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

Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lazisku konaného dňa 18.08.2019
1. K otvoreniu OZ
Starosta obce Lazisko p. Bc. František Púčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva
v Lazisku
Prítomní poslanci : Mgr. Jakub Glajza, Ing. Martin Droppa, Ján Kaluža,
Neprítomní poslanci: Tomčík Štefan – ospravedlnený
Kubík Martin – ospravedlnený
Ďalší prítomní: Droppová Oľga- hlavný kontrolór obce
Mgr. Jana Glajzová – zamestnanec obce
Marián Moravčík
Starosta konštatoval, že z celkového počtu 5 poslancov boli prítomní traja poslanci, čím bolo
obecné zastupiteľstvo uznášania schopné
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 OZ 4/2019 zo dňa 28.06.2019
6. Výstavba detského ihriska v obci schválenie zámeru
7. Návrh na vyradenie majetku
8. Príprava osláv SNP
9. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom
10. Diskusia, rôzne otázky
11. Záver

Návrh na zmenu programu
Starosta obce Bc. František Púčik predložil návrh na zmenu a doplnenie programu OZ
a to nasledovne: ako bod programu č. 7 vyhodnotenie ponúk na maľovanie kultúrneho domu
a upravil bodu 8 o nasledovný text : Inventarizačná komisia – schválenie
Návrhy poslancov na zmenu programu:
Poslanci nedali žiadne návrhy na zmenu programu

Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Ing.Martin Droppa

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 45/2019 zo dňa 18.08.2019
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 OZ 4/2019 zo dňa 11.05.2019
6. Výstavba detského ihriska v obci schválenie zámeru
7. Vyhodnotenie cenovej ponuky na maľovanie kultúrneho domu –
doplnené
8. Inventarizačná komisia – schválenie
9. Príprava osláv SNP
10. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom
11. Diskusia, rôzne otázky
12. Záver

3. K určeniu zapisovateľa OZ a overovateľov zápisnice
Starosta obce p. Púčik určil za zapisovateľa : Ing. Martin Droppa
a overovateľov zápisnice : Mgr. Jakub Glajza
Kaluža Ján
Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 46 /2019 zo dňa 18.08.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku:
berie na vedomie
-

určenie starostom zapisovateľa OZ Ing. Martina Droppu a overovateľov zápisnice OZ
Mgr. Jakuba Glajzu a Jána Kalužu

4. K voľbe mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Vzhľadom na charakter a obsah jednania neboli voľby komisii realizované
5. K vyhodnoteniu uznesení z OZ 5/2019 zo dňa 28.06.2019
Starosta obce p. Bc. František Púčik predniesol správu o plnení úloh z uznesení za minulé
obdobie, konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené alebo sa na nich priebežne pracuje.

Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 47 /2019 zo dňa 18.08.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie plnenie úloh z uznesení za minulé obdobie

6. K schváleniu zámeru ,, Výstavba detského ihriska v obci“
Starosta obce p. Bc. František Púčik oboznámil obecné zastupiteľstvo, o realizácií
investičnej akcie a podanie žiadosti o nenávratný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2020, v rámci výzvy MAS OZ Stredný Liptov č. MAS_070/7.4/1.2 - 7.4 Podpora na
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry pre projekt
„Výstavba detského ihriska v Obci Lazisko“. Celkové oprávnené náklady cca 14 700 €,
spolufinancovanie žiadateľa nula %.
Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 48 /2019 zo dňa 18.08.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje Realizáciu investičnej akcie a podanie
žiadosti o nenávratný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, v rámci výzvy
MAS OZ Stredný Liptov č. MAS_070/7.4/1.2 - 7.4 Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry pre projekt „Výstavba detského
ihriska v Obci Lazisko“. Celkové oprávnené náklady cca 14 700 €, spolufinancovanie
žiadateľa nula %.
7. Vyhodnotenie cenovej ponuky maľovanie kultúrneho domu
Ekonómka Mgr. Jana Glajzová informovala o vyhodnotení cenových ponúk na predmet
zákazky – maliarske práce – maľovanie kultúrneho domu
Výzva na predkladanie cenovej ponuky zo dňa 22.07.2019, bola zaslaná trom subjektom
podnikajúcim v oblasti predmetu zákazky- maliarske práce.

