
 

OBEC PROSIEK 

Obecný úrad Prosiek 57, 032 23 Liptovská Sielnica 

 

Zápisnica č. 2/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Prosiek, konaného dňa 23.3.2022 v zasadačke OcÚ 

Prosiek od 16:30 do 20:10 hod. 

Prítomní poslanci:  Elena Majdiaková, Ing. Lenka Hentzelová, Mgr. Andrea Šubová, Ing. Martin 
Vozár 

Hlavný kontrolór obce:  
Hostia:   Ing. Juraj Brziak – účtovník obce,  
   Alexandra Kožuškaničová, Barbora Švárna, Božena Vozárová, Eva Oriešková,  
   Magdaléna Trnovská, Peter Majerčiak st. 
Zapisovateľka:  Adriana Bošancová 
 
 
Program: 
1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu rokovania OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Rozpočtové opatrenia 

5. Odpredaj prebytočného majetku obce (V3S)  

6. Nájom obchodu 

7. Schvaľovanie VZN č. 1/2022 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania 

8. Žiadosť o odpustenie nájmu v byte v MŠ 

9. Schválenie plánu kontrolných činností hlavného kontrolóra 

10. Webex – automatické zverejňovanie faktúr 

11. Uznesenie 11/2022 

12. Parkovisko a bufet 

13. Informácie starostu 

14. Kúrenie OcÚ 

15. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta privítal prítomných poslancov. Určil zapisovateľku - Adrianu Bošancovú a overovateľov – Ing.  
Martina Vozára a p. Elenu Majdiakovú. 
 
Hlasovalo: za -   4 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Mgr. Andrea Šubová,  
     Ing. Lenka Hentzelová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
2. Schválenie programu rokovania OZ 
Starosta prečítal návrh zmeny programu. Bod 10 navrhol presunúť namiesto bodu 4 a bod 4 namiesto 
bodu 10. Bod č. 11 – schválenie uznesenia č. 11/2022, na návrh Ing. Hentzelovej doplniť bod 12 – 



 

OBEC PROSIEK 

Obecný úrad Prosiek 57, 032 23 Liptovská Sielnica 

 

Príprava parkoviska na sezónu, prenájom bufetu, potom informácie starostu a na návrh Ing. Vozára 
doplniť bod 14 – Kúrenie OcÚ a KD. Poslanci navrhované zmeny programu schválili. 
 
Hlasovalo: za -   4 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Mgr. Andrea Šubová,  
     Ing. Lenka Hentzelová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
3. Kontrola uznesení 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení.  
P. Oginčuk bol pozrieť rozvodnú skriňu, ale skonštatoval, že bude lepšie, keď rekonštrukciu bude 
realizovať servis, ktorý má aj plošinu. Starosta oslovil na vypracovanie cenovej ponuky p. Sliviaka , 
ktorý ju predložil v sume 1887,- Eur.  
Na účet TJ Prosiek bolo odoslaných 3000,- Eur zo schválených 4000,- Eur. 1000,- Eur je potrebné 
presunúť rozpočtovým opatrením. 
Pre účely DHZ a obce bol zakúpený prívesný vozík. Výberom boli poverení p. Hrča B. a p. Tuka P. 
Keďže prívesný vozík v schválenej hodnote 1000,- Eur nebol v ponuke, bol zakúpený vozík v hodnote 
1696,74 Eur. Zvyšnú sumu treba tiež presunúť rozpočtovým opatrením, ktoré sa prerokuje v bode 4. 
Uznesenie 11/2022 nebolo podpísané starostom a bolo predložené hlavnému kontrolórovi na 
posúdenie. Návrh starostu na opravu uznesenia je uvedený v bode 11. 
Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie. 
 
