Obecné zastupiteľstvo Lacková
Zápisnica
zo VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková
zo dňa 06.11.2015
Prítomní:

Ing. Marek Gallík – starosta obce
Peter Galík
Andrej Štefaník
Jaroslav Szentiványi

Ostatní prítomní:

Mgr. Alena Kubisová – zapisovateľka

Neprítomný: Stanislav Osvald
Marek Selep
Program:
1. Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení predchádzajúcich uznesení
4. Úprava smernice č. 1/2015
5. Návrh rozpočtu obce 2016
6. Nakladanie s majetkom obce Lacková
7. Informácia starostu o činnosti od posledného rokovania obecného zastupiteľstva.
8. Diskusia, rôzne
Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie rokovania OZ
Ing. Marek Gallík, starosta obce, privítal všetkých prítomných. Podľa priloženej prezenčnej
listiny starosta skonštatoval, že sú prítomní traja poslanci z piatich – poslanci Stanislav
OZ je
Osvald a Marek Selep svoju neúčasť na rokovaní vopred ospravedlnili uznášaniaschopné.
Starosta prečítal program. Nikto z prítomných nemal pripomienky, a tak nechal hlasovať
o programe rokovania.
Hlasovanie:

ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 57/2015: Program rokovania schválený.
Pokračovalo sa v rokovaní podľa schváleného programu.
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Marek Gallík, starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice Mgr. Alenu Kubisovú a za
overovateľov zápisnice p. Jaroslava Szentiványiho a p. Petra Galíka
Hlasovanie:

ZA: 3
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 58/2015: OZ schvaľuje určenie zapisovateľa i overovateľov zápisnice

K bodu č. 3 – Informácia o plnení predchádzajúcich uznesení
Starosta obce informoval o tom, že nájomné a kúpne zmluvy (obec vs. Grech a Hanzes)
prerokované na minulej schôdzi boli podpísané a podané na katastri. Zmluva s rodinou
Selepovou nebola podpísaná z dôvodu nezrovnalostí a následnej straty platnosti uznesenia.
Uznesenie č. 59/2015: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej berie na vedomie informáciu
o plnení predchádzajúcich uznesení

K bodu č. 4 – Úprava smernice č. 1/2015
V zmysle aktualizácie Zákona o verejnom obstarávaní (zmena limitov s účinnosťou od
1.11.2015) navrhuje starosta úpravu limitov aj v Smernici č. 1/2015 Verejné obstarávanie a to
pre tovary bežne dostupné na trhu z limitu 1 000 € na 5 000 € bez DPH.
Hlasovanie:

ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 60/2015: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej s c h v a ľ u j e úpravu Smernice č.
1/2015
Verejné obstarávanie.
K bodu č. 5 – Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Starosta obce predniesol OZ návrh rozpočtu obce na rok 2016 a požiadal poslancov, aby si
návrh do najbližšej schôdze riadne naštudovali a predložili prípadné pripomienky a návrhy na
zmenu. Návrh rozpočtu bude vyvesený na obecnej tabuli a webovej stránke obce obvyklým
spôsobom v zákonom stanovenej lehote.
Uznesenie č. 61 /2015: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej b e r i e n a v e d o m i e návrh
rozpočtu obce na rok 2016
K bodu č. 6 – Nakladanie s majetkom obce
Na základe požiadaviek občanov a schváleného zámeru obce Lacková o nakladaní s
majetkom obce je nutné v rámci procesu prerokovať a schváliť nakladania s nehnuteľnosťami
vo vlastníctve obce.
A: predaj rod. Selepová – v zmysle uznesenia č. 50/2015 starosta obce pripravil
kúpnopredajnú zmluvu k podpisu. Nakoľko z dôvodu formálnych chýb na strane žiadateľa (už
pri žiadosti o predaj), nedošlo k podpisu pripravenej zmluvy – uznesenie stratilo platnosť –
k predaju nehnuteľnosti nedošlo. Rodina Selepová opätovné podala žiadosť o kúpu pozemkov

vo vlastníctve obce v novom znení. Starosta predložil návrh uznesenia a
o hlasovanie.
Hlasovanie:

