Obecné zastupiteľstvo Lacková
Zápisnica
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková
zo dňa 11.03.2016
Prítomní:

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

Ostatní prítomní:

Ing. Jozef Osvald – predseda PS
Mgr. Alena Kubisová – zapisovateľka

Program:
1. Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Informácia o plnení predchádzajúcich uznesení.
4. Určovacia žaloba voči obci Lacková
5. Nakladanie s majetkom obce Lacková
6. Návrh úpravy rozpočtu č.1
7. Riešenie stavu miestnych komunikácií
8. Informácia o stave a plnení nájomných zmlúv prenajatého majetku obce Lacková
9. Záväzné stanovisko obce
10. Informácia starostu o činnosti od posledného rokovania obecného zastupiteľstva.
11. Diskusia, rôzne
Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie rokovania OZ
Ing. Marek Gallík, starosta obce, privítal všetkých prítomných poslancov aj predsedu PS Ing. Jozefa
Osvalda. Podľa priloženej prezenčnej listiny starosta skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci – OZ je
uznášaniaschopné.
Starosta prečítal program a navrhol v programe doplniť bod programu: Odvolanie – Vrt Kamienka. Nikto
z prítomných nemal pripomienky, a tak nechal hlasovať o programe rokovania.
Hlasovanie:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 7/2016: 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. Marek Selep a p. Peter Galík.

Hlasovanie:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 8/2016: OZ schvaľuje určenie zapisovateľa i overovateľov zápisnice
K bodu č. 3 – Informácia o plnení predchádzajúcich uznesení
Naďalej platí, že starosta obce nepodpísal zmluvu o prenájme lesných pozemkov vo vlastníctve obce
v zmysle uznesenia č. 74/2015, z dôvodu, že od právneho zástupcu miestneho urbariátu obec obdŕžala
žiadosť o prinavrátenie pozemkov a dňa 25.2.2016 bola podaná zo strany PS určovacia žaloba na obec
Lacková.
Uznesenie č. 9/2016: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej berie na vedomie informáciu o plnení
predchádzajúcich uznesení
K bodu č. 4 – Určovacia žaloby voči obci Lacková
Dňa 25.2.2016 bola podaná určovacia žaloba na obec Lacková. Starosta požiadal Okresný súd o
nahliadnutie do spisu, a tak prítomným prečítal znenie žaloby. Žaloba sa týka pozemkov v areály družstva
spoločnosti AGRO Hniezdne v Lackovej. Ešte pred podaním Určovacej žaloby predseda PS verejne vyzval
starostu, aby predložil návrh na riešenie sporu. Názor starostu však ostáva nezmenený – pozemky patria
obci a preto vyzval prítomných, aby sa k situácií vyjadrili. Poslanec Galík požiadal o vyjadrenie
prítomného predsedu Ing. J. Osvalda. Podľa slov predsedu PS, bolo podanie žaloby reakciou na
zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosti v areály Agra Hniezde. Žaloba je síce podaná, ale stále je možná
dohoda a návrh riešenia zo strany PS bol podaný. Predseda PS očakáva návrh od OZ, o návrhu bude ďalej
rozhodovať výbor PS. Ing. Osvald podotkol, že nejde len o pozemky v družstevnom dvore, ale aj mimo
neho a predpokladá, že došlo k pochybeniu na správe katastra. V najbližších 2 týždňoch očakáva odpoveď
Správy katastra. Jediné správne riešenie je zasadnúť a hľadať konštruktívne riešenie. Ide o zdedenú
problematiku, ktorú nespôsobilo ani súčasne vedenie obce, ani vedenie PS. V stanovách PS je určené, ako
sa môže s pozemkami nakladať. Ing. Osvald vyzýva každého, kto má k dispozícií doklady o zámene, nech
ich predloží, nakoľko podľa jeho názoru bola zámena vykonaná len polovičná. Predseda PS dodal, v
prípade neúspešnosti zo strany PS bude vedenie PS vyžadovať hmotnoprávnu zodpovednosť podpísaných
účastníkov urbárnej schôdze. Poslanec Galík požiadal Ing. Osvalda, nech vymedzí formu mimosúdnej
dohody. Ing. Osvald objasnil, že najsprávnejšie riešenie podľa jeho názoru je vrátiť pozemky do
vlastníctva PS. Predseda PS nespochybňuje zámer z minulosti pomôcť veci. Slovo si zobral starosta obce,
Ing. Gallík, ktorý poznamenal že titul nadobudnutia "sporných pozemkov" obcou nie je výmena, ale
vydržanie, a že o tom svedčí rozhodnutie o vydržaní, na základe ktorého sa obec stala vlastníkom
pozemkov. Starosta obce má za to, že obec nedotlačila urbár do situácie, že musel žalobu podať a nevidí
dôvod, na podanie návrhu vyriešenia situácie zo strany OZ, nakoľko by to nepriamo „naznačovalo“, že OZ
priznáva, že pozemky obci nepatria. Poslanec Štefaník zareagoval na poznamenanú hmotno-právnu
zodpovednosť výboru – a pýtal sa, akú zodpovednosť nesie komisia ROEP, ktorá bola financovaná PS i
obcou a takúto „chybu“ nechali a dopustili. Starosta v diskusii vyzval, aby sa diskusia vrátila k určovacej
žalobe, nakoľko sa rozvinula ohľadom činnosti PS v minulosti. Starosta navrhuje, nech návrh na náhradu
"škody" predloží PS a pripomenul, že financie získané z predaja mali byť použité v prospech všetkých
občanov obce. Do diskusie sa zapojil poslanec Osvald, ktorý navrhuje pozemky vo výmere rovnakej
„nevráteným“ pozemkom vrátiť PS z obecných pozemkov na inom mieste. Poslanec Selep sa v diskusii
opýtal, či je nutné predať pozemky už dnes, a prečo práve Guregovi, čo keď ich chce kúpiť on. Ing.
Osvald poznamenal, že prinavrátením pozemkov škoda obci nevznikne, nakoľko obec pozemky nikdy
nevlastnila a PS nechce zobrať pozemky obecné, len svoje. Poslanec Galík položil otázku, že ako je
možné, že keď sa kontrolovala výmera pozemkov pred a po ROEP, kde boli stratené pozemky? Ing.
Osvald vysvetlil, že pri ROEP bolo percento tolerancie, došlo ku chybe funkcionárov – nedotiahli výmenu
do konca. Poslanec Szentiványi poznamenal, že v minulom funkčnom období pozemky jasne patrili obci,
čo bolo podnetom na stretnutie poslancov s farárom a Ing.Osvaldom spolu s R. Osvaldom, kde navrhovali
výmenu pozemkov pod Agrom za pozemky pod cintorínom a súčasný stav a náhla zmena "vlastníka" mu

