ZÁPISNICA Z DVADSIATEHO OSMEHO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE LAZISKO
Dátum konania: 25.10.2018
Prítomní:

Bc. Púčik František, Tomčík Štefan, Ing. Droppa Martin, Droppa Jaroslav
,Droppová Oľga – pozvaná na jednanie

Nerítomní:

Kubo Peter-ospr. Srnková Miroslava ospr.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, prezentácia prítomných, uznášania
schopnosť zasadnutia obecného zastupiteľstva, návrh
programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
4. Plnenie uznesení z predchádzajúcich uznesení obecného
zastupiteľstva
5. Prejednanie návrhu rozpočtu pre rok 2019
6. Diskusia rôzne otázky
7. Schválenie uznesenia
8. Záver

1.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a uvítal všetkých prítomných starosta obce p.
Bc. Púčik František (ďalej len „predsedajúci“). Po otvorení oboznámil prítomných
s návrhom programu rokovania a na základe prezentácie prítomných konštatoval, že
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Na rokovaní je prítomná 60 %-ná účasť
poslancov. Keďže k programu neboli vznesené pripomienky, rokovanie sa bude riadiť
navrhovaným programom.
Návrh uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program obecného zastupiteľstva č.05/2018 podľa
predloženého návrhu

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa je určený :

Ing. Droppa Martin

Za overovateľov zápisnice:

Droppa Jaroslav
Tomčík Štefan

3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Vzhľadom na charakter a obsah jednania neboli voľby komisií realizované
4. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva
Splnené.

5. Prejednanie návrhu rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 predniesol zástupca starostu Ing Martin Droppa. Na základe
interpelácií zo strany pána poslanca Droppu Jaroslava a pána poslanca Štefana Tomčíka
bol návrh rozpočtu po úpravách schválený.
Hlasovanie:

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2019
6. Diskusia rôzne otázky
Starosta obce
- informoval obecné zastupiteľstvo o akciách a prácach ktoré boli realizované za
predchádzajúce volebné obdobie. Poďakoval za aktívnu spoluprácu obecnému
poslaneckému zboru ako aj pracovníkom Obecného úradu Lazisko
- poďakoval prítomným poslancom a pracovníkom obce za aktívnu účasť a spoluprácu na
stretnutí s dôchodcami ,ktoré sa konalo 20.10.2019
Tomčík Štefan
-informoval sa o investičnej akcii ,,Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
v Lazisku.
Starosta odpovedal
Projekt v celkovej hodnote 315.000,- € bol zaslaný na
Implementačnú a energetickú agentúru Bratislava zatiaľ ešte nepoznáme v akom je štádiu
posudzovania.
Hlasovanie:

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. starostu ohľadom projektu
Zníženie energetickej náročnosti KD v Lazisku

7. Návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lazisko predniesol
zapisovateľ p. Ing. Droppa Martin.

Návrh na uznesenia č. 14 - 16 /2018
z dvadsiateho ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 25.10.2018
Uznesenie č.14 /2018
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Schvaľuje :


Program rokovania obecného zastupiteľstva
Uznesenie č15/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
II. Schvaľuje :
-

Návrh rozpočtu na rok 2019
Uznesenie č. 16 /2018

Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Berie na vedomie:


Informáciu starostu obce ohľadom investičnej akcie Zníženie energetickej
náročnosti KD v Lazisku

Návrh uznesenia bol verejným hlasovaním schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov
poslancov.
8. Záver.
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
a ukončil rokovanie.

V Lazisku 25.10.2018
Zapisovateľ :

Ing. Droppa Martin

Overovatelia zápisnice: Jaroslav Droppa
Štefan Tomčík

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

Uznesenie č. 14/2018
z dvadsiateho ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lazisko
zo dňa 25.10.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko v súlade s ustanovením § 11 odst. 4
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení prijalo nasledovné uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Schvaľuje :


Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva

V Lazisku 25.10.2018

Bc. František Púčik
starosta obce

Uznesenie č. 15/2018
z dvadsiateho ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lazisko
zo dňa 25.10.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko v súlade s ustanovením § 11 odst. 4
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení prijalo nasledovné uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
II. Schvaľuje :


Návrh rozpočtu na rok 2019

V Lazisku 25.10.2018

Bc. František Púčik
starosta obce

Uznesenie č. 16/2018
z dvadsiateho ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lazisko
zo dňa 25.10.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko v súlade s ustanovením § 11 odst. 4 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení prijalo nasledovné uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Berie na vedomie :


Informáciu starostu obce ohľadom investičnej akcie Zníženie energetickej
náročnosti KD v Lazisku

V Lazisku 25.10.2018

Bc. František Púčik
starosta obce