Hlasovalo: za -   4 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Mgr. Andrea Šubová,  
     Ing. Lenka Hentzelová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
4. Rozpočtové opatrenia 
Účtovník vysvetlil, že starosta koná na základe schváleného rozpočtu, rozpočet schvaľujú poslanci. 
Rozpočet sa môže v priebehu roka meniť na podnet poslancov. Mgr. Šubovej sa nepáči, že vozík bol 
najskôr zakúpený vo vyššej sume, ako poslanci schválili a až potom boli poslanci o tom oboznámení. 
Účtovník vysvetlil, že najskôr sa predkladajú cenové ponuky a tie sa schvaľujú na OZ. Na vozík, ktorý 
už bol zakúpený pre DZH treba rozpočtové opatrenie.  
Do rozpočtového opatrenia sa zapracuje aj navýšenie energií.  
Starosta informoval, že na Obecný úrad bola doručená faktúra od p. Macíka na dopravu detí z MŠ na 
plaváreň do L. Mikuláša v sume 500,- Eur. Starosta upozornil Ing. Vozára, že chce byť dopredu 
informovaný o cenách. Ing. Vozár mu vysvetlil, že cenu dopredu nepoznal, nakoľko p. Macík nevedel 
dopredu počet km. Ostatní poslanci s výškou faktúry súhlasili, ak by s tým bol problem, sú ochotní 
faktúru zaplatiť oni. Sumu 500,- Eur na autobus zahrnie účtovník do rozpočtového opatrenia. 
Účtovník informoval o pomocnom vychovávateľovi v MŠ, ktorý bude platený z dotácie Ministerstva 
školstva. Kým to štát obci preplatí, bude platený z obce. Rozpočet bude upravený podľa skutočnosti. 
Mgr. Šubová chcela vedieť, prečo bola do MŠ prijatá nova zamestnankyňa, keď tam mala byť prijatá 
p. Pagáčová. Poslanci boli oboznámení s tým, že p. Pagáčová sa vyjadrila p. riaditeľke MŠ, že 
ponúkané miesto pomocnej vychovávateľky neprijíma. Preto bola do MŠ prijatá p. Grochalová, ktorej 
žiadosť bola zaevidovaná na Obecnom úrade. 
Poslanci opäť navrhujú zvolať verejnú schôdzu. 
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Hlasovalo: za -   4 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová, 
      Mgr. Andrea Šubová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
 
5.Odpredaj prebytočného majetku majetku obce V3S 
Predaj majetku musia vždy odsúhlasiť poslanci. Môže sa predať priamym predajom = zjednodušená 
súťaž, po vyradení majetku sa môže V3S predať do šrotu. Predaj V3S treba vyhlásiť a zverejniť. 

Hlasovalo: za -   4 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová, 
     Mgr. Andrea Šubová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
6. Nájom obchodu 

Na obecný úrad boli doručené 2 žiadosti o prenájom obchodu. Starosta navrhuje zriadiť komisiu na 
výber nájomcu. Poslanci navrhujú zvolať stretnutie s nájomcami na stredu 30.3.2022. Poslanci 
a starosta predniesli, že nájomca by mohol platiť nájom vo výške 50,- Eur, platbu energií a opravu 
budovy. Podmienky si  dohodnú s nájomcom, ktorého vyberú. 
 
Hlasovalo: za -   4 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová, 
     Mgr. Andrea Šubová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0   
  
7.  Schvaľovanie VZN č. 1/2022 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania 

Na obecný úrad bolo doručené oznámenie o malom zdroji znečisťovania z Agronovy. Ing. Vozár 
vysvetlil, že bol na Okresnom úrade v L. Mikuláši, odbore životného prostredia, kde mu vysvetlili, že 
je na rozhodnutí obce, či sa poplatok za znečisťovanie ovzdušia bude platiť. Poslanci sú za to, aby sa 
tento poplatok neplatil, keďže nejde o veľké sumy. 

Hlasovalo: za -   0  

  proti -  4 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová, 

     Mgr. Andrea Šubová 

  zdržal sa -  0              

8. Žiadosť o odpustenie nájmu v byte v MŠ 
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o zníženie nájomného v byte v MŠ. Faktúra za plynofikáciu, 
ktorú hradili nájomcovia bola vystavená na 6441,- Eur. Poslanci poprosili starostu, aby od nájomcov 
žiadal položkovitú faktúru a rozpis prác, starosta bude žiadať aj 3 cenové ponuky. 
 
Hlasovalo: za -   4 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová, 
     Mgr. Andrea Šubová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
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9.Schválenie plánu kontrolných činností hlavného kontrolóra 
Plán kontrolných činností hlavného kontrolóra poslanci schválili bez pripomienok. 
 
Hlasovalo: za -   4 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová, 
     Mgr. Andrea Šubová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
10.Webex – automatické zverejňovanie faktúr 

Starosta informoval poslancov, že faktúry aj zmluvy je potrebné zverejňovať okrem web stránky aj na 
Centrálnom registry. Referentke by uľahčilo prácu, keby bola evidencia faktúr do programu URBIS 
prepojená s Centrálnym registrom aj web stránkou obce. Preto oslovil firmu Webex o cenovú 
ponuku. Tá bola v sume 250,- Eur bez DPH. Poslanci ponuku schválili. 
 