príde čudná. Následne diskusia došla k záveru, kde vystúpil Ing. Osvald s návrhom mimosúdnej dohody
(ako podotkol jeho osobným návrhom - musí prerokovať PS): obec poskytne náhradu za pozemky pod
družstvom v rovnakej výmere na inom mieste, finančné prostriedky z predaja pozemkov v objeme cca
10 000 € obec použije podľa návrhu vedenia PS a po dohode s OZ .
Uznesenie č. 10/2016: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej berie na vedomie informáciu o určovacej žalobe
voči obci Lacková
K bodu č. 5 – Nakladanie s majetkom obce Lacková
A: Ľudmila Janošková – na minulej schôdzi schválilo OZ uznesením č. 4/2016 zámer, ktorý bol v zmysle
zákona zverejnený – bez pripomienok.
.
Hlasovanie:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 11/2016: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej
a) prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Lacková, a to:
a) časť pozemku parc. KN E 2282/4, orná pôda o výmere celkom 15 m2 diel 5 o výmere 4 m2
b) časť pozemku parc. KN E 1325/3, orná pôda celkom o výmere 115 m² diel 4 o výmere 50 m2
c) podiel na pozemku parc. KN E 44, orná pôda, 128/13784 z celku o výmere 1723 m2 , tj 16 m2
b) schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Lacková, a to:
a) časť pozemku parc. KN E 2282/4, orná pôda o výmere celkom 15 m2 diel 5 o výmere 4 m2
b) časť pozemku parc. KN E 1325/3, orná pôda celkom o výmere 115 m² diel 4 o výmere 50 m2
c) podiel na pozemku parc. KN E 44, orná pôda, 128/13784 z celku o výmere 1723 m2 , tj 16 m2
v zmysle GP č. vypracovaného dňa
za kúpnu cenu:
3€/m2 t.j. pri 70 m2 je to 210 € celkom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že
parcely susedia s nehnuteľnosťou žiadateľa, ktorú si chce žiadateľ vysporiadať a uvedené parcely
využívať, pričom je záujem vytvoriť súvislý celok
za podmienky:
- že žiadateľ zabezpečí vypracovanie návrhu kúpnopredajných zmlúv
Do vlastníctva v prospech:
Mgr.Janošková Ľudmila, Letná 3 Stará Ľubovňa