požiadal

ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 62/2015: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej
a) prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Lacková, a to:
a) pozemok parc. KN E 2285/2, orná pôda o výmere celkom 20 m2
b) pozemok parc. KN E 2285/3, orná pôda celkom o výmere 1 m²
c) pozemok parc. KN C 310 ZPaN celkom o výmere 169 m2
d) pozemok parc. KN C 371/1 ZPaN celkom o výmere 1096 m2
b) schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Lacková, a to:
a) pozemok parc. KN E č. 2285/2 orná pôda o výmere celkom 20 m2
b) pozemok parc. KN E č. 2285/3 orná pôda celkom o výmere 1 m²
c) pozemok KN C č. 310 ZPaN celkom o výmere 169 m2 diel č. 1 o výmere 126 m² /
pričlenený k pozemku par. KN C č. 311/2 /
d) pozemok KN C 371/1 ZPaN celkom o výmere 1096 m2 diel č. 2 o výmere 7 m² /
pričlenený k pozemku par. KN C č. 311/2
v zmysle GP č. 39/2015 vyhotoveným Jozefom Demurom – GEODÉZIA A-D, Okružná 879/46,
Stará Ľubovňa, IČO: 40320499
za kúpnu cenu:
a) pozemok parc. KN E č. 2285/2 orná pôda o výmere celkom 20 m2 vo výške 1€
b) pozemok parc. KN E č. 2285/3 orná pôda celkom o výmere 1 m² vo výške 3 €
c) pozemok KN C č. 310 ZPaN celkom o výmere 169 m2 diel č. 1 o výmere 126 m² /
pričlenený k pozemku par. KN C č. 311/2 / vo výške 378 € (3€/m2)
d) pozemok KN C 371/1 ZPaN celkom o výmere 1096 m2 diel č. 2 o výmere 7 m² /
pričlenený k pozemku par. KN C č. 311/2 vo výške 21 € (3€/m2)
- t.j v celkovej výške 403,-EUR za prevádzané nehnuteľnosti.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že
parcely susedia s nehnuteľnosťou žiadateľov, ktorú si chcú žiadatelia vysporiadať a uvedené
parcelu využívať, pričom je záujem vytvoriť súvislý celok
za podmienky:
- že žiadatelia budú súhlasiť s vytvorením odvodného rigola na hranici parciel KN C č.310311/2 za účelom odvodu vody z miestnej komunikácie k potoku,
- zabezpečia vypracovanie návrhu kúpnopredajných zmlúv(nakoľko sa jedná o zložitý prevod)
- nasledujúce uznesenie oz o predaji stratí platnosť 30 dní od jeho schválenia ak nedôjde k
podpisu zmlúv o predaji uvedených nehnuteľností zo strany všetkých žiadateľov do tohto
termínu
Do podielového vlastníctva v prospech:
Alojza Selepa, trvale bytom Mýtna 644 Stará Ľubovňa,
Františka Selepa, trvale bytom Martina Rázusa 1850 Michalovce,
Márie Volčekovej rod.Selepovej trvale bytom Hniezdne č.377
Jozefa Selepa trvale bytom Mýtna 586 Stará Ľubovňa,
každému 1/4 -ine v pomere k jednotlivým celkom

c) poveruje starostu obce
- zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí

B: p. Krafčík – v zmysle uznesenia č. 52/2015 bol zverejnený zámer bez pripomienok
občanov. Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o prenájme pozemku C-KN č. 370/1
formou zámeny za prenájom pozemku KN-C č. 284.
Hlasovanie:

ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 63/2015: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej
a) prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Lacková, a to
- pozemku parcela reg. C.-KN č. 370/1 - zastavané plochy a nádvoria , o výmere 5073 m2
v katastrálnom území Lacková, obec Lacková, zapísaného na LV č.1
b) schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom časti nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Lacková, a to:
- pozemku parcela reg. C.-KN č. 370/1 - časť o výmere 21m2 v katastrálnom území Lacková,
obec Lacková, zapísaného na LV č.1 (viď príloha č.1)
formou zámeny za prenájom časti pozemku KN-C č.284 vo vlastníctve žiadateľa o výmere cca
21 m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že obec dlhodobo užíva časť
pozemku KN-C č.284 vo vlastníctve žiadateľa za účelom zastávky autobusu, ktorý susedí s
pozemkom č.370/1 vo vlastníctve obce, riešenie formou dlhodobého prenájmu formou zámeny
pozemkov je najefektívnejším riešením pre obe strany
na dobu určitú – 10 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy
subjektu: Jozef Krafčík ,Lacková č.8
c) poveruje starostu
uzavrieť nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
C: Obec obdŕžala žiadosť predsedu urbariátu Lackovej – Ing. Osvalda, v ktorej sa domáha
navrátenia vlastníckych práv k pozemkom v celkovej výmere 8159,5 m2. Žiadosť obsahuje
19 príloh – dokumenty, na základe ktorých žiadateľ tvrdí, že spoločenstvu patrí vlastnícke
právo k uvedeným pozemkom. Doručenú žiadosť starosta obce predniesol prítomným,
prečítal všetky čísla parciel žiadaných pozemkov. Po prečítaní doručenej žiadosti prezentoval
starosta svoj názor na situáciu kde uviedol, že obec v zmysle zákona a VZN o nakladaní
s majetkom obce je povinná hospodáriť so svojim majetkom v prospech rozvoja obce a jej
občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Majetok obce sa má zveľaďovať, chrániť
a zhodnocovať a podľa možností vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
Za týmto účelom sú predovšetkým orgány obce (starosta obce, obecné zastupiteľstvo) povinní
najmä:
a) udržiavať a užívať majetok obce,

b) chrániť majetok obce pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku obce vrátane včasného
uplatňovania svojich práv
alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok obce v predpísanej evidencii a účtovníctve podľa osobitného predpisu,
e) vykonávať inventarizáciu majetku obce a záväzkov podľa osobitných predpisov,
f) poistiť majetok obce.
Obec vlastní majetky, ktorých sa žiadosť týka - podľa platných LV – č. 480, č. 819, č. 818, č.
817 a č. 716 (starosta prečítal spôsob zapísania, čísla parciel a druh pozemkov uvedených na
LV). Z uvedeného vyplýva, že starosta nemá právo spochybňovať rozhodnutia občanov,
orgánov a členov ROEP-kovej komisie z rokov 2005-2006, nakoľko je presvedčený, že všetci
zúčastnení konali resp. mali konať na základe skutočných stavov a predpokladá, že
neklamali pri zápisoch, nakoľko konali na základe čestných prehlásení. V procese
schvaľovania zasadala komisia, ktorá schvaľovala pripravený návrh (vopred pripravený
oprávnenými osobami). Komisia podala návrh na kataster, kde bol návrh prekontrolovaný
a schválený. Takýmto procesom realizovaným pred 10 rokmi, v roku 2005 a 2006, prešiel
majetok do vlastníctva obce Lacková. Starosta obce, ako štatutár obce, má povinnosť
nakladať s majetkom v zmysle zákona, teda ho chrániť a zveľaďovať, čo bude robiť. V
ďalšom pripomenul, že obec pod jeho vedením má záujem na spolupráci s urbariátom, obec
od začiatku vychádza urbariátu v ústrety, či už spôsobom poskytovania priestorov na
rokovania, pomocou pri organizovaní výročných schôdzi, poskytuje im priestor na webovej
stránke obce, pri žiadosti o prenájom pozemkov na vytvorenie lesných komunikácií im zámer
prenájmu poslanci bez problémov schválili, obec ponúkla na prenájom urbariátu pozemky na
obhospodarovanie. Obec prejavila záujem o vzájomnú spoluprácu, bohužiaľ je ťažko
pochopiteľný postoj, kde predseda urbariátu hovorí o riešení požiadavky súdnou cestou. Pred
začatím schôdze starosta pustil poslancom zvukovú nahrávku z OZ zo dňa 6.7.2013, kedy sa
riešili pripomienky ohľadne pozemkov, kde p. R.Osvald – ako bývalý poslanec OZ, aj ako
tvorca ROEP-ky, jasne niekoľkokrát opakuje, že pozemky obce a urbariátu sa zapísali počas
ROEP-ky v takom stave, ako boli a ako mali byť zapísané. Nahrávka je v prípade potreby
dostupná. Aj na základe toho starosta nemá dôvod spochybňovať zápisy, ktoré boli schválené
komisiami, svedkami, čestnými prehláseniami a katastrom. Na základe toho boli zapísané na
LV obce Lacková a sú jej vlastníctvom. Ak chce niekto rozhodnutia ROEP spochybňovať, má
na to plné právo. Po zrealizovaní zápisov plynula trojročná lehota, kedy bolo rozhodnutia
možné napadnúť, teraz je to napadnuteľné už iba na súde.
Starosta predložil prítomným aj dokumenty zo schôdze zo dňa 31.3.2005, kde sa schvaľovali
vydržania. Starosta sa osobne ROEP nezúčastnil, nemôže rozhodnutia potvrdiť či vyvrátiť. Na
druhej strane, osoba zúčastnená, svojou autoritou a svojim čestným slovom potvrdila, že
rozhodnutia sú správne. Starosta zastáva názor, že ak ide dnes niekto skutkový stav napádať,
tak nech sa obráti na toho, kto nesie zodpovednosť za svoje rozhodnutia, toho, kto „tento
stav“ vytvoril, a vyprosí si, aby starosta, alebo členovia OZ boli braní ako "vinníci stavu",
ktorý vznikol pred 10-11 rokmi a majú mať teraz povinnosť niečo naprávať, resp. vracať.. Tí,
čo tento stav vytvorili, nech zaň nesú zodpovednosť a nech neútočia na starostu, resp.
poslancom OZ, že oni sú tí, ktorí niekomu niečo nechcú vrátiť. Starosta ešte raz zdôraznil, že
právne, v zmysle zákonov v tejto veci nie je čo schváliť, a osobne ho mrzí, že namiesto
spojenia síl medzi obcou a urbárom v prospech obyvateľov obce, dochádza k vyhrážkam
súdmi. Následne starosta prečítal zápisnicu o vyvlastnení zo dňa 15.4.2005 číslo
VI002205LA-2. Starosta ďalej pripomenul, že uvedenú problematiku OZ riešilo už v apríli a
novembri 2014 na základe podnetu poslanca R. Osvalda. Po vyjadrení svojho názoru požiadal
starosta o vyjadrenie sa prítomných poslancov. V diskusii poslanec Štefaník predniesol, že
predseda urbáru na schôdzi tvrdil, že s podkladmi, ktoré doručil na obecný úrad, bol na

