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

Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lazisku konaného dňa 21.05.2022
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 , Ján Kaluža, Štefan Tomčík
Neprítomní poslanci: Mgr. Jakub Glajza – ospravedlnený
Martin Kubík - ospravedlnený
Ďalší prítomní:

Mgr. Jana Glajzová – zamestnanec obce
Zuzana Karabínová – kontrolórka obce

V úvode zasadnutia OZ starosta obce privítal prítomných poslancov a konštatoval, že
z celkového počtu 5 poslancov boli prítomní traja poslanci , čím bolo OZ uznášania schopné.
Zasadnutie OZ sa začalo o 10.15 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 21/2021 zo dňa 12.03.2022
5. Správa hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2022
6. Stanovisko hlavnej e kontrolórky obce Lazisko k Záverečnému účtu obce za
rok 2021
7. Schválenie Záverečného účtu obce Lazisko za rok 2021
8. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2022
9. Schválenie Programu rozvoja obce Lazisko na roky 2022-2028
10. Úprava rozpočtu
11. Diskusia, rôzne otázky
12. Záver

Návrh na zmenu programu :
Oprava bodu 9: nove znenie : Aktualizácia Programu rozvoja obce na roky 2022-2028 –
schválenie

Za hlasovali : 3
Ing. Martin Droppa
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Zdržali sa hlasovania

Proti hlasovali

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 190 / 2022 zo dňa 21.05.2022
OZ v Lazisku schvaľuje doplnený 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 20/2021 zo dňa 12.03.2022
5. Správa hlavnej kontrolórky na I. štvrťrok 2022
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lazisko k Záverečnému účtu
obce za rok 2021
7. Schválenie Záverečného účtu obce Lazisko za rok 2021
8. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2011
9. Aktualizácia Programu rozvoja obce Lazisko na roky 2022-2028 –
schválenie
10. Úprava rozpočtu a čerpanie rozpočtu
11. Diskusia, rôzne otázky
12. Záver
3. K určeniu zapisovateľa OZ a overovateľov zápisnice
Starosta obce p. Púčik určil za zapisovateľa :
a za overovateľov zápisnice :
Za hlasovali : 3
Ing. Martin Droppa
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Ing. Martin Droppa
Ján Kaluža , Štefan Tomčík
Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 191 / 2022 zo dňa 21.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje
-

zapisovateľa OZ Ing. Martina Droppu a overovateľov zápisnice Ján Kaluža a Štefan
Tomčík .

4. K vyhodnoteniu uznesení z OZ 21/2021 zo dňa 12.03.2022
Starosta obce p. Bc. František Púčik predniesol správu o plnení úloh z uznesení za minulé
obdobie, konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.
Za hlasovali : 3
Ing. Martin Droppa
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 192 /2022 zo dňa 21.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie plnenie úloh z uznesení za minulé obdobie.

5. Správa hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2022
Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce p. Zuzane Karabínovej, aby
vyhodnotila kontrolnú činnosť za I. štvrťrok 2022. Kontrolórka obce informovala o svojej
činnosti za uvedené obdobie, skonštatovala, že kontrolou zamerala hlavne na účtovníctvo obce
/ a to príjmové a výdavkové doklady, faktúry, pokladňu, banku / Cieľom jej kontrolného
zisťovania bolo, aké je hospodárenie s finančnými prostriedkami, dodržiavanie pravidiel
rozpočtového hospodárenia, vedenia účtovníctva a dodržiavanie zákonov a predpisov. Pri
kontrole nezistila žiadne nedostatky. Predmetná správa v tlačovej forme tvorí súčasť zápisnice.
Poslanci nemali žiadne otázky k tomuto bodu.
Za hlasovali : 3
Ing. Martin Droppa
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 193 /2022 zo dňa 21.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce za I.
štvrťrok 2022
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lazisko k Záverečnému účtu
obce za rok 2021
Starosta obce v tomto bode požiadal hlavnú kontrolórku obce Zuzanu Karabínovú o
prednesenie Stanoviska k Záverečnému účtu Obce Lazisko za rok 2021.
V zmysle § 18f, odsek 1, písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladá hlavný kontrolór obce odborné stanovisko k návrhu
Záverečného účtu Obce.
Hlavná kontrolórka obce Zuzana Karabínová oboznámila prítomných s obsahom
Stanoviska k návrhu Záverečného účtu Obce Lazisko za rok 2021.
Na záver hlavná kontrolórka prečítala odporučenie a uviedla, že návrh Záverečného
účtu Obce Lazisko za rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami §
16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané
náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh
Záverečného účtu obce Lazisko za rok 2021 v zmysle §9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a
§ 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej
15 dní spôsobom v obci obvyklým ( na informačnej tabuli a na internetovej stránke obce
www.laziso.sk) Účtovná závierka za rok 2021 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z .z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka za rok 2021 vyjadruje verne vo
všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce Lazisko k 31.12.2021 a výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
V zmysle § 16, ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy odporučila obecnému zastupiteľstvu prerokovanie Záverečného účtu Obce
Lazisko za rok 2021 uzavrieť s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez
výhrad“.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu
Za hlasovali : 3
Ing. Martin Droppa
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 194 /2022 zo dňa 21.05.2022

