Obecné zastupiteľstvo L a c k o v á
Zápisnica z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková
zo dňa 29. 3. 2012
Prítomní:

Ing. Marek Gallík – starosta obce
Peter Galík
Rudolf Osvald
Jaroslav Szentiványi
Mgr. Ján Krafčík

Ostatní prítomní:

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

Neprítomná: Bc. Veronika Krafčíková – ospravedlnená
K bodu č. 1 – Otvorenie rokovania OZ
Ing. Marek Gallík, starosta obce, privítal všetkých prítomných poslancov a pani kontrolórku. Podľa
priloženej prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní 4 poslanci z piatich - OZ je uznášaniaschopné.
Starosta prečítal návrh programu rokovania.
Hlasovanie za program rokovania: ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie: Program rokovania schválený.
Pokračovalo sa v rokovaní podľa schváleného programu.
K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za zapisovateľku zápisnice Mgr. Alenu Kubisovú a za overovateľov zápisnice p. Rudolf
Osvald a Mgr. Ján Krafčík.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: OZ schvaľuje určenie zapisovateľa i overovateľov zápisnice.
K bodu č. 3 – Informácia o plnení predchádzajúcich uznesení
OZ zaviazalo na minulej schôdzi starostu obce zabezpečiť vykonanie kontroly daňových priznaní – kontrola
prebehla u všetkých FO.
Starosta obce tiež podal informácie o predaji prebytočného majetku OS – podľa vydanej smernice OS SR
odpredáva techniku, len na náhradné diely bez TP, čo je podľa starostu pre potreby obce Lacková nevhodné.
Starosta obce už vo svojej predvolebnej kampani „sľubil“ zabezpečenie takejto techniky pre obec, ale po
zistení reálneho stavu v podmienkach obce /nemožnosť parkovania v požiarnej zbrojnici, technika bude bez
TP čo dáva predpoklad na pokuty v prípade kontaktu s PZ, otázka zodpovednosti v prípade nehody, alebo
zranenia a pod./ Starosta zopakoval, že bude preferovať nákup malého multifunkčného prostriedku a je na
poslancoch, ak trvajú na PV3S ,aby dali návrh a schválili potrebu zabezpečenia takejto techniky.
Zmluva s cirkvou ohľadne pozemkov v okolí školy ešte uzatvorená nebola – pripraví sa do najbližšieho
rokovania OZ.
Uznesenie: OZ berie na vedomie informáciu o plnení predchádzajúcich uznesení.

K bodu č. 4 – Úprava platu starostu na základe zmeny priemernej nominálnej mesačnej
mzdy zamestnanca v hospodárstve
Dňa 6. marca 2012 zverejnil Štatistický úrad SR výšku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v
hospodárstve SR v roku 2011. V roku 2011 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v
hospodárstve hodnotu 786 Eur. V zmysle tejto zmeny a v súlade s uznesením č.42 - OZ zo dňa 30.06.2011
(podľa ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov) informuje starosta členov OZ o úprave platu. Plat podľa § 3
ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. je spolu 650 € v hrubom, t.j 496,97€ v čistom – nárast
o 9,85€.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu platu starostu
K bodu č. 5 – Návrh úpravy smernice „Nakladanie s majetkom obce Lacková“
Nakoľko starosta obce využíva pri plnení služobných povinností nové služobné vozidlo, navrhuje úpravu
smernice v Hlave č.13 bod2 písmeno b/ v znení:
- starosta obce využíva pri plnení služobných povinností súkromné motorové vozidlo Renault Megane ev.č.:
SL 853BB
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu smernice v Hlave č.13 bod 2 písmeno b/
K bodu č. 6 – Stanovenie poplatkov za prenájom „Domu kultúry“
V zmysle zmluvy o prenájme budovy školy s Rímsko-katolíckou cirkvou je potrebné stanoviť podmienky a
poplatky za prenájom „Domu kultúry“. Financie takto prijaté je obec povinná v zmysle spomínanej zmluvy
použiť na rekonštrukciu budovy.
Starosta navrhuje sadzby rozdeliť na dve skupiny - pre domácich občanov a cudzie osoby (obchodné
podujatia, zábavy,...). Pre potreby domácich občanov stanoviť paušálny poplatok 20 €/deň + energie.
Poslanec Osvald navrhuje pre druhú skupinu stanoviť sadzbu 5 €/hodina + energie.
Hlasovanie:

Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poplatky za prenájom „Domu kultúry“
K bodu č. 7- Prejednanie sťažnosti občanov a podnetov poslancov OZ
Dňa 15.3.2012 bol na OcÚ doručený list občanov obce – Žiadosť o riešenie problému vjazdu na pozemok
p.Jána Osvalda. Starosta informoval prítomných o obsahu žiadosti. Prílohu listu tvorí aj zápisnica z čias
starostu p. Jána Krafčíka, v ktorej je zakázané parkovania na spornom mieste, tiež Výpis z katastra
nehnuteľnosti a foto -ukážka sporného spôsobu parkovania.
Starosta nemieni vydávať zákaz na parkovanie v dotknutom mieste, nakoľko sa s touto myšlienkou
nestotožňuje a nenašiel pre to ani oporu v zákone. Starosta navrhol následné riešenie situácie – vyzvať
manželov Compľových, aby s ohľadom na dobré susedské vzťahy parkovali svoje autá nad, alebo pod
sporným miestom.
Členovia OZ súhlasia s navrhnutým riešením, a odporúčajú starostovi zaslať obidvom sporným stranám
stanovisko o riešení situácie.
Uznesenie: OZ súhlasí s navrhnutým riešením podnetu občanov obce a odporúča starostovi zaslať obom
stranám stanovisko o navrhnutom riešení situácie.

K bodu č. 8 – Informácia starostu o činnosti od posledného rokovania obecného zastupiteľstva
Starosta informoval prítomných o probléme nedoriešeného odpredaja pozemku p. Hanzesa (pozemok
vyplatený, ale nedošlo k prevodu vlastníckych práv). Katastrálny úrad doručil rozhodnutie o pozastavení
konania.
K 31.3.2012 bude ukončený projekt protipovodňových prác – starosta informoval poslancov o vytvorených
hrádzkach a záchytných nádržiach v obci. Informovať o vykonaných prácach ostatných občanov obce
plánuje na pripravovanej obecnej schôdzi.
V mesiaci marec sa starosta stretol s miestnym kňazom a po dohode vypracoval žiadosti o dotáciu z MF SR
na strechu kostola, tiež na výmenu okien v dome kultúry. Vypracoval tiež žiadosť na financovanie
vykurovania budovy obecného úradu a vytvorenia kanalizácie povrchových vôd v strednej a spodnej časti
obce
Nakoľko došlo k zmene vedenia AGRO Hniezdne, starosta inicioval stretnutie s novým konateľom
spoločnosti, kde prediskutovali zámery a ďalšie smerovanie firmy a prezentoval podmienky zo strany obce
/garancie zo strany Agro, že priestory družstva nebudú využité na nasťahovanie neprispôsobivých občanov,
vypúšťanie výpalkov v katastri obce, bezpečný prejazd techniky cez obec, využívanie pôdy v zmysle jej
určenia, skládky odpadu atď./ Starosta skonštatoval, že dostal ústne garancie, a že vyvinie maximálne úsilie
na spoluprácu s novým vedením firmy, ktorá podľa jeho presvedčenia bude mať kladný dopad aj na rozvoj
obce a regiónu. V tejto súvislosti chce starosta pripraviť zmluvu o spolupráci medzi obcou a spoločnosťou
Agro a taktiež upraviť zmluvu o prenájme pozemkov obce spoločnosti Agro. O ďalšej spolupráci chce
starosta informovať občanov na obecnej schôdzi, tak aby zamedzil šíreniu fám v súvislosti s touto
problematikou.
Uznesenie: OZ berie na vedomie informáciu starostu o činnosti od posledného rokovania.
K bodu č. 9 - Diskusia, rôzne
Podnety poslancov:
Poslanec Osvald prišiel s podnetom oboznámiť prítomných o spornej situácií v obci - výjazd do „jarovky“.
P. Zmaržľák si dal zamerať svoj pozemok, a natrafil na problém nesprávne ohradených pozemkov. Pán
Osvald popísal situáciu aj na mape a vysvetlil historický vývoj problému. Starosta obce vyjadril
počudovanie nad zisteným stavom /ukončený proces ROEP, geoplán komunikácie obce, prečo sa to
neriešilo doteraz? / Ďalšie riešenie sa bude hľadať po zameraní pozemku zo strany rodiny Szentiványiovej
tak, aby sa problém vyriešil s ohľadom na prístupovú cestu do „jarovky“, ktorá je na pozemkoch obce a má
slúžiť občanom obce.
Uznesenie: OZ berie na vedomie informáciu o vzniknutom probléme pozemkov obce.
Prebehla diskusia o aktuálnych problémoch obce .
K bodu č. 10 – Záver
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Lackovej dňa 29. 03. 2012

Ing. Marek Gallík, starosta obce

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

Rudolf Osvald, overovateľ zápisnice

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

Mgr. Ján Krafčík, overovateľ zápisnice

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

Mgr. Alena Kubisová, zapisovateľka

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

