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

Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lazisku konaného dňa 13.12.2021
1. K otvoreniu OZ
Starosta obce Lazisko p. Bc. František Púčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva
(ďalej len „OZ“) v Lazisku.
Prítomní poslanci :
Ing. Martin Droppa , Mgr. Jakub Glajza , Ján Kaluža, Štefan
Tomčík, Martin Kubík
Neprítomní poslanci:
Ďalší prítomní:

Mgr. Jana Glajzová – zamestnanec obce
Zuzana Karabínová – neprítomná

V úvode zasadnutia OZ starosta obce privítal prítomných poslancov a konštatoval, že
z celkového počtu 5 poslancov boli prítomní všetci piati poslanci, čím bolo OZ 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 :
1. Otvorenie zasadnutia, prezentácia prítomných, uznášania schopnosť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Vyhodnotenie uznesení z 19/2021 zo dňa 13.11.2021
5. Dodatok č. 1 /2021 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady – schválenie
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lazisko k Návrhu rozpočtu na rok
2022a na roky 2023,2024
7. Rozpočet na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023,2024 – schválenie
8. Správa hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2021
9. Rozpočtový harmonogram na rok 2022
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022

11. Čerpanie rozpočtu k 30.11.2021 a úprava rozpočtu
12. Diskusia, rôzne otázky
13. Záver

Za hlasovali : 5
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík
Martin Kubík

Zdržali sa hlasovania

Proti hlasovali

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 165/2021 zo dňa 13.12.2021
OZ v Lazisku schvaľuje program rokovania 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 19/2021 zo dňa 13.11.2021
5. Dodatok č. 1 /2021 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady –
schválenie
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lazisko k Návrhu rozpočtu na
rok 2022 a na roky 2023,2024
7. Rozpočet na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023,2024 –
schválenie
8. Správa hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2021
9. Rozpočtový harmonogram na rok 2022
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
11. Čerpanie rozpočtu k 30.11.2021 a úprava rozpočtu
12. Diskusia, rôzne otázky
13. Záver

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

Ing. Martin Droppa
Martin Kubík, Ján Kaluža

Za hlasovali : 5
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 166/2021 zo dňa 13.12.2021
OZ v Lazisku berie na vedomie:
-

určenie starostom zapisovateľa OZ Ing. Martina Droppu a overovateľov zápisnice
Martina Kubíka a Jána Kalužu .

4. K vyhodnoteniu uznesení z OZ 19/2021 zo dňa 13.11.2021
Starosta obce p. Bc. František Púčik predniesol správu o plnení úloh z uznesení za minulé
obdobie, konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.
Za hlasovali : 5
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 167 /2021 zo dňa 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie plnenie úloh z uznesení za minulé obdobie.
5. Dodatku č. 1/2021 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady - schválenie
Starosta obce Bc. František Púčik uviedol, že k úprave poplatku za komunálny odpad
pristupuje väčšina miest a obcí. Poplatok sa zvyšuje na základe viacerých dôvodov a to hlavne
každoročného množstva odpadu, nízkej miery triedenia odpadu na území obce , zvýšenia
úložného za uloženie odpadu na skládke odpadov a zvyšovania nákladov na zber a odvoz
komunálneho odpadu.

Na predchádzajúcom zastupiteľstve bol prerokovaný návrh na výšku poplatku na rok 2022,
k tomuto návrhu neboli uvedené žiadne pripomienky, preto výška poplatku za komunálny
odpad na rok 2022 bude 25,00 € osoba/rok , t.j. 0,0684 € osoba / deň
Za hlasovali : 5
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 168 /2021 zo dňa 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje Dodatok č. 1 /2021 k VZN č. 3/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
a schvaľuje zvýšenie poplatku za TKO na rok 2022 v sume 25,00 eur na osobu/rok
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu na rok 2022
Hlavná kontrolórka obce predložila v zastúpení p. Mgr. Jany Glajzovej Stanovisko
k Návrhu rozpočtu na rok 2022 a k viacročnému rozpočtu na roky 2023 a 2024 predniesla
Poslancom OZ bol prednesený v nasledovnom znení :
,, Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 je spracovaný v súlade
so všeobecne záväznými predpismi – zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj
ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 561/2004 Z.z.
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Návrh rozpočtu je navrhovaný ako
vyrovnaný .
Rozpočet obce na rok 2022 je záväzný, rozpočet na roky 2023 - 2024 nie je záväzný,
má len orientačný charakter, jeho ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami
a internými predpismi obce. Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým
a zákonom stanovenej lehote – 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Predložený návrh rozpočtu obce Lazisko na rok 2022 je zostavený tak, aby zabezpečil
plnenie úloh samosprávnej pôsobnosti obce, ako aj úloh v rámci preneseného výkonu štátnej
správy v roku 2022.