c) poveruje starostu obce
- zabezpečiť podpis kúpno-predajnej zmluvy v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
B: AGRO Hniezdne – na minulej schôdzi schválilo OZ uznesením č. 3/2016 zámer, ktorý bol v zmysle
zákona zverejnený. K zverejnenému zámeru bola dňa 24.2.2016 prijatá pripomienka podaná predsedom
PS. Starosta prečítal prítomným doručenú pripomienku, ktorú je nutné v rámci procesu prerokovať a
schváliť nakladanie s nehnuteľnosťami. K pripomienkam:

- formálna chyba – zlé uvedené číslo LV, bola odstránená – starosta poďakoval za upozornenie
- podanie určovacej žaloby na časť pozemkov (zo dňa 25.2.2016) - starosta navrhuje, aby obec
pozemky napadnuté určovacou žalobou nateraz nepredala, len predĺžila dobu ich prenájmu.
V prípade pozemkov, ktorých sa žaloba netýka (1 445 m2), navrhuje v zmysle uznesenia predať.
V diskusii požiadal o vyjadrenie sa k situácii aj prítomných poslancov: poslanec Galík – súhlasí
s prenájmom pozemkov napadnutých žalobou minimálne po dobu nájmu požadovanú spoločnosťou
AGRO. Poslanec Selep zastáva názor, že o predaji nemôže rozhodnúť 5 ľudí a tak navrhuje
zorganizovať obecnú schôdzu, kde sa rozhodne o ďalšom postupe. Poslanci Štefaník, Osvald a
Szentiványi – navrhujú odpredať pozemky vo vlastníctve obce a pozemky napadnuté žalobou
prenajať.
Starosta prečítal návrh uznesenia upravený o návrhy poslancov na nechal hlasovať.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 1 (Marek Selep)
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 12/2016: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej
a) prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Lacková, a to:
- parciel registra „E“ :
• číslo 900/1, druh orná pôda o výmere- 295 m2, v podiele 1/1 z celku
• číslo 901/3, druh orná pôda o výmere 640 m2, v podiele 1/1 z celku
• číslo 903/3, druh orná pôda o výmere 805 m2, v podiele 1/1 z celku
• číslo 936/1, druh orná pôda o výmere 635 m2, v podiele 1/1 z celku
• číslo 936/2, druh orná pôda o výmere 37 m2, v podiele 1/1 z celku
• číslo 936/3, druh orná pôda o výmere 789 m2, v podiele 1/1 z celku
• číslo 1007/1, druh orná pôda o výmere 376 m2, v podiele 1/1 z celku
• číslo 1010/1, druh orná pôda o výmere 10 m2, v podiele 1/1 z celku
v katastrálnom území Lacková, vedené na liste vlastníctva číslo 1,
- parcely registra „E“ číslo 898/1 druh orná pôda o výmere 944 m2, v podiele 1/3 z celku, v katastrálnom
území Lacková, vedené na liste vlastníctva číslo 818 (podiel P.Krafčík)
- parcely registra „E“ číslo 897/1 druh orná pôda o výmere 256 m2 v podiele ½ z celku, v katastrálnom
území Lacková, vedené na liste vlastníctva číslo 818
- parcely registra „E“ číslo 910/1 druh orná pôda o výmere 303 m2 v podiele ½ z celku, v katastrálnom
území Lacková, vedené na liste vlastníctva číslo 716 (podiel Bodyová)
- parcely registra „E“ číslo 899/1 druh orná pôda o výmere 953 m2 v podiele ½ z celku, v katastrálnom
území Lacková, vedené na liste vlastníctva číslo 819
b) schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a) predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Lacková, a to:
- parciel registra „E“ :
• číslo 901/3, druh orná pôda o výmere 640 m2, v podiele 1/1 z celku
• číslo 903/3, druh orná pôda o výmere 805 m2, v podiele 1/1 z celku
v katastrálnom území Lacková, vedené na liste vlastníctva číslo 1,
celkovej o výmere 1445 m2
subjektu: AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. Hniezdne 180, 065 01 Hniezdne, IČO:36462179
za kúpnu cenu: 3,95 €/ m2