Zdržali sa hlasovania

Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie ,,Stanovisko hlavnej kontrolórky
k Záverečnému účtu obce Lazisko za rok 2021“

7. Schválenie Záverečného účtu obce Lazisko za rok 2021
Záverečný účet Obce Lazisko za rok 2021 sa predkladá v súlade s § 16 ods. 1 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
z.n.p. (ďalej len zákona).
V zmysle zákona obec po skončení rozpočtového roka súhrnne spracuje údaje
o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce, ktorý obsahuje najmä: rozpočet obce na
rok 2021, rozbor plnenia príjmov za rok 2021, rozbor čerpania výdavkov za rok 2021, prebytok
rozpočtového hospodárenia za rok 2021, tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov za
rok 2021, bilanciu aktív a pasív k 31.12.2021, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021,
prehľad o poskytnutých dotáciách, finančné usporiadanie vzťahov, návrh uznesenia.
Starosta obce uviedol, že Záverečný účet Obce Lazisko za rok 2021 je riadne zverejnený
na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli. V súlade so Zákonom o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov Obec Lazisko
po skončení rozpočtového roka 2021 údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do
Záverečného účtu obce.
Zároveň starosta obce oboznámil prítomných s návrhom na finančné vysporiadanie
rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021, ktoré je obsahom Záverečného účtu za rok 2021
nasledovne:
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 50 431,13 Eur na tvorbu rezervného
fondu za rok 2021
Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky. Na základe odporučenia hlavnej
kontrolórky v stanovisku k návrhu záverečného účtu starosta obce vyzval poslancov
k hlasovaniu za predložený materiál - Záverečný účet Obce Lazisko za rok 2021 a za použitie
prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Za hlasovali : 3
Ing. Martin Droppa
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Zdržali sa hlasovania

Uznesenie OZ č. 195 /2022 zo dňa 21.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje:
-

Záverečný účet obce Lazisko za rok 2021 a celoročné hospodárenie za rok 2021
s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“

-

použitie prebytku vo výške 50 431,13 Eur, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu
rezervného fondu

8. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2022
Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke , p. Zuzane Karabínovej, aby predniesla plán
svojej kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. Hlavná kontrolórka uviedla, že cieľom výkonu
kontrolnej činnosti je zefektívnenie činnosti orgánov obce v súlade s platnými predpismi.
K tomuto bodu bola otvorená diskusia. Poslanci nemali žiadne otázky ani podnety k
predloženému plánu kontrolnej činnosti.
Za hlasovali : 3
Ing. Martin Droppa
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 196 /2022 zo dňa 21.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavnú kontrolórku Obce Lazisko výkonom kontrolnej
činnosti v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti
9. Aktualizácie Programu rozvoja obce Lazisko na roky 2022-2028
S aktualizáciou Programu rozvoja obce Lazisko oboznámil poslancov starosta obce.
Platnosť súčasného PHR trvala do konca roku 2021, potreba aktualizácie dokumentu je daná
nielen jeho končiacim sa časovým úsekom, na ktorý bol pripravený, ale aj končiacim sa
programovacím obdobím. Aktualizácia PRO pre obdobie 2022 – 2028 je realizovaná so
zreteľom na aktuálnu situáciu a finančné možnosti obce a týka sa zosúladenia súčasnej
legislatívy a z nej vyplývajúcich požiadaviek na tento dokument, spracovanie nových

štatistických a faktografických údajov, hospodárskych výsledkov a analýz, doplnenie nových
zámerov, úloh a aktivít, podľa aktuálnej požiadavky orgánov samosprávy.
Za hlasovali : 3
Ing. Martin Droppa
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 197 /2022 zo dňa 21.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje aktualizáciu Programu rozvoja obce Lazisko
na roky 2022 – 2028
10. Úprava rozpočtu starostom a čerpanie rozpočtu
Ekonómka Mgr. Glajzová informovala o čerpaní rozpočtu k 30.3.2022 / viď príloha / a
o rozpočtovom opatrení 2/2022 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 : 3
Ing. Martin Droppa
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 198 /2022 zo dňa 21.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie
-

-

rozpočtové opatrenie 2/2022 zo dňa 30.03.2022 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 /
informáciu o čerpaní rozpočtu k 31.03.2022 .

Za hlasovali : 3
Ing. Martin Droppa
Ján Kaluža
Štefan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

11. Diskusia, rôzne otázky

Starosta obce Lazisko poďakoval za pomoc pri reorganizácii vybavenia priestorov OÚ
a KD v Lazisku. V rámci diskusie boli ďalej preberané otázky k realizácii plánovaných
kultúrno-spoločenských podujatí a ich logistického zabezpečenia.

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

12. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ a ukončil rokovanie.
Zasadnutie ukončil o 12,00 hod.
V Lazisku 21.05.2022

Zapisovateľ :

Ing. Martin Droppa

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

Overovatelia zápisnice:

Ján Kaluža

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

Štefan Tomčík

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

