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

Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lazisku konaného dňa 11.07.2022

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 , Ján Kaluža, Štefan Tomčík, Mgr. Jakub
Glajza, Martin Kubík
Neprítomní poslanci:

Ďalší prítomní:
Neprítomná

Mgr. Jana Glajzová – zamestnanec obce
Zuzana Karabínová – kontrolórka obce -

V úvode zasadnutia OZ starosta obce privítal prítomných poslancov a konštatoval, že
z celkového počtu 5 poslancov boli prítomní všetci poslanci , čím bolo OZ uznášania schopné.
Zasadnutie OZ sa začalo o 18,00 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 :
1. Otvorenie zasadnutia, prezentácia prítomných, uznášania schopnosť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Vyhodnotenie uznesení z 22/2022 zo dňa 21.05.2022
5. Určenie počtu poslancov do obecného zastupiteľstva na volebné obdobie
2022-2026
6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 20222026 v zmysle §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

7. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie – rekonštrukcia, rozšírenie a oprava
miestnych komunikácií v obci
8. Úprava rozpočtu a čerpanie rozpočtu
9. Oslavy 78.výročia SNP
10. Diskusia, rôzne otázky
11. Záver
Za hlasovali : 5
Ing. Martin Droppa
Ján Kaluža
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Zdržali sa hlasovania

Proti hlasovali

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 199 / 2022 zo dňa 11.07.2022
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 21/2022 zo dňa 21.05.2022
5. Určenie počtu poslancov do obecného zastupiteľstva na volebné
obdobie 2022-2026
6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie
2022-2026 v zmysle §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
7. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie – rekonštrukcia, rozšírenie a
oprava miestnych komunikácií v obci
8. Úprava rozpočtu a čerpanie rozpočtu
9. Oslavy 78.výročia SNP
10. Diskusia, rôzne otázky
11. Záver

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

Ing. Martina Droppu
Mgr. Jakuba Glajzu, Martina Kubíka

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

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 200 / 2022 zo dňa 11.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje
-

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

4. K vyhodnoteniu uznesení z OZ 22/2021 zo dňa 21.05.2022
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
Ing. Martin Droppa
Ján Kaluža
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 201 /2022 zo dňa 11.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie plnenie úloh z uznesení za minulé obdobie.

5. Určenie počtu poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 20222026
Starosta obce oboznámil prítomných o tom , že pred komunálnymi voľbami, ktoré sa budú
konať 29.10.2022, obecné zastupiteľstvo určí podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení podľa počtu obyvateľov počet poslancov v rozsahu 3 až 5 poslancov na
celé volebné obdobie a počet volebných obvodov v obci Lazisko. Obec Lazisko mala
k 31.12.2021 374 obyvateľov.

Návrh na nasledujúce volebné obdobie pre roky 2022 – 2026 bol zachovaný počet 5( päť )
poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta dal hlasovať za schválenie návrhu. Obecné
zastupiteľstvo sa jednotne zhodlo ponechať päť poslancov obecného zastupiteľstva obce
Lazisko a utvoriť jeden volebný obvod pre celu obec.
Za hlasovali : 5
Ing. Martin Droppa
Ján Kaluža
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 202 /2022 zo dňa 11.072022
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé volebné obdobie 2022-2026 počet
poslancov obecného zastupiteľstva 5, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode
utvorenom pre celú obec.
6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2022-2026
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Starosta obce oboznámil prítomných o tom , že pred komunálnymi voľbami, ktoré sa budú
konať 29.10.2022, obecné zastupiteľstvo určí podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení rozsah úväzku starostu obce a to 90 dní pred voľbami na celé
funkčné obdobie.
Poslanci sa na základe diskusie uzniesli a určili 0,85 úväzok starostu obce Lazisko na
funkčné obdobie 2022- 2026.
Za hlasovali : 5
Ing. Martin Droppa
Ján Kaluža
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 203 /2022 zo dňa 11.07.2022