t.j. 5707,75 € celkom

Z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že spoločnosť AGRO-HNIEZDNE v katastri
obce Lacková dlhodobo obhospodaruje poľnohospodárske pozemky a prevádzkuje farmu so živočíšnou
výrobou v katastrálnom území obce Lacková. Spoločnosť AGRO Hniezdne má v ďalšom záujem zrealizovať

rekonštrukciu stávajúcich hospodárskych budov na dotknutých pozemkoch a zabezpečiť dlhodobý rozvoj
týchto priestorov a ďalej rozširovať výkon podnikateľských činností v oblasti poľnohospodárstva a
ponúknuť vytvorené pracovné miesta aj v prospech obyvateľov obce Lacková.

b) predĺženie doby prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Lacková v zmysle platnej nájomnej zmluvy
č.3/2013 zo dňa 22.7.2013 a to o 5 rokov t.j. do : 22.7.2023
- parciel registra „E“ :
• číslo 900/1, druh orná pôda o výmere- 295 m2, v podiele 1/1 z celku
• číslo 936/1, druh orná pôda o výmere 635 m2, v podiele 1/1 z celku
• číslo 936/2, druh orná pôda o výmere 37 m2, v podiele 1/1 z celku
• číslo 936/3, druh orná pôda o výmere 789 m2, v podiele 1/1 z celku
• číslo 1007/1, druh orná pôda o výmere 376 m2, v podiele 1/1 z celku
• číslo 1010/1, druh orná pôda o výmere 10 m2, v podiele 1/1 z celku
v katastrálnom území Lacková, vedené na liste vlastníctva číslo 480,
- parcely registra „E“ číslo 898/1 druh orná pôda o výmere 944 m2, v podiele 1/3 z celku, v katastrálnom
území Lacková, vedené na liste vlastníctva číslo 818
- parcely registra „E“ číslo 897/1 druh orná pôda o výmere 256 m2 v podiele ½ z celku, v katastrálnom
území Lacková, vedené na liste vlastníctva číslo 818
- parcely registra „E“ číslo 910/1 druh orná pôda o výmere 303 m2 v podiele ½ z celku, v katastrálnom
území Lacková, vedené na liste vlastníctva číslo 716
- parcely registra „E“ číslo 899/1 druh orná pôda o výmere 953 m2 v podiele ½ z celku, v katastrálnom
území Lacková, vedené na liste vlastníctva číslo 819
subjektu: AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. Hniezdne 180, 065 01 Hniezdne, IČO:36462179
Z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že spoločnosť AGRO-HNIEZDNE v katastri
obce Lacková dlhodobo obhospodaruje poľnohospodárske pozemky a prevádzkuje farmu so živočíšnou
výrobou v katastrálnom území obce Lacková. Spoločnosť AGRO Hniezdne má v ďalšom záujem zrealizovať
rekonštrukciu stávajúcich hospodárskych budov na dotknutých pozemkoch a zabezpečiť dlhodobý rozvoj
týchto priestorov a ďalej rozširovať výkon podnikateľských činností v oblasti poľnohospodárstva a
ponúknuť vytvorené pracovné miesta aj v prospech obyvateľov obce Lacková.
Za podmienky, že nájomca berie na vedomie možné následky súvisiace s podaním určovacej žaloby zo
strany vedenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbaristov obce Lacková na predmetné pozemky o
ktorej bolo vedenie Agro Hiezdne oboznámené.
c) ukladá
starostovi obce zabezpečiť podpísanie kúpno predajnej zmluvy a dodatku č.2 k nájomnej zmluve č.3/2013
zo dňa 22.7.2013 v zmysle schvaľovacej časti uznesenia

