
Obec Prosiek 
 
 

Zápisnica  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Prosiek dňa 20.12.2019 konaného v 
rokovacej miestnosti obecného úradu o 17:00 hod. 

 
Prítomní poslanci : Ing. Peter Žák, Ing. Martin Vozár, Helena Majdiaková  
Neprítomní, ospravedlnení : 0 
 
Program :  
1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
2. Schválenie programu rokovania OZ a overenie uznesení  
3. Schválenie rozpočtu na rok 2020 
4. Schválenie zásad odmeňovania poslancov  
5. Informácia starostu 
6. Prijatie uznesenia a záver 
 
K bodu 1 : 
 
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Peter Hamráček, privítal prítomných 
poslancov OZ obce. Konštatoval, že sú prítomní traja poslanci a Obecné zastupiteľstvo je uznášania sa 
schopné.  
 Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice zasadnutia č. 8 Ing. Martina Vozára. Za overovateľov 
zápisnice určil Ing. Petra Žáka a Helenu Majdiakovú. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Prosieku 20.12.2019  
Berie na vedomie určenie  1./ Martina Vozár za zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ č. 8/2019.  2./ Petra Žáka a Helenu Majdiakovú za overovateľov zápisnice OZ č. 8/2019. 
 
Počet prítomných poslancov : 3 

 
Neprítomní : 0 

 

 
Hlasovanie : Za : 3 

 
Proti : 0 

 
Zdržal sa : 0 

 
K bodu 2 : 
 
Starosta predložila návrh programu rokovania OZ č. 08/2019. K predloženému návrhu programu 
rokovania mali pripomienku poslanci, s návrhom doplniť program rokovania o bod: zmena úväzku 
starostu obce, doplnenie bodu implementácia poslancov a schválenie zmluvy o zriadení spoločného 
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku . Pôvodný bod 6 " Prijatie 
uznesenia a záver " sa mení na bod 8. 
 
Návrh programu rokovania bol po doplnení bodu 6 : zmena úväzku starostu obce. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Prosieku: 20.12.2019 
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Schvaľuje  program rokovania Obecného zastupiteľstva č. 8/2019.  
Program :  
1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
2. Schválenie programu rokovania OZ a overenie uznesení  
3. Schválenie rozpočtu na rok 2020 
4. Schválenie zásad odmeňovania poslancov  
5. Informácia starostu 
6. Zmena úväzku starostu obce 
7. Schválenie zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu územného rozhodovania a 
stavebného poriadku.  
8. Implementácia poslancov 
9. Prijatie uznesení a záver 
 

K takto zmenenému programu rokovania nemali poslanci pripomienky ani ďalšie doplňujúce body a 
následne program rokovania všetkými hlasmi prítomných schválili. 
 
 
Počet prítomných poslancov : 3 

 
 
Neprítomní : 0 

 

Hlasovanie : Za : 3 Proti : 0 Zdržal sa : 0 
 
Kontrolu plnenia uznesení zo 7. zasadnutia OZ vykonal starosta obce Peter Hamráček. Konštatoval, že 
uznesenia sú splnené. 
 
K bodu 3  
 
Starosta obce informoval v súčinnosti s účtovnou jednotkou o podrobnom návrhu rozpočtu obce na 
rok 2020. Návrh rozpočtu bol uverejnený na miestnej vývesnej tabuli a na webovej stránke. Návrh 
rozpočtu bol poslancom predložený súčasne s pozvánkami na zasadnutie. Počas rozpravy o rozpočte 
boli položené otázky na účtovnú jednotku ktorá poslancov oboznámila s princípmi navrhovaného 
rozpočtu. Starosta konštatoval, že v rámci rozpočtu boli zohľadnené aj žiadosti na dotáciu od obce, 
ktoré boli predložené na obecný úrad počas roka 2019.  
 

Obecné zastupiteľstvo v Prosieku: 20.12.2019  
     uznesením č. 28/2019 

1. Schvaľuje rozpočet obce na rok 2020 bez programovej štruktúry v celkovej výške prímov 
133 971,0 eur a celkovej výške výdavkov 133 971,0 eur.  

2. Berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2021, 2022. 
 
Počet prítomných poslancov : 3 

 
Neprítomní : 0 

 

 
Hlasovanie : Za : 

 
3 

 
Proti : 0 

 
Zdržal sa : 0 

 
K bodu 4 
 
Starosta informoval o zmene zákona ktoré sa týkajú odmeňovania poslancov a komisií vrátane jej 
členov, vrátane zrušenia odmeňovania poslancov za osobitné úlohy v hodinovej sadzbe. Na základe 
toho bol starostom predložený nový návrh zásad odmeňovania poslancov v obci Prosiek v zmysle 
ustanovenia §11 ods. 4 pism. k), §15 ods. 4 a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. K predloženému 
návrhu sú diskutované  nasledovné časti. 
- článok 2 - odmena za výkon funkcie poslanca: Martin Vozár a Peter Žák navrhli zníženie odmeny pre 
poslanca oproti predloženému návrhu a to na výšku 1/30 mesačnej hrubej mzdy starostu bez 
zvýšenia za účasť na zasadnutí zastupiteľstva obecného úradu. Taktiež sa do článku navrhuje 
doplnenie ohľadne jednorázovej odmeny pre poslanca s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie, 
zohľadňujúc jeho prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie obecného 
zastupiteľstva, angažovaní sa vo výzvach a projektoch, angažovní sa v stavebných alebo verejno-



právnych konaniach,  na prípravách a organizovaní akcií (športové a iné kultúrne podujatia) 
organizované obcou, môže byť jeden raz v roku na návrh starostu a po schválení v obecnom 
zastupiteľstve, vyplatená mimoriadna odmena. 
 
- článok 3 - Odmena za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľsva - neposlanca: K článku 
vznikla rozprava o spôsobe odmeňovania jednolivých členov komisií vzhľadom na ich rozdielnu 
angažovanosť na jednotlivých úlohách. Vzhľadom na rezervu ktorá vznikla pri znížení odmien 
poslancov, sa tieto financie navrhlo prerozdeliť medzi komisie s prihliadnutím na ich rozsah práce 
počas roka nasledovne: 
- Predsedovi komisie a jeho funkcia schávelná uznesením obecného zastupiteľstva, patrí za účasť na 
zasadnutí komisie odmena vo výške 10,00 eur. 
- Členom komisií, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva a ich členstvo v komisiách bolo 
schválené uznesením obecného zastupiteľstva, patrí za účasť na zasadnutí komisie odmena vo výške 
10,00 eur. 
- Za neúčasť na zasadnutí komisie sa predsedovi a členom komisie odmena nepriznáva 
- Maximálny počet zasadnutí do roka sú štyri zasadnutia 
- Počet členom pre jednu komisiu je traja členovia mimo predsedu komisie. 
- Pre jednotlivé komisie bude vyčlenená jednorázová suma  ktorú navrhne starosta v súčinnosti s 
predsedami komisií a v súčinnosti s OZ, na základe jednotlivých výkonov komisií v maximálnej výške 
400 eur. Následne predseda komisie prerozdelí odmeny podľa vydokladovateľných zásluh 
jednotlivých členov (fotografie, zápisy, prezečná listina a podobne) 
 
- článok 4. Odmena zástupcu starostu obce: Martin Vozár navrhoval doplnenie výšky odmeny pre 
zástupcu starostu počas jeho funkčného obdobia do zásad omeňovania. Navrhovaná odmena je vo 
výške 100 eur ročne.  
 
Jednotlivé návrhy boli zapracované. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Prosieku: 20.12.2019  
     uznesením č. 29/2019 

1. Schvaľuje zásady odmeňovania poslancov a členov komisií v obci Prosiek v zmysle 
ustanovenia §11 ods. 4 pism. k), §15 ods. 4 a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. 

 
Počet prítomných poslancov : 3 

 
Neprítomní : 0 

 

 
Hlasovanie : Za : 

 
3 

 
Proti : 0 

 
Zdržal sa : 0 

 
 K bodu 5  
 
Starosta informoval o: 
 
• Na základe požiadavky od starostu a potreby obnovy webovej stránky vrátane jej 

spravovania, boli starostovi predložené 3 cenové ponuky firiem zaoberajúcich sa tvorbou 
webov. Na základe predstavenia ponúk poslancami doporučená firma vhodná z hľadiska 
financií aj dostupnosti.  

• Starosta predložil návrh na zrušenenie komisií v kompetenci bývalých poslancov (šport, 
envirometanlistika, financie).  

• vzhľadom na to že obec má  povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a 
záväzkov ukladá účtovným jednotkám § 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 
znení neskorších predpisov, aby podľa ďalšieho ustanovenia § 7 ods. 1 tohto zákona 
poskytovala účtovná závierka verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom 
účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Preto je nevyhnutné vykonať 
inventarizáciu v čo najkratšom čase. Tým bude aj ošetrená jedna z podmienok ukončenia 
auditu. Preto starosta navrhuje zriadenie inventarizačnej komisie ktorej predsedom bude 
Helena Majdiaková. Predseda komisie dodá v písomenej forme mená troch členov tejto 
komisie.  



• Predsedovia jednotlivých komisií dodajú zoznami členov komisií v písomnej forme na OU 
najneskvôr do 30.01.2019 ktoré budú založené do administratívnej agendy obecného 
úradu.  

