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

Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lazisku konaného dňa 13.11.2021
1. K otvoreniu OZ
Starosta obce Lazisko p. Bc. František Púčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva
(ďalej len „OZ“) v Lazisku.
Prítomní poslanci :
Mgr. Jakub Glajza , Ján Kaluža, Štefan Tomčík
Neprítomní poslanci: Martin Kubík – ospravedlnený
Ing. Martin Droppa – ospravedlnený
Ďalší prítomní:

Mgr. Jana Glajzová – zamestnanec obce
Zuzana Karabínová – kontrolórka
Ing. Pavel Pauko - hosť dištančne

V úvode zasadnutia OZ starosta obce privítal prítomných poslancov a konštatoval, že
z celkového počtu 5 poslancov boli prítomní traja poslanci, čím bolo OZ uznášania schopné.
Zasadnutie OZ sa začalo o 11.25 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 18/2021 zo dňa 04.09.2021
5. IBV Lazisko – Panská záhrada – N.LA
6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Lazisko pre CVČ L. Mikuláš
7. Návrh Dodatku č. 1/2021 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
8. Pracovný návrh rozpočtu na rok 2022 a roky 2023, 2024
9. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020

10. Zásady poskytovania jednorazového finančného príspevku pri narodení
dieťaťa
11. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2021 a úprava rozpočtu
12. Diskusia, rôzne otázky
13. Záver

Návrh na zmenu programu
Bc. František Púčik predložil návrh na zmenu a doplnenie programu OZ a to nasledovne:
Bod programu č. 7 : Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Lazisko pre Cirkevný zbor Svätý
Kríž – Lazisko

Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 153/2021 zo dňa 13.11.2021
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 18/2021 zo dňa 04.09.2021
5. IBV Lazisko – Panská záhrada – N.LA
6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Lazisko pre CVČ L. Mikuláš
7. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Lazisko pre CZ Svätý Kríž –
Lazisko
8. Návrh Dodatku č. 1/2021 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
9. Pracovný návrh rozpočtu na rok 2022 a roky 2023,2024
10. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020
11. Zásady poskytovania jednorazového finančného príspevku pri
narodení dieťaťa
12. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2021 a úprava rozpočtu
13. Diskusia, rôzne otázky
14. Záver

3. K určeniu zapisovateľa OZ a overovateľov zápisnice
Starosta obce p. Púčik určil za zapisovateľa :
a za overovateľov zápisnice :
Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Mgr. Jana Glajzová
Mgr. Jakub Glajza , Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 154 /2021 zo dňa 13.11.2021
OZ v Lazisku berie na vedomie:
-

určenie starostom zapisovateľa OZ Mgr. Janu Glajzovú
Mgr. Jakuba Glajzu a Štefana Tomčíka .

a overovateľov zápisnice

4. K vyhodnoteniu uznesení z OZ 18/2021 zo dňa 04.09.2021
Starosta obce p. Bc. František Púčik predniesol správu o plnení úloh z uznesení za minulé
obdobie, konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.
Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 155 /2021 zo dňa 13.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie plnenie úloh z uznesení za minulé obdobie.
5. IBV Lazisko – Panská záhrada – N.LA. s.r.o.
Starosta obce informoval o doručení žiadosti od Ing. Pavla Pauka so žiadosťou o účasť na
OZ a prerokovanie žiadosti o zmenu stanoviska obce ohľadom novo budovaného vodovodu
objektu SO 03 – Vodovod DN 100 v lokalite Panská záhrada. Spoločnosť N.LA. s.r.o.
nezapracovala pripomienky obce Lazisko číslo 270/02/2016 zo dňa 19.12.2016 v stavebnom
konaní o vydaní súhlasu s pripojením sa na obecný vodovod. Ing. Pauko požaduje OZ o zmenu
stanoviska a následne pokračovanie stavebných prác na vodovode v rámci vydaného
stavebného povolenia. OZ sa uznieslo na tom, že vodovod realizovaný N.LA s.r.o. môže byť
zokruhovaný podľa platného stavebného povolenia , o čom bol Ing. Pauko informovaný.

Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 156 /2021 zo dňa 13.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie informáciu pána Ing. Pauka o výstavbe IBV
Panská záhrada a výstavbe vodovodu
6. 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 140,- € na I. polrok školského roka 2021/2021.
Centrum voľného času navštevuje z našej obce päť detí . Účelom dotácie je zabezpečiť pre
deti z trvalým pobytom v našej obci podľa výchovného programu školského zariadenia
výchovno-vzdelávaciu, 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 5 = 140,-€ /
Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 157 /2021 zo dňa 13.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
pre CVČ Liptovský Mikuláš v súlade s VZN obce Lazisko č. 1/2014 o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce

7. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre CZ Svätý Kríž – Lazisko
Starosta obce informoval o doručení žiadosti od žiadateľa – Cirkevný zbor Svätý kríž –
Lazisko. Finančná podpora o ktorú žiadajú má slúžiť na rekonštrukciu areálu kostola,
zabezpečenie osláv a príprava propagačných materiálov k 40. výročiu posviacky artikulárneho
kostola, ktoré si pripomenieme 28.augusta 2022. Požadovaná výška podpory 500,- € Poslanci
požadovanú sumu schválili .

Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 158 /2021 zo dňa 13.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
pre CZ Svätý Kríž – Lazisko vo výške 500,- eur v súlade s VZN obce Lazisko č. 1/2014
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

8. Návrh Dodatku č. 1/2021 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Starosta obce Bc. František Púčik informoval obecné zastupiteľstvo:
- o pripravovanom Návrhu dodatku č. 1/2021 ku VZN č.3//2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
- zvýšenie poplatku za komunálny odpad z dôvodu zvyšovania poplatkov za vývoz TKO
Obec je v strate, preto navrhol zvýšiť sadzbu poplatku za komunálny odpad. Zvýšenie
poplatku za komunálny odpad v sume 25,00 eur na osobu – návrh

Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 159 /2021 zo dňa 13.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie informáciu o pripravovanom Návrhu
dodatku č. 1 /2021 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady a schvaľuje návrh na zvýšenie poplatku za TKO na rok 2022
v sume 25,00 eur na osobu

9. Pracovný návrh rozpočtu na rok 2022a roky 2023, 2024
Ekonómka obce Mgr. Jana Glajzová predniesla návrh finančného rozpočtu na rok 2022 a
návrh finančného rozpočtu na roky 2023 a 2024. Poslanci v rámci 15- dňovej lehoty na
preskúmanie návrhu rozpočtu majú možnosť doručiť návrhy na zmenu rozpočtu na rok 2022
ekonómke obce tie budú následne prejednané na najbližšom zastupiteľstve
Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 160 /2021 zo dňa 13.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie Návrh rozpočtu na rok 2022 a na roky
2023,2024 bez programovej štruktúry.
10. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020
p. Glajzová ekonómka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o vykonanom
audite účtovnej závierky za rok 2020, ako aj o overení súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou za rok 2020. Prítomným poslancom predniesla správu audítora o overení účtovnej
závierky zostavenej k 31.12.2020,
Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 161 /2021 zo dňa 13.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie ,,Správu nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky obce Lazisko za rok 2020“
11. Zásady poskytovania jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
Starosta obce Bc. František Púčik, predniesol návrh Zásad o poskytnutí jednorazového
finančného príspevku pri narodení dieťa pre obec Lazisko.
Finančný príspevok bol schválený obecným zastupiteľstvom v Lazisku dňa 02.02.2007
Uznesením č. 02/2007 , vtedy sa poslanci obecného zastupiteľstva uzniesli na vyplácaní
príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 166,- € ( slovom jedenstošesťdesiatšesť eur). Toto

vyplácanie je potrebné ošetriť aj Zásadami o vyplatení tohto príspevku, preto navrhujem aby
výška príspevku ostala nezmenená, len doplnená o náležitosti, ktoré je potrebné doložiť na jeho
uplatnenie, tie sú uvedené v predkladaných Zásadách . Poslanci súhlasili, aby výška príspevku,
ktorý bol schválený v roku 2007 ostala nezmenená a schválili Návrh Zásad o poskytnutí
jednorazového príspevku pri narodení dieťa
Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 162 /2021 zo dňa 13.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje Zásady poskytovania jednorazového finančného
príspevku pri narodení dieťaťa pre obec Lazisko“
12. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom
Starosta obce informoval o čerpaní rozpočtu k 30.09.2021 a o rozpočtovom opatrení 5/2021
presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona 583/2004 Z.z. v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky / príloha /
Starosta obce uviedol, že musíme vykonať zmenu rozpočtu na základe momentálnych
potrieb obce a to úprava rozpočtu – použitie rezervného fondu - z titulu mimoriadnej splátky
municipálneho úveru a vyplatenie faktúr za výrobu webovej stránky/ do konca roku 2021 sa
môžu prostriedky z rezervného fondu použiť aj na bežné účely /. Poslanci po diskusii k tejto
téme schválili použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 27.000,- eur

Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 163 /2021 zo dňa 13.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu
k 30.09.2021 a rozpočtové opatrenie 5/2021 presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14
ods. 2 písm. a) zákona 583/2004 Z.z. v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky /príloha/
___________________________________________________________________________

Rozpočtové opatrenie 6/2021 – použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
obce vo výške 25.000,- eur na mimoriadnu splátku municipálneho úveru a 2 000,- eur na
zapletenie faktúr za výrobu webovej stránky obce.
Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 164 /2021 zo dňa 13.11.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje použitie financií z rezervného fondu úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.6/2021 presun rozpočtových prostriedkov
z rezervného fondu v súlade s § 15 zákona 583/2004 Z.z.
13. Diskusia, rôzne otázky
Starosta obce Bc. František Púčik informoval obecné zastupiteľstvo: že aj napriek
pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii obec uskutoční akciu Deň Sv. Mikuláša
/ balíčky budú deťom rozdané priamo domov , dátum bude upresnený / zároveň požiadal
poslancov o súčinnosť pri osadení vianočného stromčeka pred KD.
Návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ obce Lazisko predniesol zapisovateľ p. Mgr. Jana
Glajzová

14. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie.
Zasadnutie ukončil o 13,30 hod.
V Lazisku 13.11.2021

Zapisovateľ :
Overovatelia zápisnice:

Mgr. Jana Glajzová

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

Mgr. Jakub Glajza

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

Štefan Tomčík

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