K bodu č. 6 – Návrh úpravy rozpočtu č. 1
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2
písmena a) §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a na
základe ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta predložil OZ návrh na Rozpočtové opatrenie č. 1:
1. Návrh na rozpočtové úpravy príjmov:
Položka
Dotácie - rezerva predsedu vlády SR
SPOLU

Pôvodná suma

Návrh zmeny

Rozdiel

0

9000 €

+ 9000 €
9000 €

2. Návrh na rozpočtové úpravy výdavkov v programoch rozpočtu:
Program
8.2 . Dom kultúry - rekonštrukcia a modernizácia

Pôvodná
suma
1000 €

SPOLU
Hlasovanie:

Návrh
zmeny
+ 10000 €

Rozdiel
- 9000 €
9000 €

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 13/2016: OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1.

K bodu č. 7 – Riešenie stavu miestnych komunikácií
V zmysle opakovaných sťažnosti občanov obce prezentovaných aj poslancami OZ je nutné nájsť riešenie
ako zabrániť znečisťovaniu miestnych komunikácií užívateľmi a ich poškodzovaniu. Starosta požiadal
prítomných, aby navrhli riešenie, pripomenul, že zo strany obce bude zabezpečený kamerový systém a
jednou z možností je vydanie VZN upravujúce danú problematiku. Požiadal o vyjadrenie sa k téme
prítomných. Poslanec Štefaník reagoval, že ak bude cesta zašpinená, bude volať policajtov. Do diskusie za
zapojil Ing. Osvald- hlavnou príčinou blata na ceste je, že cesta je vybudovaná na mláke, do cesty tečie
voda z prameňa. Problém nebol urgentný, kým neboli sprístupnené pozemky „Na fundusoch“. Problém
nespôsobuje prejazd áut, ale voda tečúca popri ceste. Ing. Osvald navrhuje zorganizovať stretnutie
podnikateľských subjektov a obce a dohodnúť postup. Starosta poznamenal, že nemieni investovať
obmedzené zdroje obce do poľnej cesty, ktorú využívajú a poškodzujú hlavne podnikateľské subjekty a
pripomenul, že cesta bola upravená a zjazdná do čoho obec v minulosti spoločne s Agrom už investovala.
Hlasovanie:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 14/2016: OZ vyzýva užívateľov miestnych komunikácii, aby nedochádzalo k ich
poškodzovaniu a v zmysle zákona o cestnej premávky , aby osoby ktoré spôsobia znečistenie miestnych
komunikácií ich očistili a dali do pôvodného stavu.
K bodu č. 8 - Informácia o stave a plnení nájomných zmlúv prenajatého majetku obce Lacková
Starosta informoval prítomných, že pri vykonanej kontrole napĺňania a platnosti nájomných zmlúv bolo
zistené, že majetok obce užívajú aj osoby, ktoré ho užívajú bez platných zmlúv a dohôd.
Starosta prečítal čísla parciel pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sú užívané osobami a subjektmi bez
nájomných zmlúv či dohôd. Poslanec Štefánik sa opýtal, či existuje nájomná zmluva so spoločnosť AGRO.
Starosta vysvetlil, že nájomná zmluva je uzatvorená s Agrom, ale pozemky užíva SHR Osvald a to bez
súhlasu obce. Položil otázku prítomnému Ing. Osvaldovi, na základe čoho užíva tieto pozemky SHR
Osvald. Ing. Osvald sa vyjadril, že nerozumie o čo starostovi ide, a že ak má obec zmluvu s Agrom, tak sa
má obrátiť na Agro a nie na neho, pravdepodobne je vzájomná dohoda medzi Agro-SHR o výmene
užívania prenajatých pozemkov. Poslanci navrhli osloviť Agro, nech sa vyjadrí. Poslanec Galík
poznamenal, že bez súhlasu obce došlo k „zákulisnej dohode“. Pán Ing.Osvald uviedol, že vidí zámer
starostu si silou mocou niečo dokázať. Starosta vysvetlil, že v danom prípade mu ide o princíp, kde na
jednej strane je obec žalovaná za to , že neoprávnene užíva pozemky, na ktoré má obec platné LV a na
druhej strane osoby, ktoré spochybňujú toto vlastnícke právo užívajú na svoje podnikateľské účely