katastri v SL, kde mu povedali, že na základe predloženého musí obec pozemky vrátiť,
v opačnom prípade to je možné dať na súd a spor je vyhratý – starosta reagoval, že bol
taktiež konfrontovaný s touto informáciou od predsedu urbariátu, ale pri jej overení na katastri
v SL mu konzultovanie predsedu s riaditeľom či zamestnancami katastra nikto nepotvrdil vo
veci pozemkov pod družstvom. Poslanec Galík prezentoval názor, že rovnako možno pozerať
na pozemok pod obecnou stodolou, a schválením tejto veci sa spustí celá lavína žiadosti.
Poslanec Štefaník sa pridal s otázkou prečo by mala obec rozdať pozemky pod svojim
majetkom a navrhol predať pozemky pod družstvom. Starosta pripomenul tiež stretnutie
z minulého volebného obdobia, kde boli prítomní miestny farár, poslanci, vtedajšia
kontrolórka, kde poslanec R.Osvald rázne žiadal zámeny pozemkov pod družstvom za
pozemky pod cintorínom, v tom čase nespochybňoval vlastnícke právo obce k pozemkom pod
družstvom, taktiež nedošlo k spochybneniu vlastníckych práv obce v roku 2013, keď obec
riešila nájom týchto pozemkov. Starosta je presvedčený, že všetci občania majú a budú mať
úžitok z týchto pozemkov a obec pod jeho vedením dobrovoľne nepríde o žiaden ďalší
majetok bez toho , aby z toho mala obec osoh . Do budúcna potvrdil návrh p. Štefánika s
cieľom predaja pozemkov tak , aby peniaze z predaja išli do rozvoja obce, opravy ciest a pod.
Nakoniec dal starosta hlasovať o návrhu uznesenia. Po hlasovaní starosta poďakoval
poslancom za ich postoj k danej veci.