Zdržali sa hlasovania

Obecné zastupiteľstvo v Lazisku určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce
Lazisko na 0,85 úväzok na celé funkčné obdobie 2022-2026
7. Zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie – rekonštrukcia, rozšírenie a oprava
miestnych komunikácií v obci
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o prebiehajúcej oprave a rekonštrukcií
obecných ciest, ktorá už bola prejednávaná na predchádzajúcich zastupiteľstvách. Jedná sa
o miestne komunikácie - cesta pri MUDr. Krekáčovi , cesta pri penzióne Drevenica pod
Sitieňom a oprava výtlkov v obci.
Ďalej informoval o zrealizovanom prieskume trhu na túto zákazku, ktorý bol realizovaný
firmou BEAN project s. r. o. Strečno - formou systému TENDERnet. Prieskumu trhu za
zúčastnili nasledovné firmy:
RILINRE s.r.o. Štiavnická 5140, Ružomberok
Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. Matuškova 9, Martin
JH-ROAD. s.r.o. Janovčíkova 784, Likavka
Najlepšiu ponuku v prieskume trhu predložila firma RILINE s.r.o. Štiavnická 5140,
Ružomberok – cena dodávky predmetu prieskumu trhu činí 38 349,31 eur s DPH
Na základe toho uviedol, že je potrebné vykonať zmenu – úpravu rozpočtu. Obec na
rekonštrukciu , rozšírenie miestnych komunikácií použije prostriedky rezervného fondu.
Nakoľko sa jedná aj o opravu miestnej komunikácie – oprava výtlkov - , na ktorú nie je možné
použiť prostriedky RF obec musí časť zákazky zaplatiť úverom, o ktorý požiada Prima banku
a.s. v sume 6 000,00 eur.
Poslanci po diskusií k tejto téme schválili rozpočtové opatrenie č. 4/2022 presun – použitie
prostriedkov rezervného fondu vo výške 32 589,31 € na uhradenie fa od spoločnosti RILINE
s.r.o. Ružomberok.
Zároveň schválili prijatie úveru vo výške 6 000,00 eur od Prima banky na dofinancovanie
predmetnej faktúry .
Rozpočtové opatrenie 4/2022 presun – použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
obce vo výške 32 589,31 ,- eur na rozšírenie, rekonštrukciu a opravu obecných ciest
z rezervného fondu.
Za hlasovali : 5
Ing. Martin Droppa
Ján Kaluža
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Hlasovaním boli prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 204 /2022 zo dňa 11.07.2022

Zdržali sa hlasovania

Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje:
-

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce - úprava rozpočtu –
rozpočtové opatrenie č. 4/2022 presun rozpočtových prostriedkov z rezervného fondu
v súlade s § 15 zákona 583/2004 Z. z. vo výške 32 589,31 eur na úhradu časti faktúry
pre spoločnosť RILINE s.r.o. Ružomberok - Rozšírenie, rekonštrukciu a oprava
obecných ciest

Uznesenie OZ č. 205 /2022 zo dňa 11.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje:
podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení schvaľuje prijatie úveru vo výške 6 000,00 € poskytnutého zo strany Prima banka
Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951,
IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel:
Sa, vložka číslo : 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve na účel
zaplatenie časti faktúry za rozšírenie, rekonštrukciu a opravu miestnych komunikácií
spoločnosti RILINE a.s. Ružomberok a nákladov s tým súvisiacich (spracovateľský poplatok),
so splatnosťou do 1 roka, pravidelnými splátkami istiny na základe žiadosti obce a ostatnými
podmienkami vyplývajúcimi zo všeobecných podmienok príslušného úveru dojednanými
v príslušnej úverovej zmluve medzi Obcou Lazisko v zastúpení starostom obce a Prima Banka
Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951,
IČ DPH: SK2020372541
8. Úprava rozpočtu a čerpanie rozpočtu
Ekonómka Mgr. Glajzová informovala o čerpaní rozpočtu k 30.06.2022 / viď
príloha / a o rozpočtovom opatrení 3/2022 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 /
Za hlasovali : 5
Ing. Martin Droppa
Ján Kaluža
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 206 /2022 zo dňa 11.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

-

-

rozpočtové opatrenie 3/2022 zo dňa 30.06.2022 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 /
informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.06.2022 .

9. Oslavy 78. výročia SNP
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s návrhom osláv 78-teho výročia SNP.
Tohtoročné oslavy SNP budú sprevádzané aj pálením vatry na futbalovom ihrisku obce
Lazisko. Prípadné ďalšie sprievodné akcie sú v štádiu príprav a budú včas upresnené.
Za hlasovali : 5
Ing. Martin Droppa
Ján Kaluža
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 207 /2022 zo dňa 11.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie informáciu o pripravovanej akcií
oslavy SNP so sprievodným programom pálenie vatry
10. Diskusia, rôzne otázky
Prevažná časť diskusie bola obsahovo zameraná najmä na pripravované tohtoročné oslavy
SNP a ďalšie sprievodné akcie. V diskusii boli vyžadované aj doplňujúce informácie
k blížiacim sa voľbám, ktoré starosta zodpovedal.
Návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ obce Lazisko predniesol zapisovateľ p. Ing.
Martin Droppa
11. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie.
Zasadnutie ukončil o 19,15 hod.
V Lazisku 11.07.2022
Zapisovateľ :

Ing. Martin Droppa

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Jakub Glajza

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

Martin Kubík

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

