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

Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lazisku konaného dňa 12.12.2020
1. K otvoreniu OZ
Starosta obce Lazisko p. Bc. František Púčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva
v Lazisku.
Prítomní poslanci : Ing. Martin Droppa, Ján Kaluža, Mgr. Jakub Glajza, Martin Kubík
Neprítomní poslanci: Štefan Tomčík
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 štyria poslanci, čím
bolo obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Zasadnutie OZ sa začalo o 9.30 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 13/2020 zo dňa 14.11.2020
5. Schválenie dodatku č. k VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lazisko
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lazisko k Návrhu rozpočtu na rok
2021
7. Rozpočet na rok 2021 a na roky 2022,2023 – schválenie
8. Rozpočtový harmonogram na rok 2021
9. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom
10. Diskusia, rôzne otázky
11. Záver

Návrh na zmenu programu
Mgr. Jana Glajzová predložila návrh na zmenu a doplnenie programu OZ a to nasledovne:
Bod programu č. 9 : Plán kontrolnej činnosti na rok 2021
Za hlasovali : 4
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Zdržali sa hlasovania

Proti hlasovali

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 117/2020 zo dňa 12.12.2020
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 13/2020 zo dňa 14.11.2020
5. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 3/20216 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Lazisko
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lazisko k Návrhu rozpočtu na
rok 2021
7. Rozpočet na rok 2021 a na roky 2022, 2023 – schválenie
8. Rozpočtový harmonogram na rok 2021
9. Plán kontrolnej činnosti na rok 2021
10. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starom
11. Diskusia, rôzne otázky
12. Záver
3. K určeniu zapisovateľa OZ a overovateľov zápisnice
Starosta obce p. Púčik určil za zapisovateľa :
a overovateľov zápisnice :

Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Ján Klauža

Za hlasovali : 4
Proti hlasovali
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Zdržali sa hlasovania

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 118 /2020 zo dňa 12.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku:
berie na vedomie
-

určenie starostom zapisovateľa OZ Ing. Martina Droppu a overovateľov zápisnice
OZ Mgr. Jakuba Glajzu a Jána Kalužu

4. K vyhodnoteniu uznesení z OZ 13/2020 zo dňa 14.11.2020
Starosta obce p. Bc. František Púčik predniesol správu o plnení úloh z uznesení za minulé
obdobie, konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené
Za hlasovali : 4
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 119 /2020 zodňa 12.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie plnenie úloh z uznesení za minulé
obdobie.
5. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
Starosta obce informoval o nutnosti dodatku č.1 k VZN č. 3/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v rámci platnej legislatívy.
Zároveň informoval poslancov, že budú podpísané zmluvy s firmou OZO s.r.o
Liptovský Mikuláš ma zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov a zmluva s firmou INTA, s.r.o. Trenčín na zber jedlých olejov
a tukov.

Za hlasovali : 4
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 120 /2020 zodňa 12.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lazisko k Návrhu rozpočtu na rok 2021
a na roky 2022 a 2023
Kontrolórka konštatovala, že návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, zákonom 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu bol verejne
sprístupnený spôsobom v mieste obvyklom- zverejnením na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce 15 dní pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom. Návrh
rozpočtu neobsahuje členenie na programy vzhľadom nato, že obec neuplatňuje
programový rozpočet.
Hlavná kontrolórka na základe jeho posúdenia a dostupných informácii a skutočností
odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočet obce Lazisko na rok 2021 o úpravu
rozpočtu na základe zistených skutočností a to výške podielových daní.
Za hlasovali : 4
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.121 /2020 zo dňa 12.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lazisko
k návrhu rozpočtu na rok 2021 a na roky 2022 a 2023

7. Rozpočet na rok 2021 a na roky 2022 a 2023 – schválenie
Ekonómka obce Mgr. Jana Glajzová znovu predniesla návrh finančného rozpočtu na
rok 2021 a návrh finančného rozpočtu na roky 2022 a 2023, ktorý bol zverejnený na obecnej
výveske dňa 25.11.2020. K návrhu rozpočtu na rok 2021 na základe zverejnených
východiskových štatistických údajov a podielu obce na výnose daní z príjmov fyzických osôb
pre rok 2021 uviedla ekonómka obce potrebu znížiť položku príjmov 111003 – podielové
dane o sumu 8 370 eur z pôvodných 106 219,00 eur na 97 849,00 eur a výdavkovú časť
znížiť o takú istú sumu 8 370,00 eur . Po diskusii k uvedenému materiálu bol finančný
rozpočet na rok 2021 schválený
Za hlasovali : 4
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 122 /2020 zodňa 12.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje finančný rozpočet na rok 2021 a viacročný
finančný rozpočet na roky 2022 a 2023 a neuplatňuje programový rozpočet.
8. Rozpočtový harmonogram na rok 2021
Starosta obce predložil na schválenie Rozpočtový harmonogram na rok 2021
Za hlasovali : 4
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 123/2020 zo dňa 12.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie rozpočtový harmonogram na rok 2021
podľa prílohy
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lazisko na I. polrok
2021
Hlavná kontrolórka predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Lazisko na I. polrok 2021

Za hlasovali : 4
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Zdržali sa hlasovania

Proti hlasovali

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 124/2020 zo dňa 12.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Lazisko na I. polrok 2021.
10. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom
Ekonómka Mgr. Glajzová informovala o čerpaní rozpočtu k 10.12.2020/ viď príloha /
Výnos DPFO k 10.12.2020
Účet Prima banka a. s
Pokladňa
Za hlasovali : 4
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Martin Kubík

Proti hlasovali

-

92 543,64 €
47 184,78 €
810,37 €
Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 125 / 2020 zo dňa 12.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu
k 10.12.2020.
11. Diskusia, rôzne otázky
Starosta obce Bc. František Púčik informoval obecné zastupiteľstvo: že vzhľadom na
pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu nebude obec plánovať a realizovať
žiadne kultúrnospoločenské akcie, poďakoval sa redakčnej rade Noviny z pod Sinej za
vyhotovenie tohto periodika v roku 2020
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 12.12.2020
Zapisovateľ :

Ing. Martin Droppa

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Jakub Glajza

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

Ján Klauža

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

