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

Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lazisku konaného dňa 30.05.2020
1. K otvoreniu OZ
Starosta obce Lazisko p. Bc. František Púčik otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva
v Lazisku.
Prítomní poslanci : Ing. Martin Droppa, Ján Kaluža, Štefan Tomčík

Neprítomní poslanci:

Ďalší prítomní:

Mgr. Jakub Glajza - ospravedlnený
Martin Kubík – ospravedlnený
Mgr. Jana Glajzová – zamestnanec obce
Droppová Oľga- kontrolórka obce

V úvode dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal prítomných
poslancov a konštatoval, že z celkového počtu 5 poslancov boli prítomní traja poslanci, čím
bolo obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Zasadnutie OZ sa začalo o 11.00 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 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 10/2019 zo dňa 07.03.2020
6. Informácia o projekte ,, Wifi pre Teba“ a projekte prevencia kriminality,,
Kamerový systém obce Lazisko“
7. Aktualizácia územného plánu
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
9. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2019
10. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom

11. Diskusia, rôzne otázky
12. Záver

Návrh na zmenu programu
Starosta obce Bc. František Púčik predložil návrh na zmenu a doplnenie programu OZ
a to nasledovne:
bod programu č. 10. Schváliť Zásady hospodárenia s majetkom obce ,
bod programu č. 11. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2020
Návrhy poslancov na zmenu programu:
Poslanci nedali žiadne návrhy na zmenu programu
Za hlasovali : 3
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 88/2020 zo dňa 30.05.2020
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 10/2020 zo dňa 07.03.2020
6. Informácia o projekte ,, Wifi pre Teba“ a projekte prevencia
kriminality ,, Kamerový systém obce Lazisko“
7. Aktualizácia územného plánu
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce
9. Schválenie Záverečného účtu za rok 2019
10. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce
11. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2020
12. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom
13. Diskusia, rôzne otázky
14. Záver

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

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

Ing. Martin Droppa
Martin Kubík
Štafan Tomčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 89 /2020 zo dňa 30.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku:
berie na vedomie
-

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

4. K voľbe mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Vzhľadom na charakter a obsah jednania neboli voľby komisii realizované
5. K vyhodnoteniu uznesení z OZ 10/2020 zo dňa 07.03.2020
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
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 90 /2020 zo dňa 30.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie plnenie úloh z uznesení za minulé obdobie.

6. Informácia o projekte ,, Wifi pre Teba „ a projekte prevencia kriminality
,, Kamerový systém obce Lazisko“
-

-

Starosta obce informoval:
Projekt ,, Wifi pre Teba“ v obci Lazisko je zrealizovaný, zabezpečuje dostupnosť
všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu na verejne
dostupných priestranstvách a tak napĺňa svoj cieľ
Projekt ,, prevencia kriminality“- Kamerový systém obce Lazisko je po technickej
a materiálnej stránke úspešne zrealizovaný, v záverečnej fáze finalizácie povinnosti
vyplývajúcich z dotknutej platnej legislatívy SR. Po ukončení tejto fázy bude kamerový
systém spustený do prevádzky

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

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 91 /2020 zo dňa 30.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie informáciu o projekte ,, Wifi pre
Teba“ a projekte prevencia kriminality ,, kamerový systém obce Lazisko“
7. Aktualizácia územného plánu
Starosta obce informoval OZ o potrebe zmeny - rozšírenia Územného plánu obce
Lazisko, podrobnejšie sa tejto problematike bude OZ venovať na nasledujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva v Lazisku
Za hlasovali: 3
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 92 /2020 zo dňa 30.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie informáciu o potrebe zmeny –
rozšírenia územného plánu obce Lazisko

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu Záverečnému účtu
Kontrolórka informovala z akých podkladov čerpala pri vypracovaní stanoviska
a konštatovala, že návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami
§ 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samospráva. Informovala, že riadna
účtovná závierka a hospodárenie obce v čase spracovania tohto stanoviska je overovaná
auditom, s jeho výrokom bude informovať OZ po jeho doručení.
Záverom konštatovala, že odporúča OZ schváliť záverečný účet bez výhrad .
Za hlasovali: 3
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa

Zdržali sa hlasovania

Proti hlasovali

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 93 /2020 zo dňa 30.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k Záverečnému účtu obce Lazisko za rok 2019
9. Schválenie Záverečného účtu obce Lazisko za rok 2019
Ekonómka obce oboznámila poslancov so záverečným účtom obce Lazisko
Za hlasovali: 3
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 94 /2020 zo dňa 30.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje Záverečný účet obce Lazisko a celoročné
hospodárenie Obce Lazisko za rok 2019 bez výhrad

10. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce
Ekonómka obce informovala poslancov o potrebe schváliť nové Zásady
hospodárenia s majetkom obce, nakoľko zásady, ktoré sú momentálne v platnosti boli
schválené ešte v roku 2007.
Za hlasovali: 3
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 95 /2020 zo dňa 30.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce
11. Návrh Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lazisko na II. polrok
2020
Kontrolórka informovala o jej návrhu plánu kontrólnej činnosti na II. polrok 2020
a konštatovala, že ju OZ uznesením môže kedykoľvek v priebehu roka poveriť inými
kontrolami
Za hlasovali: 3
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 96 /2020 zo dňa 30.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na II. polrok 2020
12. Čerpanie rozpočtu a úprava rozpočtu starostom
Starosta obce informoval o čerpaní rozpočtu k 31.03.2020 a o rozpočtovom opatrení 1/2020
presun rozpočtových prostriedkov v súlade s §14 ods. 2 písm. a) v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky / príloha /

Rozpočtové opatrenie 1/2020
- Navýšenie výdavkov - Voľby - Poštové služby a telekom.služby
- Navýšenie výdavkov voľby
- Navýšenie výdavkov – vodovod – vš.služby prev.vodovodu
- Navýšenie výdavkov – obec – poistné a príspevky do poisťovní
- Navýšenie výdavkov – obec – tarifný plat
- Poníženie výdavkov – obec - špeciálnych strojov
- Poníženie výdavkov – obec – poistenie a príspevky
- Poníženie výdavkov – obec – tarifný plat
- Poníženie výdavkov – obec – knihy a časopisy
- Poníženie výdavkov – voľby – reprezentačné

12,10 EUR
127,32 EUR
330,00 EUR
204,90 EUR
520,00 EUR
- 330,00 EUR
- 181,74 EUR
- 520,00 EUR
- 23,16 EUR
- 139,42 EUR

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 31.03.2020
Za hlasovali : 3
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 97 /2020 zo dňa 30.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2020 v súlade
s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky.
Rozpočtové opatrenie 2/2020 navýšenie príjmu – príjem finančných prostriedkov
z UPSVR na projekt § 50j - Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti.
,,Národný projekt Podpora zamestnanosti „ v sume 5 635,53 eur taktiež navýšenie výdaja o tú
istú sumu
Za hlasovali : 3
Štefan Tomčík
Ján Kaluža
Ing. Martin Droppa

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 98 /2020 zo dňa 30.05.2020
Obecné zastupiteľstvo v Lazisku schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2020 v súlade
s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Navýšenie príjmu – príjem finančných prostriedkov z UPSVR na projekt ,,Národný projekt
Podpora zamestnanosti“ v sume 5635,53 taktiež navýšenie výdaja o tú istú sumu
13. Diskusia, rôzne otázky
Starosta obce Bc. František Púčik informoval obecné zastupiteľstvo:
-

-

Ohľadom zmeny Zákona 398/2019 Z.z. o pohrebníctve, pozornosť sústredil na zmenu
pravidiel týkajúcich sa ochranného pásma pohrebiska,
Nutnosti pokračovania rekonštrukcie obecných ciest, výstavby detského ihriska,
vybudovania odstavných plôch , plôch pre separovaný zber a nepriaznivej finančnej
situácii pre tieto akcie
Pretrvávajúcemu problému s vykonaním kontroly z pozície orgánu projktov EŠP
v rámci rekonštrukcie kultúrneho domu

Návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lazisko predniesol
zapisovateľ p. Ing. Martin Droppa.
14 .Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a ukončil
rokovanie. Zasadnutie ukončil o 13,00 hod.
V Lazisku 30.05.2020
Zapisovateľ :

Ing. Martin Droppa

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

Overovatelia zápisnice:

Ján Kaluža

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

Štefan Tomčík

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

