ZÁPISNICA Z PRVÉHO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE LAZISKO
Dátum konania: 08.12.2018
Prítomní:

Bc. Púčik František, Tomčík Štefan, Ing. Droppa Martin, Mgr. Jakub Glajza,
Martin Kubík, Ján Kaluža,
Droppová Oľga – pozvaná na jednanie

Neprítomní:
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. Vymenovanie zástupcu starostu, určenie platu zástupcu
starostu, poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť OZ
v neprítomnosti starostu a zástupcu starostu a odmena pre
poslancov
5. Vymenovanie členov komisií
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lazisko k návrhu rozpočtu
7. Schválenie rozpočtu na rok 2019
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Lazisko na I. polrok 2019
9. Diskusia, rôzne otázky
10. Schválenie uznesení
11. Záver
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 100 %-ná účasť poslancov. Keďže
k programu neboli vznesené pripomienky, rokovanie sa bude riadiť navrhovaným
programom.
Návrh uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program obecného zastupiteľstva č.01/2018 podľa
predloženého návrhu
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa je určený :

Ing. Droppa Martin

Za overovateľov zápisnice:

Kaluža Ján
Tomčík Štefan

3.Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

Vzhľadom na charakter a obsah jednania neboli voľby komisii realizované
4.Vymenovanie zástupcu starostu, určenie jeho platu, poverenie poslanca, ktorý bude
zvolávať a viesť OZ v neprítomnosti starostu a zástupcu starostu.
Starosta obce Lazisko menoval do funkcie zástupcu starostu Ing. Martina Droppu
a navrhol odmenu za funkciu 146,00 € brutto mesačne. Ďalej predložil na schválenie
návrh na poverenie poslanca, ktorý by zvolal a viedol zasadnutie obecného
zastupiteľstva v prípade nevyhnutnosti a neprítomnosti starostu obce a jeho zástupcu
– navrhuje p. Štefana Tomčíka

Hlasovanie:

Za:

4

č

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie menovanie do funkcie zástupcu starostu obce
p. Ing. Martina Droppu
Hlasovanie:

Za:

4

č

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu zástupcu starostu 146,00 € brutto mesačne
Hlasovanie:

Za:

4

č

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca p. Štefana Tomčíka na zvolanie a vedenie
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade nevyhnutnosti a neprítomnosti starostu
obce a jeho zástupcu
5.Vymenovanie členov komisií
Starosta obce predniesol návrh na zriadenie odborných komisií obecného
zastupiteľstva tak, že na minimálny počet poslancov sa budú menovať len predsedovia
komisií, ktorí si pri riešení úloh budú operatívne dopĺňať komisiu o niektorých
poslancov obecného zastupiteľstva, alebo odborníkov z občanov obce, tak aby pri
riešení bol v komisií počet aspoň troch členov.
Za predsedov komisie navrhuje:
Komisia verejného poriadku :
Komisia stavbená:
Komisia životného prostredia:
Komisia kultúrno-športová:
Hlasovanie:

Za:

5

Ján Kaluža
Martin Kubík
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza
Proti:

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predsedov komisií

0

Zdržal sa:

0

6.Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lazisko k Návrhu rozpočtu Obce Lazisko na rok
2019
Kontrolórka konštatovala, že návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, zákonom 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zákonom č. 5836/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu bol verejne
sprístupnený v obci spôsobom v mieste obvyklom – zverejnením na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce 15 dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve. Návrh
rozpočtu neobsahuje členenie na programy vzhľadom nato sa neuplatňuje programový
rozpočet.
Hlavná kontrolórka na základe jej posúdenia a dostupných informácii a skutočností
odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočet na rok 2019

Hlasovanie:

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu
rozpočtu obce Lazisko na rok 2019
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020,2021
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o rozpočte na rok 2019 a uviedol
potrebu upraviť rozpočet z rezervného fondu obce o sumu 15 821,33 € , ktoré je potrebné na
spolufinancovanie pri projekte ,,Zateplenie Kultúrneho domu„ nakoľko v roku 2018 táto suma
bola rozpočtovaná, ale prostriedky na zateplenie KD budú obci pridelené v roku 2019
Príjmy na rok 2019:
Finančné operácie :
Výdaje na rok 2019:
DPFO na rok 2019:

114 098,00
114 098,00
94 400,00

Prípadné zmeny rozpočtu sa budú upravovať priebežne v priebehu roka 2019
Hlasovanie:

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky
2020,2021 a neuplatňuje programový rozpočet
Hlasovanie:

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu z rezervného fondu o sumu 15 821,33 €

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lazisko na I. polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce predložila na rokovanie plán kontrolnej činnosti na I.
polrok 2019
Hlasovanie:

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2019
9. Diskusia, rôzne otázky
p. Ing. Droppa Martin:
- navrhol aby sa spracoval plán podujatí na rok 2019 a informovať o ňom verejnosť
- informoval obecné zastupiteľstvo o vifi a kamerovom systéme
- parkovacie miesta pred obecným úradom, dobudovať vodovodnú prípojku na ihrisko ,
zahrnúť do plánovaných investičných akciách kapitálový rozpočet
- navrhol zvýšiť odmenu pre poslancov o čom sa dalo aj hlasovať
/ návrh 15,00 €, poslanci sa pri hlasovaní nakoniec zhodli na sume 13,00 € za jedno
zasadnutie/ Tým pádom sa upravia aj zásady odmeňovania poslancov s účinnosťou od
9.12.2018
Hlasovanie:

Za:

4

Proti:

1

Zdržal sa:

0

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu poslancom 13,00 € za jedno zasadnutie
a starosta obce má možnosť poslancov odmeniť na konci roka podľa aktivity
S následnou úpravou zásad odmeňovania poslancov s účinnosťou od 9.12.2018
p. Štefan Tomčík
- ako novozvolený poslanec sa informoval o možnosti parkovania pri cintoríne
a príjazdovej ceste na cintorín , čo by sa s tým dalo robiť / vysporiadanie pozemkov
už bolo predmetom obecných zastupiteľstiev v minulých rokoch – je tam veľa
vlastníkov na vysporiadanie - odpovedal mu zástupca starostu – ale budeme sa tým
zaoberať v priebehu volebného obdobia
p. Bc. František Pučik
- predniesol návrh ,aby sa dala spracovať kniha o obci Lazisko /bude sa tým obecné
zastupiteľstvo zaoberať v priebehu roka ako budú vychádzať finančné prostriedky /

1O. Návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lazisko
predniesol zapisovateľ p. Ing. Droppa Martin.

Návrh na uznesenia č. 1- 7 /2018
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 08.12.2018
Uznesenie č.1/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Schvaľuje :


Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Uznesenie č.2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Schvaľuje :


Rozpočet obce Lazisko na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020,2021
a neuplatňuje programový rozpočet

Uznesenie č.3 /2018
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Schvaľuje :


Úpravu rozpočtu o sumu 15 821,33 €

Uznesenie č.4 /2018
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Schvaľuje :


Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
Uznesenie č.5 /2018

Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Schvaľuje :



Odmenu zástupcu starostu 146,00 € brutto mesačne
Odmenu poslancom 13,00 € za jedno zasadnutie a nové Zásady odmeňovania

Uznesenie č. 6 /2018
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Berie na vedomie:



Menovanie do funkcie zástupcu starostu p. Ing. Martina Droppu
Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2019

Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Poveruje :


poslanca p. Štefana Tomčíka na zvolanie a vedenie zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípade nevyhnutnosti a neprítomnosti starostu obce a jeho
zástupcu

II. Zriaďuje komisie :





verejného poriadku
stavebná
životného prostredia
kultúrno-športová

III. Volí :





Predsedu komisie verejného poriadku
Predsedu stavebnej komisie
Predsedu komisie životného prostredia
Predsedu kultúrno-športovej komisie

Ján Kaluža
Martin Kubík
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza

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

V Lazisku 08.12.2018
Zapisovateľ :

Ing. Droppa Martin

Overovatelia zápisnice: Ján Kaluža
Štefan Tomčík

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

Uznesenie č. 1/2018
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lazisko
zo dňa 08.12.2018
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 08.12.2018

Bc. František Púčik v.r
starosta obce

Uznesenie č. 2/2018
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lazisko
zo dňa 08.12.2018
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 :


Rozpočet obce Lazisko na rok 2019 a viac ročný rozpočet na roky 2020,201
a neuplatňuje programový rozpočet

V Lazisku 08.12.2018

Bc. František Púčik v.r
starosta obce

Uznesenie č. 3/2018
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lazisko
zo dňa 08.12.2018
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 :


Úpravu rozpočtu o sumu 15 821,33 €

V Lazisku 08.12.2018

Bc. František Púčik v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 4/2018
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lazisko
zo dňa 08.12.2018
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 :


Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019

V Lazisku 08.12.2018

Bc. František Púčik v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 5/2018
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lazisko
zo dňa 08.12.2018
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 :



Odmenu zástupcu starostu 146,00 € brutto mesačne
Odmenu poslancom 13,00 e za jedno zasadnutie a nové Zásady odmeňovania

Bc. František Púčik v.r
starosta obce

V Lazisku 08.12.2018

z prvého

Uznesenie č. 6/2018
zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lazisko
zo dňa 08.12.2018

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 :



Menovanie do funkcie zástupcu starostu p. ing. Martina Droppu
Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2019

V Lazisku 08.12..2018

Bc. František Púčik v.r
starosta obce

z prvého

Uznesenie č. 7/2018
zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lazisko
zo dňa 08.12.2018

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. Poveruje :


poslanca p. Štefana Tomčíka na zvolanie a vedenie zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípade nevyhnutnosti a neprítomnosti starostu obce a jeho
zástupcu

II. Zriaďuje komisie :





verejného poriadku
stavebná
životného prostredia
kultúrno-športová

III. Volí :





Predsedu komisie verejného poriadku
Predsedu stavebnej komisie
Predsedu komisie životného prostredia
Predsedu kultúrno-športovej komisie

V Lazisku 08.12.2018

Ján Kaluža
Martin Kubík
Štefan Tomčík
Mgr. Jakub Glajza

Bc. František Púčik v.r
starosta obce

