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

Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lazisku konaného dňa 14.08.2020
1. K otvoreniu OZ
Starosta obce Lazisko p. Bc. František Púčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva
v Lazisku.
Prítomní poslanci : Ing. Martin Droppa, Ján Kaluža, Štefan Tomčík , Mgr. Jakub Glajza
Neprítomní poslanci:
Ďalší prítomní:

Martin Kubík – ospravedlnený
Mgr. Jana Glajzová – zamestnanec obce

Droppová Oľga- kontrolórka obce – neprítomná - ospravedlnená
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 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 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 11/2020 zo dňa 30.05.2020
6. Príprava osláv SNP
7. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom
8. Diskusia, rôzne otázky
9. Záver

Návrh na zmenu programu
Zástupca starostu Ing. Martin Droppa predložil návrh na doplnenie programu OZ a to
nasledovne:
Bod programu č. 7 : Návrh na krátkodobé zvýšenie platu starostu
Starosta obce Bc. František Púčik predložil návrh na zmenu a doplnenie programu OZ
a to nasledovne:
Bod programu č. 9 Žiadosť Rudných baní š.p. Banská Bystrica o vydanie stanoviska k vydaniu
súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/ 2015 Z.z. na spätné
zasypanie
Za hlasovali : 4
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 99/2020 zo dňa 14.08.2020
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. Voľba mandátovej a volebnej komisie
5. Vyhodnotenie uznesení z 11/2020 zo dňa 30.05.2020
6. Príprava osláv SNP
7. Návrh na krátkodobé zvýšenie platu starostu obce
8. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom
9. Žiadosť o vydanie stanoviska k vydaniu súhlasu podľa § 97 ods. 1
písm. s) zákona č. 79/2015 Z.z. na spätné zasypanie pre Rudne bane
š.p. Banská Bystrica
10. Diskusia, rôzne otázky
11. Záver

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

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

Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 100 /2020 zo dňa 14.08.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku:
berie na vedomie
-

určenie starostom zapisovateľa OZ Ing. Martina Droppu a overovateľov zápisnice OZ
Ján Kaluža a Mgr. Jakub Glajza

4. K voľbe mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Vzhľadom na charakter a obsah jednania neboli voľby komisii realizované
5. K vyhodnoteniu uznesení z OZ 11/2020 zo dňa 30.05.2020
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
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 101 /2020 zo dňa 14.08.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie plnenie úloh z uznesení za minulé obdobie.

6. Príprava osláv SNP
Starosta obce informoval o blížiacom sa sedemdesiatom šiestom výročí SNP. Jeho
oslavy sa budú konať pred pamätníkom dňa 28.08.2020 o 18.00 hod.
Za hlasovali : 4
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 102 /2020 zo dňa 14.08.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie informáciu o prípravách osláv SNP
7. Návrh na krátkodobé zvýšenie platu starostu
Zástupca starostu predniesol návrh na krátkodobé zvýšenie platu starostu v rámci platnej
legislatívy
V Zmysle § 11 ods. 3, písme, i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obecné
zastupiteľstvo určuje plat starostu podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov( ďalej
len ,, zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí“)
V zmysle § 3 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí patrí
starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 tohto zákona.
V zmysle § 4 ods. 2 uvedeného zákona môže obecné zastupiteľstvo rozhodnutím zvýšiť
základný plat starostu až o 60 %, preto navrhujem zvýšiť plat starostovi o 25 % na obdobie 4
mesiacov
Návrh odôvodňujem najmä kvalitným vykonávaním pracovných činností a povinností
súvisiacich so zabezpečovaním riadenia, hospodárnosti, efektívnosti, hospodárnosti a logistiky
realizovaných projektov v obci Lazisko, vykonávaním práce presahujúcej rámec pracovných
činností starostu a plnenie mimoriadnych pracovných úloh, ktoré sa vyskytli jednorazovo a
ktorých plnenie si vyžiadalo mimoriadne pracovné úsilie a práce za účelom zabezpečenia ich
splnenia v krátkom termíne alebo nad rámec stanoveného fondu pracovného času.
Obecné zastupiteľstvo určuje na základe návrhu zástupcu starostu zvýšenie platu starostovi
na dobu štyroch mesiacov o sumu 373,88 eur čo predstavuje 25- percentné navýšenie
Za hlasovali : 4
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 103/2020 zo dňa 14.08.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku určuje Bc. Františkovi Púčikovi, starostovi obce,
navýšenie platu o 25 % podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, t.j. navýšenie predstavuje
373,88 eur mesačne - na dobu štyroch mesiacov

8. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom
Starosta obce informoval o čerpaní rozpočtu k 31.07.2020 a o rozpočtovom opatrení 4/2020
presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky / príloha /
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 31.07.2020
Za hlasovali : 4
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 104 /2020 zo dňa 14.08.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu
k 31.07.2020
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o zmene rozpočtu rozpočtovým
opatrením 4/2020 v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p.
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky. / príloha/ Presun medzi položkami výdavky v sume 3 500,00 eur

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

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 105 /2020 zo dňa 14.08.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje rozpočtové opatrenie č.4/2020 v súlade
s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky

9. Žiadosť o vydanie stanoviska k vydaniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona
č. 79/2015 Z.z. na spätné zasypanie pre Rudne bane š.p. Banská Bystrica
Žiadosť o vydanie stanoviska k vydaniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č.
79/2015 Z.z. na spätné zasypanie odkaliska pre Rudne bane š.p. Banská Bystrica je evidovaní
v došlej pošte obce pod číslom 156/2020 . Po oboznámení sa OZ s obsahom Žiadosti a diskusii
k danej problematike, OZ vydáva pozitívne stanovisko k tejto žiadosti.

Za hlasovali : 3
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Mgr. Jakub Glajza

Proti hlasovali: 1
Ing. Martin Droppa

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 106 /2020 zo dňa 14.08.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku vydáva pozitívne stanovisko k vydaniu súhlasu k Žiadosti
Rudných baní š.p. Banská Bystrica o vydanie stanoviska k vydaniu súhlasu podľa §97 ods. 1
písm. s) zákona č. 79/ 2015 Z.z

10. Diskusia, rôzne otázky
Starosta obce Bc. František Púčik informoval obecné zastupiteľstvo:
-

Valnom zhromaždení PS urbariátu Lazisko konaného dňa 22.08.2020.
Valnom zhromaždení PS urbariátu Sokolče konaného dňa 05.09.2020.
Plánovanej výstavbe v intraviláne obce Lazisko v súlade s platným územným plánom
obce Lazisko.
Nepriaznivých podmienkach brániacim v realizácii plánovaných spoločenskokultúrnych podujatí

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

11 . Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a ukončil
rokovanie. Zasadnutie ukončil o 19,30 hod.
V Lazisku 14.08.2020
Zapisovateľ :

Ing. Martin Droppa

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

Overovatelia zápisnice:

Ján Kaluža

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

Mgr. Jakub Glajza

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

