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

Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lazisku konaného dňa 17.11.2019
1. K otvoreniu OZ
Starosta obce Lazisko p. Bc. František Púčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva
v Lazisku.
Prítomní poslanci : Martin Kubík , Ing. Martin Droppa, Ján Kaluža, Mgr. Jakub Glajza,
Štefan Tomčík
Neprítomní poslanci:
Ďalší prítomní:

Mgr. Jana Glajzová – zamestnanec obce

Starosta konštatoval, že z celkového počtu 5 poslancov boli prítomní piati 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 7/2019 zo dňa 14.10.2019
6. Návrh VZN o miestnom poplatku za TKO
7. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom
8. Návrh rozpočtu na rok 2020
9. Informácia o prebiehajúcej rekonštrukcii KD
10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Lazisko pre CVČ Liptovský Mikuláš
11. Informácia o kultúrnych podujatiach v mesiaci december
12. Diskusia, rôzne otázky
13. 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. 9. Vyradenie majetku. Ako bod programu 11. Návrh
Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku
Návrhy poslancov na zmenu programu:
Poslanci nedali žiadne návrhy na zmenu programu
Za hlasovali : 5
Martin Kubík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 60/2019 zo dňa 17.11.2019
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 7/2019 zo dňa 14.10.2019
6. Návrh VZN o miestnom poplatku za TKO
7. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom
8. Návrh rozpočtu na rok 2020
9. Vyradenie majetku
10. Informácia o prebiehajúcej rekonštrukcii KD
11. Návrh Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu územného
rozhodovania a staveného poriadku
12. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Lazisko pre CVČ Liptovský
Mikuláš
13. Informácia o kultúrnych podujatiach v mesiaci december
14. Diskusia, rôzne otázky
15. Záver

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

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

Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 61 /2019 zo dňa 17.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku:
berie na vedomie
-

určenie starostom zapisovateľa OZ Ing. Martina Droppu a overovateľov zápisnice OZ
Mgr. Jakuba Glajzu a Štefana Tomčíka.

4. K voľbe mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Vzhľadom na charakter a obsah jednania neboli voľby komisii realizované
5. K vyhodnoteniu uznesení z OZ 7/2019 zo dňa 17.11.2019
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 : 5
Martin Kubík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 62 /2019 zo dňa 17.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie plnenie úloh z uznesení za minulé obdobie.

6. Návrh VZN o miestnom poplatku za TKO
Starosta obce p. Bc. František Púčik oboznámil obecné zastupiteľstvo o potrebe
zvýšenia miestneho poplatku za komunálny odpad a to z dôvodu zvyšovania poplatkov za
skládkovanie odpadov. Na základe účtovnej evidencie sa vychádza z faktu, že od 10/2019 je
platba za vývoz TKO v strate, preto starosta navrhol zvýšiť sadzbu poplatku za komunálny
odpad. Zvýšenie poplatky za komunálny odpad v sume 20,00 eur na osobu – návrh .
Za hlasovali : 5
Martin Kubík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Štefan Tomčík

Zdržali sa hlasovania

Proti hlasovali

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 63 /2019 zo dňa 17.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje návrh na zvýšenie poplatku za TKO na rok
2020 v sume 20,00 eur na osobu
7. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom
Ekonómka Mgr. Glajzová informovala o zmena rozpočtu k 31.10.2019 v rámci schváleného
rozpočtu rozpočtovým opatrením , pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky /vid.
príloha /.
Výnos DPFO k 31.10.2019
Účet Prima banka a. s
Pokladňa
Za hlasovali: 5
Martin Kubík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

87 642,04 €
77 443,68 €
818,47 €
Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.64 /2019 zo dňa 17.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu,
čerpaní rozpočtu a rozpočtové zmeny v rámci schváleného rozpočtu pri ktorých sa nemenili
celkové príjmy a celkové výdavky k 31.10.2019.

