lazisku 28.06.2019
Zapisovateľ :

Ing. Martin Droppa

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

Overovatelia zápisnice:

Kaluža Ján

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

Mgr. Jakub Glajza

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