Na základe uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Lazisku :
1. Návrh rozpočtu na rok 2022 schváliť
2. Návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 - 2024 zobrať na vedomie
Za hlasovali : 5
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 169 /2021 zo dňa 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu
rozpočtu na rok 2022 a na roky 2023-2024 .
7. Rozpočet na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024 – schválenie
V zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti bol zostavený rozpočtový
dokument obce, ktorý obsahuje údaje za dva predchádzajúce rozpočtové roky, bežný rozpočet
( schválený a očakávaná skutočnosť) a tri nasledujúce rozpočtové roky. V zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh rozpočtu obce
zverejnený najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce. Jednotlivé položky vysvetlila p. Glajzová , ekonómka obce. Ďalej
uviedla, že pri návrhu rozpočtu, ktorý bol poslancom predložený na predchádzajúcom
zastupiteľstve nebola ešte známa výška podielových daní. MF zverejnilo východiskové
štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2022 začiatkom mesiaca december.
Návrh rozpočtu vychádzal z podielových daní roku 2021 , preto sa výška podielových daní
upravila podľa aktuálnej výšky DPFO pre obec Lazisko na rok 2022 a tým pádom sa upravila
príjmová aj výdavková časť rozpočtu o sumu 6 647,00 €
Finančný rozpočet na rok 2022 a finančný rozpočet na roky 2023-2024 tvoria prílohu zápisnice
Za hlasovali : 5
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík
Martin Kubík

Proti hlasovali

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 170 /2021 zo dňa 13.12.2021

Zdržali sa hlasovania

Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje finančný rozpočet obce Lazisko na rok 2022 bez
programovej štruktúry v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení neskorších predpisov a berie na vedomie finančný
rozpočet na roky 2023-2024 bez programovej štruktúry v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení neskorších predpisov
8. Správa hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2021
p. Karabínová Zuzana , predložila v zastúpení p. Mgr. Jany Glajzovej v súlade s § 18 f
ods. e) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecnému
zastupiteľstvu v Lazisku Správu o kontrolnej činnosti za III. štvrťrok 2021.
Za hlasovali : 5
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 171 /2021 zo dňa 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok
2021
9. Rozpočtový harmonogram na tok 2022
Starosta obce predložil na schválenie Rozpočtový harmonogram na rok 2022
Za hlasovali : 5
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 172 /2021 zo dňa 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje Rozpočtový harmonogram na rok 2022

10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
p. Karabínová, hlavná kontrolórka obce, v súlade s § 18 f ods. 1. písm. b) zákona NR Sr
č. 3639/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predložila Plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli od
26.11.2021 a poslancom je predložený na schválenie
Za hlasovali : 5
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 173 /2021 zo dňa 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na
I. polrok 2022
11. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom
Starosta obce informoval o čerpaní rozpočtu k 30.11.2021 a vysvetlil poslancom jednotlivé
položky rozpočtového opatrenia, ktoré vyplývajú z prevádzkových potrieb obce a navrhol
zobrať na vedomie úpravu rozpočtu starostom obce k 30.11.2021
Rozpočtové opatrenie 7/2021 zo dňa 30.11.2021 presun rozpočtových prostriedkov
v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona 583/2004 Z.z. v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky / príloha /
Za hlasovali : 5
Ing. Martin Droppa
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Štefan Tomčík
Martin Kubík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 174 /2021 zo dňa 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu
k 30.11.2021 a berie na vedomie rozpočtové opatrenie 7/2021 vykonané starostom obce

Lazisko dňa 30.11.2021 v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona 583/2004 Z.z. v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky /príloha/
12. Diskusia, rôzne otázky
Starosta obce informoval o navýšení nákladov na opravu cesty v lokalite „Krekáč – Matejovie“
a „Staroň – Čierny“, navýšenie je spôsobené situáciou v sektore stavebníctva, služieb a stavieb.
p. Ján Kaluža informoval o poruche na obecnom osvetlení na ulici „Lániky“.
p. Glajza – informoval obecné zastupiteľstvo, že môže pre deti našej obce zabezpečiť vianočnú
atrakciu. Jedná sa o návštevu Santabusu – je to autobus, ktorý je zariadený vo vianočnom šate.
Ide o jedinečný vianočný zážitok pre deti, ktoré sa môžu stretnúť so Santa Clausom.
Poslanci OZ súhlasili s navrhnutou atrakciou, ktorá by sa mala uskutočniť pred vianočnými
sviatkami 19.12.2021 pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení.
p. Glajzová – informovala poslancov o tom, že v účtovníctve je na účte 042 projektová
dokumentácia, ktorá sa vypracovala v roku 2016 na projekt ,, Ekologizácia KD a OU,“ nakoľko
sa tento projekt nepodarilo zrealizovať a ani v budúcnosti sa projekt nebude realizovať
a predmetná dokumentácia nemá využiteľný potenciál navrhla túto dokumentáciu vyradiť
z účtovníctva
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 175 /2021 zo dňa 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie vyradenie projektovej dokumentácie
z účtovníctva z dôvodu nevyužiteľného potenciálu

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

13. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie.
Zasadnutie ukončil o 19,30 hod.
V Lazisku 13.12.2021

Zapisovateľ :

Ing. Martin Droppa

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

Overovatelia zápisnice:

Ján Kaluža

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

Martin Kubík

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