Hlasovanie:

ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 64/2015: OZ prerokovalo žiadosť predsedu Pozemkového spoločenstva bývalých
urbaristov obce Lacková, ktorým žiada prejednanie a navrátenie vlastníckych vzťahov
k pozemkom o celkovej výmere 8159,5 m2 . Na základe platných LV je obec Lacková
zákonným vlastníkom nehnuteľností, o ktoré žiada predseda urbariátu. V zmysle zákonov
a VZN obce Lacková o nakladaní s majetkom obce sa má majetok obce zveľaďovať, chrániť
a zhodnocovať a podľa možností vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Za
týmto účelom sú predovšetkým orgány obce (starosta obce, obecné zastupiteľstvo) povinní
najmä: a) udržiavať a užívať majetok obce, b) chrániť majetok obce pred poškodením,
zničením, stratou alebo zneužitím, c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku
obce vrátane včasného uplatňovania svojich práv. Vedenie obce nemá dôvod spochybňovať
rozhodnutia orgánov a členov komisie ROEP z rokov 2005 a 2006, nakoľko konali v zmysle
platných zákonov, skutočných zistených stavov a na základe čestných prehlásení. Nie je dôvod
spochybňovať, že sa konalo inak. Ak niekto spochybňuje vlastnícky vzťah obce k svojmu
majetku, spochybňuje proces ROEP a tým nepriamo tvrdí, že členovia komisie ROEP a všetci
zúčastnení na tomto procese nekonali pravdivo a v zmysle zákonov.

D: Užívacie práva k lesom vo vlastníctve obce Lacková - od obce Hniezdne sú užívacie
práva prinavrátené. Ešte treba vyriešiť užívacie práva s miestnym urbariátom - starosta sa má
stretnúť s Ing. Osvaldom, kde ich má formálne na základe písomných dokumentov obec
prevziať.

V diskusii došlo k návrhu nakladania s lesnými pozemkami vo vlastníctve obce. Starosta
navrhol dať obecné lesy do prenájmu miestnemu urbariátu s tým, že obec bude mať kontrolnú
funkciu nad majetkom – napr. raz ročne dostane správu o hospodárení. Stanovenie nájomného
stanoviť napr. percentuálne zo zisku pri ťažbe drevnej hmoty z obecných parciel resp.
dodaním časti vyťaženého dreva, keďže je jasné, že urbariát na prenájme tak malej plochy
určite "nezbohatne". Poslanec Štefaník prezentoval názor, že sa bude musieť dať za 1 euro,
ináč to urbár pravdepodobne nezoberie, nakoľko je veľa zmlúv, ktoré treba prerokovať, čo
môže viesť ku krachu. Navrhuje schváliť nájomné 1 €, s tým, že ak obec požiada o drevo,
urbár to drevo obci bezplatné zabezpečí. Na základe diskusie dal starosta hlasovať o
dohodnutom návrhu uznesenia zámeru nakladania s majetkom obce.
Hlasovanie:

ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 65/2015: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej
a) prerokovalo spôsob nakladania s nehnuteľnosťami:
P. č.
1
2
3
4
Výmera spolu:

Číslo parcely
521
523
1043
1303

Výmera m2
3699
12677
37256
6118
59750m2

Druh
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky

b) schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer nakladania s nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Lacková, a to prenájom
P. č.
1
2
3
4
Výmera spolu:

Číslo parcely
521
523
1043
1303

Výmera m2
3699
12677
37256
6118
59750m2

Druh
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky

subjektu: Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov v obci Lacková
za účelom: hospodárenie v lesoch
na dobu určitú – 5 rokov odo dňa platnosti nájomnej zmluvy,
za nájomné vo forme dohodnutého percenta z vyťaženej drevnej hmoty na prenajatých
pozemkoch obce
za podmienky , že urbariát poskytne pri ťažbe drevnej hmoty, resp. činnosti na pozemkoch
obce správu o činnosti na týchto pozemkoch vždy na výročnej schôdzi urbariátu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že Pozemkové spoločenstvo
bývalých urbaristov v obci Lacková v katastri obce Lacková dlhodobo využíva pozemky za
účelom vykonávania hospodárenie v lesoch a z dôvodu malej výmery lesných pozemkov vo
vlastníctve obce Lacková a neefektívnosti hospodárenia v zmysle zákonných povinností

spravovať les obcou Lacková.
c) ukladá
starostovi obce zabezpečiť postup stanovený zákonom č.138/1990Zb.o majetku obcí v zn.
neskorších predpisov

