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

Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lazisku konaného dňa 16.01.2021
1. K otvoreniu OZ
Starosta obce Lazisko p. Bc. František Púčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva
v Lazisku.
Prítomní poslanci : Ing. Martin Droppa, Ján Kaluža, Mgr. Jakub Glajza, Martin
Kubík, Štefan Tomčík
Neprítomní poslanci:
Ďalší prítomní:

Mgr. Jana Glajzová – zamestnanec obce
Droppová Oľga
Zuzana Karabínová

V úvode dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal prítomných
poslancov a konštatoval, že z celkového počtu 5 poslancov boli prítomní štyria poslanci –
jeden poslanec on-line (Mgr. Glajza ) čím bolo obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
Zasadnutie OZ sa začalo o 14.00 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 14/2020 zo dňa 12.12.2020
5. Schválenie hlavného kontrolóra obce Lazisko
6. Diskusia, rôzne otázky
7. Záver

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. 126/2021 zo dňa 16.01.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje program OZ.
Schválený program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia, prezentácia prítomných,
schopnosť zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Vyhodnotenie uznesení z 14/2020 zo dňa 12.12.2020
5. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Lazisko
6. Diskusia, rôzne otázky
7. Záver

uznášania

3. K určeniu zapisovateľa OZ a overovateľov zápisnice
Starosta obce p. Púčik určil za zapisovateľa :
a overovateľov zápisnice :
Za hlasovali : 5
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Ing. Martin Droppa
M. Kubík , Štefan Tomčík
Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 127 /2021 zo dňa 16.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku:
berie na vedomie
-

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

4. K vyhodnoteniu uznesení z OZ 14/2020 zo dňa 12.12.2020
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
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 128 /2021 zo dňa 16.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie plnenie úloh z uznesení za minulé
obdobie.
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Lazisko
Starosta obce pripomenul, že na základe skončenia funkčného obdobia hlavného
kontrolóra obce p. Oľgy Dropovej k 31.12.2020, ktorá už nebude ďalej vykonávať funkciu
hlavného kontrolóra pre obec Lazisko, bolo vyhlásené nové výberové konanie na obsadenie
funkcie hlavného kontrolóra obce a voľbu hlavného kontrolóra obce obecné zastupiteľstvo
v Lazisku schválilo uznesením č. 112/2020 zo dňa 14.11. 2020 . V súlade s § 18a ods. 2
zákona SNR č. 36/2019 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, obecné
zastupiteľstvo vyhlásilo na sobotu 16.01.2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra
obce Lazisko. Termín odovzdania prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce
bol do 30.12.2020 (vrátane) do 12:00 hod. Obecné zastupiteľstvo schválilo pracovný úväzok
hlavného kontrolóra obce na 10%. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce bolo
zverejnené na úradnej tabuli obce (webové sídlo ) dňa 18.11.2020.
Dňa 12.01.2021 o 15.00 sa na obecnom úrade vykonalo otváranie obálok prihlásených
uchádzačov. Na otváraní boli prítomní poslanec Martin Kubík, pracovníčka obecného úradu
Mgr. Jana Glajzová a starosta obce Bc. František Púčik. Do výberového konania sa
v stanovenej lehote prihlásil len jeden uchádzač. Prítomní zúčastnení otvorili obálku, ktorá
bola doručená na obecný úrad dňa 18.12.2020, zaevidovaná pod číslom 2020/000296 a zistili,
že do výberového konania bola doručená prihláška uchádzača : p. Zuzany Karabínovej ,bytom
Prekážka 722/1, Liptovský Hrádok. Komisia skontrolovala písomnú prihlášku a priložené
doklady uchádzača prihláseného do výberového konania. Podkladové materiály sú uložené
v spise výberového konania. Po kontrole jednotlivých materiálov, komisia konštatovala, že
požadované kritéria spĺňa a do výberového konania postupuje na účel vykonania voľby
zastupiteľstvom p. Zuzana Karabínová. Pozvánka na zastupiteľstvo bola zaslaná na emailovú adresu p. Karabínovej.

Po oboznámení poslancov s formálnymi náležitosťami voľby, starosta obce vyzval
poslancov, aby sa vyjadrili , či prebehne hlasovanie verejne alebo tajne na voľbu hlavného
kontrolóra. Poslanci sa vyjadrili, že verejne. Následne poslanci OZ vykonali voľbu hlavného
kontrolóra - jednomyseľne zvolili p. Karabínovú za hlavnú kontrolórku obce Lazisko na
funkčné obdobie šesť rokov od 01.02.2021 do 31.01.2027 s rozsahom úväzku 10 %.
Za hlasovali : 5
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 129 /2021 zo dňa 16.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku volí Zuzanu Karabínovú ,bytom Prekážka 722/1, 033 01
Liptovský Hrádok , za hlavného kontrolóra obce Lazisko na funkčné obdobie od 01.02.2021
do 31.01.2027 s pracovným úväzkom 10 %
6. Diskusia, rôzne otázky
Starosta obce Bc. František Púčik informoval obecné zastupiteľstvo o :


nutnosti zriadenia pracovných skupín ku kľúčovým oblastiam týkajúcich sa obce
Lazisko ( územný plán).
Záverom sa starosta obce poďakoval končiacej hlavnej kontrolórke za odvedenú prácu
a zaželal všetko dobré do ďalšieho obdobia
Návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lazisko predniesol
zapisovateľ p. Ing. Martin Droppa.
7. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a ukončil
rokovanie. Zasadnutie ukončil o 15,30 hod.
V Lazisku 16.01.2021
Zapisovateľ :

Ing. Martin Droppa

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

Overovatelia zápisnice:

Martin Kubík

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

Štefan Tomčík

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