pozemky obce o výmere cca 7 ha bez akejkoľvek zmluvy či dohody s obcou. Uviedol, že dáva poslancom
informáciu o stave a je na nich ako sa k veci postavia.
Uznesenie č. 15/2016: OZ berie na vedomie informáciu o stave a plnení nájomných zmlúv
K bodu č. 9 – Záväzné stanovisko obce
Na základe požiadavky Agro Hniezdne je nutné prerokovať a schváliť žiadosť o záväzné stanovisko k
stavbe „Penzión“. Starosta vyjadril, že naďalej podporuje myšlienku, ktorá prispeje k rozvoju obce,
a navrhuje vydať kladné stanovisko k projektovej dokumentácií na vybudovanie penziónu.
Hlasovanie:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 16/2016: OZ v Lackovej schvaľuje vydanie kladného stanoviska k projektovej dokumentácií
na vybudovanie penziónu v areály spoločnosti AGRO Hniezdne.

K bodu č. 10 – Informácia starostu obce o činnosti
Starosta informoval prítomných o uskutočnených aktivitách v obci a v rámci OÚ od posledného rokovania:
- bola odstránená bobria hrádza (v zmysle udelenej výnimky MŽP SR)
- prebehli voľby do NR SR
- ministerstvo pôdohospodárstva schválilo MAS-ka (miestna akčná skupina), z ktorej profit obce
bude cca 60 tisíc EUR
- projektová dokumentácia k obom pripravovaným projektom bola odoslaná na PPA
- na účet obce boli pripísané finančné prostriedky poskytnuté na rekonštrukciu budovy DK
- osobný automobil – zatiaľ podaná žiadosť na MV SR bez odpovede
Uznesenie č. 17/2016: OZ berie na vedomie informáciu o činnosti od posledného rokovania OZ
K bodu č. 11 – Odvolanie: Vrt Kamienka
Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo dňa 19.2.2016 rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č.08641/2015-13/2016/ŠKK vo veci uloženia neodkladných
ochranných opatrení pre prírodný minerálny zdroj vrt HK-1 (reg.č. PD-141) v obci Kamienka. Návrh
určenia ochranného pásma bol doručený obci ešte v minulom roku. S návrhom vtedy oboznámil starosta
obce všetky podnikateľské subjekty pôsobiace v katastri obce, a podal odvolanie v mene obce, ktorého
znenie prítomným prečítal. Nakoľko odvolanie MZ SR nebolo zohľadnené a v zmysle rozhodnutia
doručeného obci, starosta navrhuje podať odvolanie opätovne v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
Keďže na rokovaní je prítomný aj predseda PS Ing. Jozef Osvald, starosta ho požiadal o prezentovanie
stanoviska za PS. Ing. Osvald prečítal stanovisko PS, poznamenal, že stanovisko k rozhodnutiu podáva aj
SHR R. Osvald. Starosta navrhol, aby ho poslanci zaviazali k príprave a podaniu odvolania.
Po diskusii prešli poslanci k hlasovaniu:
Hlasovanie:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 18/2016: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej poveruje starostu obce, aby pripravil odvolanie
k Rozhodnutiu Štátnej kúpeľnej komisie MZ SR č. 08641/2015-13/2016/ŠKK vo veci uloženia neodkladných
ochranných opatrení pre prírodný minerálny zdroj vrh HK-1 v obci Kamienka.
K bodu č. 12 – Diskusia, rôzne

Prebehala diskusii o aktuálnom stave a činnosti v obci.
K bodu č. 13 – Záver
Ing. Marek Gallík, starosta obce, sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a vyjadril, že ho úprimne mrzí
situácia, do ktorej sa obec dostala a zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Marek Gallík, starosta obce:
Peter Galík, poslanec:
Marek Selep, poslanec:
Mgr. Alena Kubisová, zapisovateľka:

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