Verejný obstarávateľ pre účely zadania zákazky podľa § 117 zákona , za účelom
získania najvýhodnejšieho dodávateľa, oslovil s výzvou uchádzačov, ktorí súčasne obdržali
podklady s podrobnými požiadavkami na dodanie predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ výzvu na predkladanie ponúk zaslal uchádzačom e-mailovou poštou .
Na základe výzvy na predloženie ponuky predložili v lehote určenej obstarávateľom
ponuky nasledovní uchádzači.
1.Branislav Kolárik, Maliarske a natieračské práce, Borbisova 1958/38, 031 01 Liptovský
Mikuláš
2.ROTO color- Roman Tomčík , Lazisko 165, 032 11 Svätý Kríž
3.Mrnčo Jaroslav ml. , Liptovská Anna 1, 032 23 Liptovská Sielnica
Všetci traja uchádzači splnili podmienky účasti určené verejným obstarávateľom vo
Výzve na predloženie ponúk a boli zaradení do vyhodnotenia ponúk. Jediným kritériom na
vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cenová ponuka za dodanie celého predmetu zákazky
v eurách . Poradie uchádzačov sa určilo porovnaním výšky navrhovaných ponukových cien za
dodanie predmetu zákazky. Úspešný bol ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu. Tým
uchádzačom bol ROTO color-Roman Tomčík, Lazisko 165, 03211 Svätý Kríž

Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.49 /2019 zo dňa 18.08.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie vyhodnotenie cenových ponúk na predmet
zákazky maliarske práce – maľovanie kultúrneho domu.
8. Inventarizačná komisia – schválenie
Starosta obce p. Bc. František Púčik predložil prítomným poslancom návrh uskutočnenie
inventarizácie majetku nakoľko sa prevádza v KD rekonštrukcia z toho titulu bude potrebné
vyradiť niektorý majetok. Navrhol zloženie komisie, ktorá predloží na najbližšom
zastupiteľstve návrh na vyradenie majetku . Inventarizácia majetku by sa mala vykonať do
30.10.2019, kedy by mala byť dokončená aj rekonštrukcia KD. Navrhovanú inventarizačnú
komisiu a termín inventarizácie obecné zastupiteľstvo schválilo jednohlasne
Predseda komisie: Bc. František Púčik, členovia: Ing. Martin Droppa, Mgr. Jana Glajzová, Ján
Kaluža.

Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.50 /2019 zo dňa 18.08.2019
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje inventarizačnú komisiu a inventarizáciu
majetku po rekonštrukcii KD k 30.10.2019

9. Príprava osláv SNP
Starosta obce informoval o blížiacom sa sedemdesiatom piatom výročí SNP. Jeho oslavy sa
budú konať pred pamätníkom dňa 28.08.2019 o 18.00 hod.

Za hlasovali
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 51 /2019 zo dňa 18.08.2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prípravu Osláv 75 – teho výročia SNP

10. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom
Ekonómka Mgr. Glajzová informovala o zmena rozpočtu k 31.07.2019 v rámci schváleného
rozpočtu rozpočtovým opatrením , pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky /vid.
príloha /
Úprava rozpočtu na opravu miestnych komunikácií vo výške 20 000,- eur z rezervného fondu
v súlade s ods. 2 písm. d) § 14 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce- povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

Výnos DPFO k 31.07.2019
Účet Prima banka a. s
Pokladňa

Za hlasovali
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa

-

Proti hlasovali

61 431,04
72 418,26
817,31

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.52 /2019 zo dňa 18.08.2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu o sumu 20.000,- eur
a rekonštrukciu obecných ciest z rezervného fondu obce

na opravu

Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu,
čerpaní rozpočtu a rozpočtové zmeny v rámci schváleného rozpočtu pri ktorých sa nemenili
celkové príjmy a celkové výdavky k 31.07.2019
Za hlasovali : 3
Mgr. Jakub Glajza
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

11. Diskusia, rôzne otázky
-

-

Starosta obce informoval o prebiehajúcich rekonštrukčných prácach na budove OÚ.
Ekonómka obce informovala o uskutočnenej akcii Jánska vatra a deň detí, ktorá sa
konala 29.06.2019.
Ing. Martin Droppa spolu s Mariánom Moravčíkom informovali o možnostiach
plánovanej obmeny webového sídla obce Lazisko, poukázali na jej informačnú,
legislatívnu a komunikačnú zastaralosť a zdôraznili nutnosť jej výmeny.
Starosta informoval o zámere umiestnenia bezpečnostnej kamery v priestore skládky
odpadu pri Fialke.

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

11.Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a ukončil
rokovanie.
V Lazisku 18.08.2019
Zapisovateľ :

Ing. Martin Droppa

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

Overovatelia zápisnice:

Kaluža Ján

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

Mgr. Jakub Glajza

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

