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Zápisnica č. 5/2021  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Prosiek, konaného dňa 17.6.2021 v zasadačke OcÚ 

Prosiek od 16:15 do 19:00 hod. 

Prítomní poslanci:  Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Guráňová 
Hlavný kontrolór obce: 
Hostia:   podľa prezenčnej listiny 
Zapisovateľka:  Adriana Bošancová 
 
 
Program: 
1. Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie programu rokovania OZ 
3. Kontrola uznesení 
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
5. Prerokovanie štatútu kronikára obce Prosiek 
6. Schválenie záverečného účtu obce 
7. Obecný podnik 
8. Nájom bytu v MŠ 
9. Správa starostu 
 
1. Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta privítal poslancov. Ing. Žák a Mgr. Andrea Šubová boli z pracovných dôvodov ospravedlnení 
17.6.2021. Určil zapisovateľku - Adrianu Bošancovú a overovateľov – Elenu Majdiakovú a Ing. Lenku 
Guráňovú. 
 
Hlasovalo: za -   3  Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Guráňová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
2. Schválenie programu rokovania OZ 
Starosta prečítal program, ktorí poslanci schválili bez pripomienok. 
 
Hlasovalo: za -   3  Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Guráňová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
3. Kontrola uznesení 
Uznesenia od minulého zasadnutia OZ boli splnené. Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie. 
 
Hlasovalo: za -   3  Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Guráňová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
 
 



 

OBEC PROSIEK 

Obecný úrad Prosiek 57, 032 23 Liptovská Sielnica 

 

4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce  
Jedným z dôležitých kontrolných mechanizmov obecnej samosprávy je inštitút hlavného kontrolóra. 
Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, pričom voľby sa môže zúčastniť 
každý, kto dovŕšil aspoň úplné stredoškolské vzdelanie. Hlavný kontrolór môže vykonávať činnosť aj 
pre viacero obcí na základe ich dohody. Poslanci schválili hlavnému kontrolórovi 10% - ný úväzok a 
voľby vyhlasujú na 11.8.2021. 
 
Hlasovalo: za -   3  Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Guráňová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
5. Prerokovanie štatútu kronikára obce Prosiek 
Obec Prosiek sa rozhodla pre vedenie kroniky a pre postavenie kronikára obce prijať vo forme  
osobitného štatútu úpravu náležitostí vedenia kroniky a tiež spôsobu jej vedenia zo strany kronikára 
obce. Obecné zastupiteľstvo vyjadrilo súhlas so znením textu štatútu na svojom rokovaní 17. 6. 2021 
pod číslom uznesenia 31/2021. 
 
Hlasovalo: za -   3  Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Guráňová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
6.Schválenie záverečného účtu obce 
O záverečnom účte pojednáva zákon č. 583/2004 Z. z., Zákon o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Pri hospodárskom výsledku obce, ukazovatele naznačujú schodok - 4 527,- €. K tomuto je potrebné 
podotknúť niekoľko poznámok na vysvetlenie: 
a) V roku 2020 sa opatrenia štátu v boji proti Covid-19 premietli aj do príjmov v štátnom rozpočte. Na 
základe toho boli mestá a obce ukrátené o podielové dane. Konkrétne naša obec bola na podielových 
daniach ukrátená o vyše 6.000,- €.  
b) V roku 2020 prechádzal Obecný úrad v našej obci veľkými organizačnými zmenami. Tieto si 
vyžiadali nie malé investície. Odišli sme s projektu Deus a v dôsledku toho nám bola odobratá 
výpočtová technika. Bolo potrebné zabezpečiť chod úradu, preto po ukončení spolupráce s 
projektom DEUS bola na úrad zakúpená vypočtová technika, a to notebook starosta, server, PC 
referentka a tlačiareň. Do podateľne Obecného úradu bol zakúpený aj nový nábytok. V Materskej 
škole  Lienka bola zriadená kancelária pre pedagogických pracovníkov a po odpise PC bol zakúpený 
nový. 
c) Hospodárske výsledky obce síce poukazujú na schodok, v skutočnosti je na účte obce cez 
 80.000,-  €. 
 
Hlasovalo: za -   3  Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Guráňová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
7. Obecný podnik 
Obecný sociálny podnik môže významným spôsobom prispieť k súdržnosti obyvateľov a rozvoju obce 
a mikroregiónu, podporiť ekonomickú aktivitu občanov, zvýšiť príťažlivosť obce, podporiť 
„rozhodovanie o sebe“ a zvýšiť kvalitu života občanov a ich spokojnosť.  
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- podporuje rozvoj obce (komunálne služby, odstraňovanie havárií, rozvíjanie ekonomického 
potenciálu obce, znižovanie nezamestnanosti) 

-  lepšie využije zdroje obce (ľudské zdroje, výrobu a spotrebu doma, externú finančnú pomoc) 
- často realizuje sociálny program (zamestnáva znevýhodnených na trhu práce, zvyšuje 

kvalifikáciu obyvateľstva, buduje osobné a praktické zručnosti, pomáha riešiť ťažké životné 
situácie) 

-  môže realizovať bytový program (stavebné práce, externé financovanie) 
-  je zdrojom nových nápadov, návrhov, riešení (využíva znalosť miestnych problémov a 

potrieb občanov, ich zručnosti a vedomosti, je blízko k voličovi) 
-  oživuje súdržnosť, kultúrny, športový a spoločenský život v obci (tradície, podujatia) 
-  môže podporiť a zlepšiť podnikateľské prostredie (spolupráca s inými subjektami, priestory 

pre prevádzky, aktivity občanov a rôznych združení) 
-  môže zlacniť a skvalitniť obecné služby (nájomné, zimná a letná údržba, investičná výstavba) 

Obec dostáva na Obecný podnik dotácie zo štátu, pre obec by zriadenie obecného podniku 
nepredstavovali teda žiadne výdavky – starosta poveril Ing. Lenku Guráňovú, aby preverila, či je to 
naozaj tak. Starosta tiež navrhol, aby šli do obcí, kde majú zriadené obecné podniky na exkurziu. 
 
Hlasovalo: za -   3  Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Guráňová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
8. Nájom bytu v MŠ 
Na základe Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2011 č. 01/R/2011, 
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 
01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008 obec 
vypočíta výšku nájomného. Keďže nájmy má v kompetencii obecné zastupiteľstvo, starosta dal návrh 
na schválenie uznesenia dať školský byt do prenájmu. 
 
Hlasovalo: za -   3  Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Guráňová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
9. Správa starostu 
1. V súčastnosti prebieha v našej obci audit. Výsledok auditu bude OZ predložený na najbližšom 

zasadnutí OZ. 
2. OZ bola na schválenie predložená  žiadosť o príspevok od CSS AMNIMA Liptovský Mikuláš vo výške 
400,- €. V tomto zariadení má obec umiestneného jedného klienta. 
3. Starosta informoval poslancov o záujemcovi na obchod – dohodli sa, že min. výška nájmu bude 50,- 
€ v prípade schválenia V prípade, že sa nájomca nenájde, osloví obec realitnú kanceláriu. 

 

 
Hlasovalo: za -   3  Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Guráňová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť. 
 
 
 



 

OBEC PROSIEK 

Obecný úrad Prosiek 57, 032 23 Liptovská Sielnica 

 

 
 
 
 
Zapísala:      Starosta obce: 
Adriana Bošancová ........................................ Mgr. Peter Hamráček ......................................... 
 
Overovatelia: 
 
Elena Majdiaková ............................................. Ing. Martin Vozár ................................................. 