8. Návrh rozpočtu na rok 2020
Ekonómka obce Mgr. Jana Glajzová predniesla návrh finančného rozpočtu na rok 2020
a návrh finančného rozpočtu na roky 2021 a 2022. Po diskusii k uvedenému materiálu bol návrh
finančného rozpočtu na rok 2020 schválený.
Za hlasovali : 5
Martin Kubík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.65 /2019 zo dňa 17.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje návrh finančného rozpočtu na rok 2020 a návrh
finančného rozpočtu na roky 2021 a 2022.

9. Vyradenie majetku
Inventarizačná komisia predložila návrh na vyradenie majetku, ktorý je zastaralý, nadbytočný
a neupotrebiteľný pre potreby obce.

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

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.66 /2019 zo dňa 17.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje návrh inventarizačnej komisie na vyradenie
nepotrebného majetku podľa prílohy.
10. Informácia o prebiehajúcej rekonštrukcii KD
Starosta obce p. Bc. František Púčik informoval obecné zastupiteľstvo o prebiehajúcej
rekonštrukcie KD a oznámil že dňa 31.10.2019 sa uskutočnilo kolaudačné konanie. Kolaudačné
konanie prebehlo vo forme ústneho pojednávania, ktorého predmetom bolo zisťovanie
skutočností priamo na mieste stavby. Týmto konaním neboli zistené závažné pochybenia a iné
nepriaznivé skutočnosti a tak sa pristúpilo k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, ktorým možno

začať stavbu plnohodnotne využívať na určené účely. V kolaudačnom konaní bolo skúmané, či
bola stavba uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom a či sa
dodržali podmienky stanovené v stavebnom povolení.

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

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.67/2019 zo dňa 17.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie informáciu o uskutočnení a závere
kolaudačného konania.
11. Návrh Zmluvy so Spoločným úradom územného rozhodovania a stavebného
poriadku
Starosta obce informoval o tom , že na obecný úrad bol doručený návrh Zmluvy
o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku.
Z dôvodu toho, že uplynulo 15 rokov od založenia Spoločného obecného úradu, ktorého
sídlo je na mestskom úrade v L.Mikuláši a bol založený v roku 2004 od tej doby sa zmluva
neaktualizovala - sú v nej neaktuálne mená starostov, chýbajú identifikačné údaje obcí,
okrúhle pečiatky s erbom a ďalšie aktualizácie s legislatívou. Preto sa pripravil nový návrh
zmluvy, ktorý nám bol doručený na odsúhlasenie a prerokovanie .
Za hlasovali : 5
Martin Kubík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.68 /2019 zo dňa 17.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje návrh Zmluvy č. 868/2019 o zriadení
Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku .

12. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Lazisko pre CVČ
Starosta obce p. Bc. František Púčik informoval obecné zastupiteľstvo o prijatí žiadosti
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre CVČ Liptovský Mikuláš. Jedná sa o čiastku 196,00
eur na činnosť tohto zariadenia na obdobie september až december 2019./ kópia žiadosti
v prílohe/
Za hlasovali : 5
Martin Kubík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.69 /2019 zo dňa 17.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie informáciu o prijatí žiadosti o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce Lazisko pre CVČ Liptovský Mikuláš a zároveň súhlasí s vyplatení
sumy 196,- eur pre toto zariadenie.
13. Informácia a kultúrnych podujatiach v mesiaci december
Ekonómka Mgr. Glajzová informovala o pripravovaných kultúrno-spoločenkým akciách
v mesiaci december a zároveň poprosila poslancov o pomoc pri ich organizovaní. Jedná sa
o nasledovné akcie:
 Deň Sv.Mikuláša - 7.12.2019,
 Vianočná kapustnica - 14.12.2019 a
 Batôžková Silvestrovská zábava.
Za hlasovali : 5
Martin Kubík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.70 /2019 zo dňa 17.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie informáciu o kultúrnospoločenských
akciách v mesiaci december.

14. Diskusia, rôzne otázky
V rámci tohto bodu starosta pripomenul, že obec bola úspešná pri podávaní žiadostí
o projekty „Kamerový systém“ a „Wifi pre teba“ v obci Lazisko, informoval o prípravnej fáze
na ich realizáciu.

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 17.11.2019
Zapisovateľ :

Ing. Martin Droppa

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Jakub Glajza

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

Štefan Tomčík

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

