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

Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lazisku konaného dňa 14.11.2020
1. K otvoreniu OZ
Starosta obce Lazisko p. Bc. František Púčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva
v Lazisku.
Prítomní poslanci : Ing. Martin Droppa, Ján Kaluža, Štefan Tomčík , Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík
Neprítomní poslanci:
Ďalší prítomní:

Mgr. Jana Glajzová – zamestnanec obce
Droppová Oľga- kontrolórka obce

V úvode dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal prítomných
poslancov a konštatoval, že z celkového počtu 5 poslancov boli prítomní všetci poslanci, čím
bolo obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Zasadnutie OZ sa začalo o 10.00 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 12/2020 zo dňa 14.08.2020
5. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Lazisko
6. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019
7. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom
8. Diskusia, rôzne otázky
9. Záver

Návrh na zmenu programu

Mgr. Jana Glajzová predložila návrh na zmenu a doplnenie programu OZ a to nasledovne:
Bod programu č. 5 : Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre CVC Liptovský Mikuláš
Bod programu č. 6. : Návrh finančného rozpočtu na roky 2021,2022,2023
Za hlasovali : 5
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Zdržali sa hlasovania

Proti hlasovali

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 107/2020 zo dňa 14.11.2020
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. Vyhodnotenie uznesení z 12/2020 zo dňa 14.08.2020
5. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre CVČ Liptovský Mikuláš
6. Návrh finančného rozpočtu pre roky 2021,2022,2023
7. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Lazisko
8. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019
9. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starom
10. Diskusia, rôzne otázky
11. Záver

3. K určeniu zapisovateľa OZ a overovateľov zápisnice
Starosta obce p. Púčik určil za zapisovateľa :
a overovateľov zápisnice :

Za hlasovali : 5
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Ing. Martin Droppa
Štefan Tomčík
Martin Kubík
Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 108 /2020 zo dňa 14.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku:
berie na vedomie
-

určenie starostom zapisovateľa OZ Ing. Martina Droppu a overovateľov zápisnice OZ
Štefan Tomčík a Martin Kubík

4. K vyhodnoteniu uznesení z OZ 12/2020 zo dňa 14.08.2020
Starosta obce p. Bc. František Púčik predniesol správu o plnení úloh z uznesení za minulé
obdobie, konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené
Za hlasovali : 5
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 109 /2020 zo dňa 14.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie plnenie úloh z uznesení za minulé obdobie.
5. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre mesto Liptovský Mikuláš CVČ
Starosta obce informoval o doručení žiadosti od žiadateľa – Centrum voľného času
Liptovský Mikuláš – rozpočtová organizácia mesta Liptovský Mikuláš . Jedná sa o poskytnutie
finančného príspevku v sume 168,- € na I. polrok školského roka 2020/2021. Centrum voľného
času navštevuje z našej obce šesť detí . Účelom dotácie je zabezpečiť pre deti z trvalým
pobytom v našej obci podľa výchovného programu školského zariadenia výchovnovzdelávaciu, záujmovu a rekreačnú činnosť v zmysle § 116 zákona č.245/2008 Z.z. školského
zákona. Požadovaná výška príspevku je nasledovná : 4 mesiace x 7 ,- € je 28,-€ na žiaka / 4
mesiacov x 7 x 6 = 168,-€ /
Za hlasovali : 5
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 110 /2020 zo dňa 14.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
pre CVČ Liptovský Mikuláš
6. Návrh finančného rozpočtu na roky 2021,2022,2023
Ekonómka obce Mgr. Jana Glajzová predniesla návrh finančného rozpočtu na rok 2021
a návrh finančného rozpočtu na roky 2022 a 2023. Po diskusii k uvedenému materiálu bol návrh
finančného rozpočtu na rok 2020 schválený.
Za hlasovali : 5
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.111 /2020 zo dňa 14.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje návrh finančného rozpočtu na rok 2021 a návrh
finančného rozpočtu na roky 2022 a 2023.

7. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Lazisko
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko
a)Vyhlasuje:
V zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, 16.01.2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Lazisko , ktoré sa
uskutoční na Obecnom úrade v Lazisku.
b) Určuje:
1. Kvalifikačné predpoklady : minimálne úplné stredné vzdelanie,
2. Písomná prihláška bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra a musí
obsahovať:
-

Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón)
kandidát
Profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi s uvedením pracovnej pozície
Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 zákona 330/2007 Z.z.

-

Znalosť základných noriem samosprávy

3. K prihláške je potrebné doložiť :
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- písomný súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov v zmysle ustanovení
zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
4. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Lazisko zašlú alebo doručia svoje písomné
prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ – NEOTVÁRAŤ do
30.12.2020 (najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby) do 12,00 hod. na adresu Obec
Lazisko, 032 11 Svätý Kríž .
5. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je 10 %.
Za hlasovali : 5
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 112 /2020 zo dňa 14.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Lazisko
8. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019
Starosta obce Bc. František Púčik oboznámil poslancov so správou audítora o overení
účtovnej závierky k 31.12.2019, vrátane správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných
právnych predpisov
Za hlasovali : 5
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 113/2020 zo dňa 14.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej
závierky k 31.12.2019, vrátane správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných predpisov

9. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom
Starosta obce informoval o čerpaní rozpočtu k 13.11.2020 a o rozpočtovom opatrení 5/2020
presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky / príloha / Prijem fin. prostriedkov SIEA
Zníženie energetickej náročnosti KD obec Lazisko a výdaj splátka úveru / 249 623,76 EUR /
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 13.11.2020
Za hlasovali : 5
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 114 /2020 zo dňa 14.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu
k 13.11.2020
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o zmene rozpočtu rozpočtovým
opatrením 5/2020 v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p.
Za hlasovali : 5
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 115 /2020 zo dňa 14.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje rozpočtové opatrenie č.5/2020 v súlade
s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky. Prijem fin. prostriedkov SIEA Zníženie energetickej
náročnosti KD obec Lazisko a výdaj splátka úveru / 249 623,76 EUR /
10. Diskusia, rôzne otázky
Starosta obce Bc. František Púčik informoval obecné zastupiteľstvo:
-

o pripravovanom dodatku č. 1 ku VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lazisko týkajúceho sa najmä
separovania kuchynského odpadu a odpadu z jedlých olejov.

Za hlasovali : 5
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 116/2020 zo dňa 14.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie návrh dodatku č.1 k VZN č. 3/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lazisko predniesol
zapisovateľ p. Ing. Martin Droppa.
12 . Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a ukončil
rokovanie. Zasadnutie ukončil o 11,30 hod.
V Lazisku 14.11.2020
Zapisovateľ :

Ing. Martin Droppa

Overovatelia zápisnice:

Štefan Tomčík
Martin Kubík
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