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Obecný úrad Prosiek 57, 032 23 Liptovská Sielnica 

 

Zápisnica č. 7/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Prosiek, konaného dňa 4.10.2022 v zasadačke OcÚ 

Prosiek od 16:45 do 19:30 hod. 

Prítomní poslanci:  Elena Majdiaková, Ing. Lenka Hentzelová, Ing. Martin Vozár 
Hlavný kontrolór obce: Ing. Vladimír Šiarnik 
Hostia:   Eva Oriešková 
Zapisovateľka:  Adriana Bošancová 
 
 
Program: 
1. Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov 

2. Kontrola uznesení 

3. Správa audítora z overenia účtovnej uzávierky, výročná správa obce Prosiek 

4. Dodatok č. 1 k zmluve č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného 

rozhodovania a stavebného poriadku 

5. Predĺženie nájomnej zmluvy – obecný nájomný byt 

6. Územný plán regiónu Žilinského samosprávneho kraja, Územný plán obce Prosiek – Doplnok č. 1 

7. Plán kontrolnej činnosti II. polrok 

8. Deň seniorov v obci Prosiek – príprava 

9. Rozpočtové opatrenie 

10. Informácie starostu 

11. Interpelácia 

12. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta privítal prítomných poslancov. Účasť ospravedlnili Mgr.Andrea Šubová a Ing. Peter Žák. 
Starosta určil zapisovateľku - Adrianu Bošancovú a overovateľov – Ing. Lenku Hentzelovú a Ing. 
Martina Vozára. 
Starosta prečítal program, ktorý poslanci schválili bez pripomienok. 
 
Hlasovalo: za -   3 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová, 
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
2. Kontrola uznesení 
Starosta informoval poslancov, že uznesenia sa plnia. Zároveň informoval, že príprava volieb prebieha 
podľa harmonogramu, ktorý bol na obec doručený z Okresného úradu LM. 
 
Hlasovalo: za -   3 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová,  
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
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3. Správa audítora z overenia účtovnej uzávierky, výročná správa obce Prosiek 
Starosta poslal správu audítora  poslancom mailom k nahliadnutiu. Poslanci berú správu audítora na 
vedomie. Informoval ich aj o tom, že výber daní sa plní oproti minulému obdobiu zo 40 %  na  
98 %. 
 
Hlasovalo: za -    Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová,  
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
4. Dodatok č. 1 k zmluve č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného 
rozhodovania a stavebného poriadku 
Dodatok č. 1 k zmluve č. 868/2019/KP poslanci schválili bez pripomienok. 

Hlasovalo: za -   3 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová,  
  proti -  0 
  zdržal sa -  0 
 
5. Predĺženie nájomnej zmluvy – obecný nájomný byt 

Poslanci schválili nájomnú zmluvu na obecný nájomný byt na ďalší rok, t. j. do 1.9.2023. 
 
Hlasovalo: za -   3 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová,  
  proti -  0 
  zdržal sa -  0   
  
6. Územný plán regiónu Žilinského samosprávneho kraja, Územný plán obce Prosiek – Doplnok č. 1 
Starosta informoval poslancov, že Žilinský samosprávny kraj nepreberá schválený územný plán obce a 
nerešpektuje ho, čím podkopáva nohy samosprávam. Obce, ktoré nemajú ČOV nebudú mať ďalej 
možnosť rozvíjať sa a stavať nové stavby. ŽSK nechce, aby sa tvorili developerské spoločnosti typu 
Demänovská dolina. Starosta informoval tiež o tom, že pripomienky boli na ŽSK zaslané. V územnom 
pláne nie je napr. zapracovaná ani cyklotrasa, ktorá bola starostami prerokovaná. Poslanci sú za to, 
ak bude nutné, treba ísť pripomienky riešiť aj do Žiliny na ŽSK.                                                         
Projektantovi bola zaslaná výzva na zapracovanie pripomienok, ktorá nebola prevzatá. Projektant 
starostovi povedal, že s územnými plánmi už končí. Starosta sa bude snažiť s projektantom, ktorý za 7 
rokov neodovzdal riadne schválený územný plán, doriešiť zapracovanie pripomienok územného 
plánu, ktorý bol schválený ešte v r. 2016. 

Hlasovalo: za -   3 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová,  
  proti -  0 
  zdržal sa -  0   
 
7.  Plán kontrolnej činnosti II. polrok 

Kontrolór obce pripravil plán kontrolne činnosti. Poslanci môžu vyjadriť pripomienky. Ing. Vozár by 
chcel doplniť kontrolu využiteľnosti čerpania rezervného fondu. 

Hlasovalo: za -   3 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová,  
  proti -  0 
  zdržal sa -  0   
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8. Deň seniorov v obci Prosiek – príprava 
Starosta informoval, že chce dňa 22.10.2022 zorganizovať stretnutie pre seniorov pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším. Program: folklórny súbor z LM (600,- Eur), tanečné vystúpenie, vystúpenie 
detí z MŠ, občerstvenie, kvety. V rozpočte bolo na stretnutie dôchodcov vyčlenených 500,- Eur, 
ďalších 500,- Eur sa presunie rozpočtovým opatrením. Občerstvenie a kvety zariadi p. Oriešková, sálu 
nachystá Ing. Vozár, program bude mať na starosti Ing. Hentzelová a starosta. 
Keďže v KD nie je momentálne kúrenie, starosta navrhuje zakúpiť plynové žiariče – 2 ks v sume 400,- 
Eur. Ing. Vozár má možnosť požičať plynové fukáre, ktorých zapožičanie stojí 40,- Eur/ 1 deň. 
Nakoniec poslanci posúdili, že ak to finančná situácia dovoľuje, treba radšej kúpiť plynové žiariče. 
 
Hlasovalo: za -   3 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová,  
  proti -  0 
  zdržal sa -  0   
 
9. Rozpočtové opatrenie 
Poslanci boli oboznámení s rozpočtovým opatrením, ktoré účtovník upraví. 
 
Hlasovalo: za -   3 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová,  
  proti -  0 
  zdržal sa -  0  
  
10. Informácie starostu 
Žiadosť od p. Orieškovej – predsedkyne Miestneho spolku červeného kríža o financie na kúpu 
defibrilátora. Od Spolku bývalých urbarialistov pozemkové spoločenstvo Prosiek dostanú finančný 
dar v sume 600,- Eur, obec by doplatila 1000,- Eur. Starosta u účtovníka zistí, odkiaľ by sa dali 
presunúť peniaze. 
Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Kršku Daniela o sociálnu výpomoc v podobe dreva. Poslanci 
navrhujú, aby išiel robiť niečo pre obec a za jeho prácu dostane buď drevo alebo peniaze, za ktoré si 
drevo kúpi. Starosta bude p. Kršku informovať. 
 
Hlasovalo: za -   3 Elena Majdiaková, Ing. Martin Vozár, Ing. Lenka Hentzelová,  
  proti -  0 
  zdržal sa -  0  
  
11. Interpelácia 
 
12. Záver 
Starosta poďakoval za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 
Zapísala:      Starosta obce: 
Adriana Bošancová ........................................ Mgr. Peter Hamráček ............................................... 
 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Lenka Hentzelová  …………………………………… Ing. Martin Vozár     ………………………………………………. 