Hlasovalo: za -   4 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová, 
     Mgr. Andrea Šubová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
11.Uznesenie 11/2022 
Starosta požiadal 3.3.2022 hlavného kontrolóra o preskúmanie zákonnosti uznesenia č. 11/2022, 
v ktorom poslanci schválili zmeny v Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. 
Starosta vysvetlil, že ak je smernicou presne definované, s akou sumou môže starosta narábať pri 
zmenách rozpočtu, dodatok schválený OZ v uznesení č. 11/2022 pokladá za zbytočný. Jednotlivé 
platby sú totiž viazané rozpočtom. Ak je aj napriek tomu potrebné zapracovať do smernice takéto 
pravidlá, odporúča neuvádzať mená, aby sa predišlo ich opätovnému prerokovaniu v budúcnosti. 
Predniesol aj vyjadrenie hlavného kontrolóra. 
 
Hlasovalo: za -   4 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová, 
     Mgr. Andrea Šubová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
12.Parkovisko a bufet 
Ing. Hentzelová chce vedieť, ako to je s prenájmom bufetu, keďže sa blíži sezóna. Predložila stavebné 
konanie na bunky TJ Prosiek, ktoré mala v minulosti v prenájme. Stavebné rozhodnutie je z r. 2001. 
Poslanci požiadali starostu, aby sa doriešili vlastnícke práva aj nájomná zmluva p. Pagáča, ktorý máva 
bufet v nájme. Poslankyne p. Pagáča upozorňujú na otváraciu dobu, ktorá bola od 13:00 hod. Ing. 
Hentzelová prečítala zopár negatívnych recenzií, ktoré má obec  aj kvôli otváracej dobe bufetu. P. 
Pagáč prisľúbil, že nad otváracími hodinami popremýšľa a aspoň počas víkendov by otvoril bufet skôr. 
Tiež treba doriešiť WC, do ktorých ale p. Pagáč investovať nechce, keďže nevie, ako dlho bude bufet 
ešte prevádzkovať. Poslanci navrhujú nájom na 5 rokov, s výškou nájmu 200,- Eur ročne, s 
podmienkami ako doteraz, výpovednou lehotou vždy po sezóne do 30.11. príslušného roka. 
Domček, ktorý je na parkovisko plánovaný navrhuje Ing. Vozár urobiť svojpomocne, s tým, že 
s drevom osloví Spolok býval. urbarialistov poz. spol. Prosiek. 31.3.2022 sa poslanci stretnú 
a dohodnú sa na ďalšom postupe. 
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Tiež treba doriešiť nové lavičky na parkovisko, stojany na bicykle s nabíjačkou. Žumpu treba vymeniť 
za väčšiu. 
 
Hlasovalo: za -   4 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová, 
     Mgr. Andrea Šubová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
13.Informácie starostu 
Starosta informoval o spílení stromu na cintoríne, za čo obec zaplatí 300,- Eur. Na obec bola 
doručená žiadosť p. Hálkovej o odkúpenie drevnej hmoty, ktorú poslanci schválili vo výške 10,- Eur za 
celé množstvo drevnej hmoty. 
Starosta tiež informoval o dotácii na zníženie energetickej náročnosti a faktúre, ktorá prišla na obec 
v sume 135,- Eur – poslanci vysvetlili, že žiadali o dotlač projektov k plynofikácii KD. 
Zneškodnenie odpadov – bola zaslaná výpoveď firme LIKVIDATORLM, s ktorou má obec uzatvorenú 
zmluvu. 
Mládež oslovila starostu, že by chceli hrávať v KD ping-pong. Poslanci súhlasia, stanoví sa 1 
zodpovedná osoba. 
Poslanci ešte upozorňujú na starú budovu v obci nachádzajúcu sa na parc. č. 198 a starosta upozornil 
na chátrajúcu budovu na parc. č. 11. Budovy sú v zlom stave a ohrozujú životy obyvateľov. Starosta 
vyzve stavebný úrad na konanie. 
 
Hlasovalo: za -   4 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová, 
     Mgr. Andrea Šubová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
14.Kúrenie OcÚ 
Ing. Vozár informoval, že už má vytlačené projekty na plynofikáciu KD. Vysvetlil, že obec potrebuje 
stavebné povolenie alebo zaslať na Stavebný úrad Žilina žiadosť o určenie stavebného úradu, na 
základe ktorého si obec dá ohlášku. Ukázal položkovitý rozpočet, ktorého celá hodnota je 30 955,- 
Eur a tiež projekt. 
 
Hlasovalo: za -   4 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová, 
     Mgr. Andrea Šubová 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
15.Záver 
Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť. 
 
Zapísala:      Starosta obce: 
Adriana Bošancová ........................................ Mgr. Peter Hamráček ............................................... 
 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Martin Vozár    ....................................... Elena Majdiaková  .................................................... 


