ZÁPISNICA Z DVADSIATEHO PRVÉHO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE LAZISKO
Dátum konania: 21.11.2017
Prítomní:

Bc. Púčik František, Tomčík Štefan, Ing. Droppa Martin, Srnková Miroslava,
Antol Robert, Droppová Oľga – pozvaná na jednanie

Neprítomní: Peter Kubo-PN
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 VZN na rok 2018
6. Prejednanie návrhu rozpočtu pre rok 2018
7. Diskusia, rôzne otázky
8. Schválenie uznesenia
Záver
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a uvítal všetkých prítomných starosta
obce p. František Púčik (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 80 %-ná účasť poslancov. Keďže k programu neboli vznesené
pripomienky, rokovanie sa bude riadiť navrhovaným programom.
Návrh uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program obecného zastupiteľstva č.06/2017 podľa
predloženého návrhu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa je určený :

Ing. Martin Droppa

Za overovateľov zápisnice:

Antol Robert
Miroslava Srnková

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.

Informáciu o možnosti umiestnenia spomaľovačov v obci Lazisko - p. Antol Robert
sa bude osobne informovať na Dopravnom inšpektoráte OR PZ v Liptovskom
Mikuláši do 19.11.2018.
Predsedajúci informoval o stave prevzatia odborného dozoru nad obecným
vodovodom spoločnosťou Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. v termíne od
01.01.2018.
5. Prejednanie návrhu VZN na rok 2018
Neplánuje sa.
6. Prejednanie návrhu rozpočtu pre rok 2018
Predsedajúci predložil obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na oboznámenie sa,
návrhy a poznámky budú prerokované na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Ing. Droppa
31.10.2017:
DPFO
pokladňa
bežný účet

Hlasovanie:

Martin predniesol prítomným stav finančného hospodárenia obce k
72.183,93 €
694,78 €
84.768,79 €

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stav a plnenie rozpočtu k 31.10.2017
7. Diskusia, rôzne otázky
 p. Antol Róbert otvoril diskusiu ohľadom novostavby p. Staroňa Jána,
upozornil na opakované porušovanie nočného kľudu ubytovanými v danej
lokalite.
 p. Tomčík Štefan nadviazal na predchádzajúcu diskusiu a upozornil na možné
riziko vybudovaného parkoviska až do verejnej komunikácie, pripomenul
uloženie vecného bremena (obecný vodovod) pri vydaní stavebného povolenia
pre novostavbu p. Staroňa Jána.
 p. Ing. Droppa Martin upozornil na charakter (povahu) vydaného stavebného
povolenie p. Staroňovi Jánovi na zrealizovanú budovu, stavebné povolenie
vydané na výstavbu rodinného domu, avšak táto nehnuteľnosť sa využíva za
účelom poskytovania ubytovania.
 p. Srnková Miroslava položila otázku ohľadom platenie miestnej dane
poskytovateľmi ubytovacích služieb v obci Lazisko, zodpovedal p. starosta
Bc. Púčik František.
 diskusia ohľadom porušovania zákazu vjazdu nákladných vozidiel v obci
Lazisko a aktivitách v priestoroch blízkej strelnice.

 p. starosta Bc. Púčik František predniesol obecnému zastupiteľstvu žiadosť p.
Vyparinu Jozefa o prenájme obecného pozemku pri jeho rodinnom dome na
parcele 129 a 130 s jeho záujmom o prenájom 37 m2 obecného majetku.
Obecné zastupiteľstvo odhlasovalo kladné vyhovenie tejto žiadosti a stanovilo
nájom v cene 0,50 €/m2 ročne, t.j. 18,50 €/rok.
 p. starosta Bc. Púčik František informoval o blížiacich sa plánovaných akciách
v obci (viď. zápisnicu z predchádzajúceho OZ), vyzval na spoluprácu a
výpomoc pri ich zabezpečovaní a realizácii, poďakoval sa a obecné
zastupiteľstvo ukončil.

Hlasovanie: Za

4

Proti:

0

zdržal sa :

0

Prijaté uznesenie
Obecné zastupiteľstvo odhlasovalo prenájom obecného pozemku a výšku
nájmu.
Návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lazisko predniesol
zapisovateľ p. Ing. Droppa Martin.

Návrh na uznesenia č. 14– 15/2017
z dvadsiateho prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 21.11.2017
Uznesenie č.14 /2017
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Schvaľuje :



Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Prenájom obecného pozemku č. KN-C 129 o výmere 37 m2 a 0,50 € /m2 ročne
t.j. 18,50 € na rok pre pána Jozefa Vyparinu

Uznesenie č.15 /2017
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Berie na vedomie:


Stav a plnenie rozpočtu obce k 31.10.2017

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 21.11.2017

Zapisovateľ :

Ing. Droppa Martin

Overovatelia zápisnice: Antol Robert
Srnková Miroslava

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

Uznesenie č. 14/2017
z dvadsiateho prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lazisko
zo dňa 21.11.2017
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. Schvaľuje :



Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Prenájom obecného pozemku č. KN-C 129 o výmere 37 m2 a 0,50 € /m2 ročne
t.j. 18,50 € na rok pre pána Jozefa Vyparinu

V Lazisku 21.11.2017

Bc. František Púčik
starosta obce

Uznesenie č. 15/2017
z dvadsiateho prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lazisko
zo dňa 21.11.2017
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 :


Stav a plnenie rozpočtu obce k 31.10.2017

V Lazisku 21.11.2017

Bc. František Púčik
starosta obce

