Obecné zastupiteľstvo L a c k o v á
Zápisnica z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková
zo dňa 15.12.2011
Prítomní:

Ing. Marek Gallík – starosta obce
Peter Galík
Bc. Veronika Krafčíková
Rudolf Osvald
Jaroslav Szentiványi

Neprítomní:

Mgr. Ján Krafčík- ospravedlnený

Ostatní prítomní:

Veronika Selepová – hlavná kontrolórka obce
Mgr. Alena Kubisová - zapisovateľka

K bodu č. 1 – Otvorenie rokovania OZ
Ing. Marek Gallík, starosta obce, privítal všetkých prítomných poslancov. Podľa priloženej
prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci, jediný neprítomný Mgr. Ján
Krafčík je ospravedlnený- OZ je uznášania schopné.
Starosta obce prečítal návrh programu rokovania.
Poslanec Szentiványi navrhol doplniť do predloženého programu bod rokovania: Plán činnosti
hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2012
Hlasovanie za upravený program rokovania:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Upravený program rokovania schválený.
Pokračovalo sa v rokovaní podľa upraveného programu.
K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za zapisovateľku zápisnice Mgr. Alenu Kubisovú a za overovateľov zápisnice
pána Rudolfa Osvalda a Bc. Veroniku Krafčíkovú
Hlasovanie : ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie: OZ schvaľuje určenie overovateľov zápisnice –Rudolf Osvald, Bc. Veronika
Krafčíková a určenie zapisovateľa zápisnice – Mgr. Alena Kubisová.
K bodu č. 3 – Informácia o plnení predchádzajúcich uznesení
Starosta informoval poslancov o plnení predchádzajúcich unesení:
Uznesenie č.59 Rokovanie s autobusovými prepravcami – pridaná zastávka na rázcestí:
10:10 hod - spoj Košice- Vyšné Ružbachy (EUROBUS, a. s.)
11:41 hod – spoj Vyšné Ružbachy–Košice (EUROBUS, a. s.)
Ohľadne ostatných požadovaných spojov boli vykonané pohovory a budú riešené pri
nasledujúcich úpravách grafikonu podľa možnosti.
Uznesenie č. 57– Upravený návrh zmluvy o prenájme budovy bývalej školy je pripravený na
ďalšie prerokovanie so štatutárom cirkvi
Uznesenie: OZ berie na vedomie informáciu o plnení predchádzajúcich uznesení.

K bodu č. 4 – Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2011
Ing. Marek Gallík, starosta obce, predniesol členom OZ návrh na rozpočtové úpravy príjmov a
výdavkov v programovom rozpočte obce na rok 2011. Podrobný návrh úpravy sa týka
doplnenia príjmov a výdavkov ohľadne projektu protipovodňových opatrení a je rozpísaný v
rozpočtovom opatrení č. 2, ktoré je prílohou č. 1 Dôvodovej správy k tomuto bodu rokovania.
Hlasovanie o rozpočtovom opatrení č. 2:

Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2.
K bodu č. 5 – VZN o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Lacková na rok 2012
Starosta obce oboznámil členov OZ s podrobnosťami návrhu.
Najdôležitejšia zmena oproti platnému VZN je zvýšenie sadzieb pri DzN. Taktiež návrh
rozlišuje obývané a neobývané stavby určené na bývanie. Dopad navrhovaných zmien
predložil starosta poslancom na príkladoch náhodných poplatníkov. Konkrétna podoba VZN
tvorí prílohu dôvodovej správy k tomuto bodu rokovania.
Poslanec Peter Galík navrhol:
1. zachovať zníženú sadzbu poplatku za KO pre 5 a ďalšiu osobu žijúcu v jednej domácnosti
2. zníženú sadzbu dane zvýšiť z 8 €/rok na 10 €/rok (0,0274 €/deň).
Starosta obce podotkol, že k zvýšeniu poplatku došlo už minulý rok a táto zmena neprinesie
výrazne zvýšenie príjmu do rozpočtu obce, ale na druhej strane psychologicky zvýši
„nespokojnosť“ v spojení so zvýšením sadzieb dane z nehnuteľnosti.
Hlasovanie za návrh zmeny: Za:4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Hlasovanie za VZN v zmysle schválených zmien: Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie: OZ schvaľuje upravenú podobu návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za odpad, s účinnosťou od 1.1.2012.
K bodu č. 6 – Návrh rozpočtu obce na rok 2012
Starosta obce oboznámil členov OZ o jednotlivých položkách návrhu rozpočtu obce na rok
2012. Došlo k úpravám a spresneniu návrhu rozpočtu ktorý v konečnej podobe bude
vyrovnaný.
K predloženému návrhu rozpočtu prečítala svoje stanovisko aj hlavná kontrolórka, ktorá
predložený návrh rozpočtu poslancom odporúča schváliť.
Hlasovanie:

Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie: OZ schvaľuje rozpočet obce Lacková na rok 2012 upravený o navrhnuté zmeny.

K bodu č. 7 – Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2012
Kontrolórka obce p.Selepová predniesla návrh plánu činnosti kontrolórky obce na I. polrok
2012.
Hlasovanie: Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie: OZ schvaľuje plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2012
K bodu č. 8 –Informácia starostu o činnosti od posledného rokovania obecného zastupisteľstva
Od posledného rokovania OZ starosta obce okrem iného navštívil pobočku VSE v Poprade,
kde požiadal o výmenu elektromera v budove OcÚ (zrušenie duálneho merania), odpojenie
elektromera v obecnej šope a zapojenie elektrohodín v budove bývalej školy, čo bude mať za
následok ušetrenie financií. Taktiež informoval o použití finančných prostriedkov získaných
v zbierke na úpravu vyhoreného domu č. 5 a o zrezaní stromov za budovou obecného úradu.
6.12. bola zorganizovaná Mikulášska akcia pre detí aj rodičov. Taktiež informoval
o pripravovaných akciách:1.-26.12.Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce 2.-30.12.
Koncert country kapely, 3.-31.1 Silvestrovské posedenie
Uznesenie: OZ berie na vedomie informáciu starostu o činnosti v obci od posledného
rokovania OZ
K bodu č. 9– Diskusia, rôzne
Pred záverom rokovania prebehla diskusia o aktuálnych problémoch obce.
K bodu č. 10 – Záver
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť na rokovaní a spoluprácu počas celého
uplynulého kalendárneho roka a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Lackovej dňa 15.12.2011

Ing. Marek Gallík, starosta obce

................................................

Bc. Veronika Krafčíková, overovateľka zápisnice ................................................
Rudolf Osvald, overovateľ zápisnice

................................................

Mgr. Alena Kubisová, zapisovateľka

................................................