• Na obecný úrad bol predložený projekt zriadenia staveniska od pána Michálka na pozemku vo 
vlastníctve pani Černákovej.  Peter Žák ako predseda stavebnej komisie berie na vedomie 
podanie tohto projektu a bude sa ďalej tomuto projektu venovať. Vzhľadom na spôsob akým 
prebiehajú stavebné práce na daných parcelách, ako aj na  absenciu vyjadrení k podaným 
žiadostia na stavebný úrad v Liptovskom Mikuláši, v ktorých obec Prosiek nesúhlasí s 
umiestnením existujúci stavebných objektov (čiernych stavieb), je potrebné preskúmanie 
zákonnosti podania projektu zriadenia staveniska. Predseda stavebnej komisie preskúma 
jednotlivé skutočnosti so zákonnými možnosťami týkajúcimi sa podaného projektu. 

• starosta uviedol skutočnosti vyúčtovania dotácie na realizáciu parku "Pod gaštanmi" a jej 
potreby zaslania na VUC Žilina 

• starosta uviedol že na miesto administratívnej pracovníčky boli prijaté životopis v počte 9 ks a 
že lehota na predkladanie žiadostí uplynula. Po preštudovaní  životopisov budú prebiehať 
pohovory s užšie vybranými úchádzačmi. 

• poslanci boli informovaný o výkonoch a uskutočnených prácach na majetku obecného úradu  
  Obecné zastupiteľstvo v Prosieku: 20.12.2019  

     uznesením č. 30/2019 
1. Schvaľuje zriadenie invetarizačnej komisie v obci Prosiek 
2. Berie na vedomie informácie starostu s jednolivými pripomienkami 
3. Berie na vedomie prevziatie riešenia nezákonných stavebných objektov na pozemku 

pani černákovej stavebnou komisiou 
 
 
Počet prítomných poslancov : 3 

 
Neprítomní : 0 

 

 
Hlasovanie : Za : 

 
3 

 
Proti : 0 

 
Zdržal sa : 0 

 
K bodu 6. 

 
Vzhľadom na potreby ktoré vychádzajú z fungovania ako aj z nevyhnutnosti zveľaďovania obce, 
navrhli poslanci aby bol starostovi ako štatutárnemu orgánu prehodnotený úväzok .  
Vzhľadom na personálne zmeny ktoré nastali na OU tento návrh vychádza z nasledujúcich 
skutočností: 
- bývalí administratívny pracovník bol zamestnaný na plný úväzok 
- nový administratívny pracovník bude zamestnaný na polovičný úväzok 
- ušetrené finančné prostriedky budú prerozdelené na navýšenie úväzku starostu a vyplatenie 
účtovnej jednotky ktorá má na starosti účtovníctvo obce.  
Z takto vzniknutých skutočností nedvôjde k navýšeniu výdavkov v obecnom rozpočte.   
Preto poslanci zastupiteľstva po konzultácii s účtovnou jednotkou navrhujú navýšenie úväzku 
starostu obce Prosiek na 0,65. 
Na základe tejto úpravy úväzku, starosta považuje funkciu starostu za svoje výhradné zamestnanie. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Prosieku: 20.12.2019  

     uznesením č. 31/2019 
1. Schvaľuje navýšenie rozsahu výkonu práce starostu obce Prosiek na 0,65 úväzku od 

01.januára 2020 
 
Počet prítomných poslancov : 3 

 
Neprítomní : 0 

 

 
Hlasovanie : Za : 3 Proti: 0   Zdržal sa: 0     
K bodu 7. 
 



Stavebný úrad v Liptovskom Mikuláši ako spoločný stavebný úrad, zaslalo obci novú zmluvu o zriadení 
spoločného stavebného úradu. Peter Žák navrhol zistiť potrebné, na zriadenie vlastného prípadne 
lokálneho stavebného úradu.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Prosieku: 20.12.2019  

     uznesením č. 32/2019 
1. Schvaľuje zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu v Liptovskom Mikuláši 

 
Počet prítomných poslancov : 3 

 
Neprítomní : 0 

 

 
Hlasovanie : Za : 3 Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 8 
 
• Martin Vozár konzultoval info.  nadchádzajúcich kultúrnych akciách, punč pre občanov, 

mikuláš pre deti, silvester a benefičný ples škvôlky Lienka. Tieto akcie sú robené v 
súčinnosťou s kultúrnou komisiou. 

• Poslanci sa pýtali starostu na stav verejnej súťaže k nájme budovy obchodu. 
 

 
K bodu 9 
 
Na záver starosta poďakoval prítomným za podnetné návrhy a aktívnu účasť na zasadaní a následne 
zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
Zapísal: Martin Vozár  
 

Overovatelia zápisnice : 
 
 
Helena Majdiaková:  ........................................................... 

 

 
Peter Žák : ........................................................... 

 
 
 
 
 
 

.........................................................  
Mgr. Peter Hamráček  

starosta obce 
 
 
 
 

 


