ZÁPISNICA Z DEVATNÁSTEHO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE LAZISKO
Dátum konania: 10.08.2017
Prítomní:

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

Neprítomní: Peter Kubo-PN, Ing.Martin Droppa - ospravedlnený
Hostia:
Mgr. Jana Glajzová
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. Plnenie rozpočtu, prejednanie plánu investícií
6. Diskusia, rôzne otázky
7. 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 60 %-ná účasť poslancov. Keďže k programu neboli vznesené
pripomienky, rokovanie sa bude riadiť navrhovaným programom.
Návrh uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program obecného zastupiteľstva č.04/2017 podľa
predloženého návrhu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa je určený :

Mgr. Jana Glajzová

Za overovateľov zápisnice:

Róbert Antol
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

5. Prejednanie plnenia rozpočtu obce k 31.07.2017
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o stave a plnení rozpočtu obce k 31.07.2017.
Príjmy:
Poznámka
Položka
Rozpočet
Skutočnosť
2017
85 000,00 €
Výnos dane FO
50 195,93 €
2.600,00
€
Daň z pozemkov
2 028,25 €
2.800,00 €
Daň zo stavieb
1 729,80 €
5.500.00 €
Poplatok za komunál
5 622,53 €
8.565,00
€
Ostatné príjmy
10 808,88 €
110 776,20
PRÍJMY CELKOM
70 385,39
Stav fin. prostriedkov

Pokl-312,08 BU-80 940,87€

k 31.7.2017

Výdaje
Položka

Rozpočet
2017

Tarifné mzdy
Odvody z miezd
Energie
Komunál
Príspevky rozp. org.
Dohody a odvody
Materiál údržba, ost.

24 135,72 €
13 659,92 €
4 980,00 €
9 705,00 €

Výdaje spolu
Kapitálové výdaje

110 776,20 €

Skutočnosť

Poznámka

20 802,04 €
5 803,78 €
2 142,60 €
5 507,86 €
1 469,82 €
1 970,46 €
14 876,83 €

2 701,00 €
55 594,56 €

52 573,39 €

Hlasovanie:
Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stav a plnenie rozpočtu obce k 31.07.2017.
6. Diskusia, rôzne otázky
Starosta obce:
 oslavy 73. výročia vzniku SNP na deň 29.08.2017 o 18,00 hod pred obecným
úradom
 informoval o kultúrno-spoločenskej akcii na ihrisku, ktorá bude spojená
s oslavou 73.výročia SNP – Múzeum na kolesách z Prešova, ktorá sa uskutoční
dňa 1.9.2017
 kopanie hrobov z poriadky – zložitá situácia - návrh zo strany vedenia obce
vyriešiť verejnou anketou od 15.08.2017 do 15.09.2017
Hlasovanie: Za

3

Proti:

0

zdržal sa :

0

Prijaté uznesenie
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oslavy 73.výročia vzniku SNP
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kultúrno-spoločenskú akciu pri
príležitosti osláv 73.výročia SNP spojenú s pálením vatry
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie anketu verejná mienka ohľadom
kopanie hrobových jám zporiadky
 informoval o Zmluve o správe a odbornom výkone prevádzky vodovodu
Lazisko – starosta obce a zástupca obce rokujú ohľadom predmetnej zmluvy
Hlasovanie: Za

3

Proti:

0

zdržal sa :

0

Prijaté uznesenie
 Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce a zástupcovi starostu
rokovať na LVS Liptovský Mikuláš o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú
Zmluvy o správe a odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu
Tomčík Štefan:
 cesta na Lazie – Záborský zničená p.Grešom pri odvoze dreva - Urbár Lazisko
sľúbil nápravu t.j. opravu cesty do teraz sa nič neudialo
Hlasovanie: Za

3

Proti:

0

zdržal sa :