K bodu č. 7 – Informácia starostu obce o činnosti
Starosta informoval prítomných o uskutočnených aktivitách v obci a v rámci OÚ od
posledného rokovania:
- vyšla výzva v rámci Programu rozvoja vidieka, kde došlo k vyhláseniu iných
podmienok pre jednotlivé aktivity ako bolo avizované. Starosta pokračuje v príprave
žiadostí a podkladov v zmysle schválených podopatrení (t.j.výstavba a rekonštrukcia
miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk,
autobusových zastávok a zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných
priestranstiev, námestí, parkov...),miera podpory v rámci vyhlásenej výzvy je 100 % ,
avšak došlo k stanoveniu výšky oprávnených nákladov iba do výšky 100 000€
- boli podané projekty na zavedenie elektriny a na vybudovanie cesty v IBV
- bola upravená prístupová cesta „do jarovky“ realizovaná na základe dohody SHR
Jozefom Osvaldom, ml.
- nakoľko sa na vodnom toku pod obcou zabývali bobry, starosta zaslal žiadosť na
vyriešenie tejto situácie správcovi toku. Následne došlo k "dohode", že obec požiada o
povolenie Ministerstvo životného prostredia SR, a na základe toho bude správa
povodia konať
- starosta zaslal žiadosť predsedovi vlády o FP na odstránenie havarijného stavu
vykurovania a vody v budove Domu kultúry
- došlo k dobudovaniu provizórnej prístupovej komunikácie do priestoru IBV
Hlasovanie:

ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 66/2015: OZ berie na vedomie informáciu o činností od posledného rokovania
OZ

K bodu č. 8 – Diskusia, rôzne
V prebiehajúcej diskusii o aktuálnom stave a činnosti v obci:
- poslanec Štefaník sa bližšie informoval o forme úpravy cesty do "jarovky" (realizátor
a podiel obce) – realizátorom bol miestny SHR, obec na úprave participovala
poskytnutím betónových panelov a úhradou časti nákladov. Po odpovedi sa poslanec
opýtal na podieľanie sa na nákladoch na vybudovanie komunikácie v časti IBV
majiteľmi pozemkov v tejto lokalite. Starosta odpovedal, že majitelia odstúpili časti
pozemkov na vybudovanie samotnej cesty a obec vytvára podmienky na realizovanie
prístupu
- Poslanec Štefaník následne požiadal starostu, či by bolo možné „spevniť“ cestu aj na
hornom konci obce, nakoľko pri jesenných prácach na poliach poľnohospodárske
stroje pri výjazde z poľných ciest špinia miestnu asfaltovú komunikáciu, a následne ju

nemá kto vyčistiť. Po diskusii navrhol schváliť uznesenie, v ktorom OZ vyzýva
obyvateľov obce, ktorí miestnu komunikáciu používaním znečisťujú, aby cestu
následne vyčistili, v opačnom prípade budú sankcionovaní.
Hlasovanie:

ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 67/2015: Obecné zastupiteľstvo vyzýva užívateľov miestnych komunikácií, aby v
zmysle platnej legislatívy zabezpečili v prípade jej znečistenia jej upratanie. V opačnom
prípade budú vyžadovať sankcie zo strany obce.

-

-

Starosta v diskusii informoval poslancov, že obec zakúpila „fotopascu“, ktorú bude
používať v rámci zákonných možností na monitorovanie diania v obci (čierne skládky
odpadu, poškodzovanie majetku obce a pod.)
obec sa zapojila do projektu „Poznaj svoj kroj“
obec od 1.11. zamestnáva 2 zamestnancov cez UPSVaR, ktorí budú mať na starosti
okrem prác v obci aj sociálne služby (predovšetkým pre starších občanov obce)

K bodu č. 8 – Záver
Ing. Marek Gallík, starosta obce, sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ
ukončil.