0

Prijaté uznesenie
 Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce, aby sa z kanalizačného
výkopu cesta – jamy- pozasýpali a zarovnali frézovanou hmotou
Antol Róbert:
 nastolil otázku kamerového systému na zabezpečenie ochrany obce
preverí inštalácie kamerového systému
 upozornil na nedodržiavanie rýchlosti v obci Lazisko na ceste III. triedy, ktorú
má v správe ŽSK – otázka montáže spomalovačov
Hlasovanie: Za

3

Proti:

0

zdržal sa :

0

Prijaté uznesenie
 Obecné zastupiteľstvo poveruje p. Antola preskúmaním inštalácie kamerového
systému v obci
 Obecné zastupiteľstvo poveruje p. Antola preskúmaním montáže spomalovačov
na ceste III.triedy
Srnková Miroslava
Ing. Droppa Martin - neprítomný
Kubo Peter - PN

Hlavný kontrolór
Informoval o stave a situácií v účtovníctve a konštatoval, že nedostatky zistené neboli
vo vedení účtovníctva vo vecnej a formálnej stránke
Návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lazisko predniesol
zapisovateľ p. Mgr. Jana Glajzová

Návrh na uznesenia č. 08 - 11/2017
z devätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 10.08.2017
Uznesenie č.08 /2017
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Berie na vedomie:


Stav a plnenie rozpočtu obce k 31.07.2017

II. Schvaľuje :


Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Uznesenie č.09 /2017

Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Berie na vedomie:




oslavy 73.výročia vzniku SNP
kultúrno-spoločenskú akciu pri príležitosti osláv 73.výročia SNP spojenú
s pálením vatry
anketu ,,verejná mienka ohľadom kopanie hrobových jám z poriadky“
Uznesenie č.10 /2017

Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Doporučuje:



starostovi obce a zástupcovi starostu rokovať na LVS o všetkých skutočnostiach,
ktoré sa týkajú Zmluvy o správe a odbornom výkone prevádzky verejného
vodovodu
starostovi obce, aby sa z kanalizačného výkopu cesta Lazie –Záborský – jamypozasýpali a zarovnali frézovanou hmotou

Uznesenie č.11 /2017
Obecné zastupiteľstvo obce Lazisko:
I. Poveruje :



p. Antola preverením inštalácie kamerového systému v obci
p. Antola preverením montáže spomalovačov na ceste III.triedy

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

V Lazisku 10.08.2017

Zapisovateľ :

Mgr. Jana Glajzová

Overovatelia zápisnice: Štefan Tomčík
Miroslava Srnková

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

Uznesenie č. 08 /2017
z devätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lazisko
zo dňa 10.08.2017

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
Určenie starostom


Stav a plnenie rozpočtu obce k 31.7.2017

II. Schvaľuje :


Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva

V Lazisku 10.8.2017

Bc. František Púčik
starosta obce

Uznesenie č. 09 /2017
z devätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lazisko
zo dňa 10.08.2017
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 :




oslavy 73.výročia vzniku SNP
kultúrno-spoločenskú akciu pri príležitosti osláv 73.výročia SNP spojenú
s pálením vatry
anketu verejná mienka ohľadom kopania hrobových jám z poriadky

V Lazisku 10.08.2017

Bc. František Púčik
starosta obce

Uznesenie č. 10/2017
z devätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lazisko
zo dňa 10.08.2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lazisko
I. Doporučuje:



starostovi obce a zástupcovi starostu rokovať na LVS o všetkých skutočnostiach,
ktoré sa týkajú Zmluvy o správe a odbornom výkone prevádzky verejného
vodovodu
starostovi obce, aby sa z kanalizačného výkopu cesta Lazie -Záborský – jamypozasýpali a zarovnali frézovanou hmotou

V Lazisku 10.08.2017

Bc. František Púčik
starosta obce

Uznesenie č. 11/2017
z devätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lazisko
zo dňa 10.08.2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Lazisko
I. Poveruje :



p. Antola preverením inštalácie kamerového systému v obci
p. Antola preverením montáže spomalovačov na ceste III.triedy

V Lazisku 10.08.2017

Bc. František Púčik
starosta obce

