Obecné zastupiteľstvo L a c k o v á
Zápisnica z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková
zo dňa 27. 06. 2012
Prítomní:

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

Ostatní prítomní:

Veronika Selepová – hlavná kontrolórka obce
Jakub Galík - predseda Urbariátu
Ing. Jozef Osvald – člen pozemkovej komisie
Mgr. Alena Kubisová – pracovníčka OcÚ Lacková

K bodu č. 1 – Otvorenie rokovania OZ
Ing. Marek Gallík, starosta obce, privítal všetkých prítomných poslancov, pani kontrolórku.
Taktiež privítal na schôdzi a poďakoval za ochotu zúčastniť sa, Ing. Jozefa Osvalda (člena
pozemkovej komisie obce) a p. Jakuba Galíka (predsedu Pozemkového spoločenstva
bývalých urbaristov v obci Lacková), ktorí boli mimoriadne pozvaní kvôli bodu rokovania –
Schválenie návrhu umiestnenia nových parciel obce Lacková v rámci „sceľovania pozemkov“
v k. ú. obce Lacková. Podľa priloženej prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní všetci
poslanci - OZ je uznášaniaschopné.
Starosta prečítal návrh programu rokovania, ktorý bol zaslaný všetkým poslancom. Následne
navrhol upraviť poradie jednotlivých bodov, nakoľko nechcel zdržiavať pozvaných hostí a to
takto:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení predchádzajúcich uznesení
4. Schválenie návrhu umiestnenia nových parciel obce Lacková v rámci „sceľovania
pozemkov“ v k. ú. obce Lacková
5. Prerokovanie platu starostu v zmysle zákona
6. Záverečný účet obce za rok 2011
7. Návrh zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Lacková (občania, Agro s.r.o.)
8. Informácia starostu o činnosti od posledného rokovania obecného zastupiteľstva
9. Diskusia, rôzne
10. Záver
K navrhnutej zmene požiadala p. Selepová doplniť aj informáciu o pláne činnosti hl.
kontrolóra Obce Lacková na II. Polrok 2012.
10.Plán činnosti hl. kontrolóra.
11. Záver
Hlasovanie za úpravu programu rokovania: ZA: 5
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 určil za zapisovateľku zápisnice Mgr. Alenu Kubisovú a za overovateľov zápisnice p.
Rudolfa Osvalda a Petra Galíka.
Hlasovanie:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: OZ schvaľuje určenie zapisovateľa i overovateľov zápisnice.
K bodu č. 3 – Informácia o plnení predchádzajúcich uznesení
Zmluva s cirkvou ohľadne pozemkov v okolí školy z časového hľadiska stále uzatvorená
nebola (napriek tomu obec pokosila prednú časť pozemku a v blízkej dobe plánuje pokosiť aj
ihrisko za budovou Domu kultúry)– naďalej sa presúva plnenie uznesenia na ďalšie
rokovanie.
Uznesenie: OZ berie na vedomie informáciu o plnení predchádzajúcich uznesení.
K bodu č. 4 – Schválenie návrhu umiestnenia nových parciel obce Lacková v rámci
„sceľovania pozemkov“ v k. ú. obce Lacková
Z dôvodu realizácie projektu pozemkových úprav je potrebné schválenie, resp. podanie námietok proti
predloženému návrhu v rámci zákonom stanovenej lehoty, aby došlo k ukončeniu celého procesu
pozemkových úprav. Nakoľko najlepší prehľad v procese sceľovania pozemkov má poslanec Rudolf
Osvald a jeho syn Ing. Jozef Osvald – člen pozemkovej komisie obce, boli pozvaní na rokovanie
o tomto bode programu spolu s p. Jakubom Galíkom - predsedom Pozemkového spoločenstva
bývalých urbaristov v obci Lacková. Starosta obce prenechal slovo Ing. Osvaldovi, ktorý objasnil
rozdiely v navrhovanom stave oproti stavu pôvodnému, kde sa jednalo hlavne o to, že v návrhu
nového usporiadania pozemkov by prešlo na štát cca 82 000m2 v rámci vodných tokov . Taktiež
navrhol námietky, ktoré by obec mala podať s odvolaním sa na jednotlivé zákony.
Konkrétne schvaľované námietky a odvolania sa na jednotlivé zákony sú priložené k tejto zápisnici
z rokovania.

Hlasovanie:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: OZ schvaľuje návrh umiestnenia pozemkov vo vlastníctve obce Lacková v rámci
„výpisu z rozdeľovacieho plánu a projektu pozemkových úprav“ s námietkami a zaväzuje
starostu podať schválené námietky v stanovenej lehote.
Starosta obce poďakoval p. Jakubovi Galíkovi a Ing. Jozefovi Osvaldovi za účasť a pomoc pri
rokovaní o tomto bode programu.

K bodu č. 5 – Prerokovanie platu starostu v zmysle zákona
V zmysle novely zákona č. 154/2011 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest musí obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne
prerokovať. Starosta informoval prítomných o povinnostiach OZ v zmysle novely a vyzval
ich k diskusii.
V diskusii navrhol poslanec Galík ponechať navýšenie platu starostu rovnako ako
v predchádzajúcom roku o 11%.
Hlasovanie za návrh: ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ponechať plat starostu v rovnakej výške t.j.
určený podľa §3 ods. 1a) zvýšený o 11% (podľa §4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z) na výšku 651
€ v hrubom /t.j.497,68€ v čistom/

K bodu č. 6 – Záverečný účet obce za rok 2011
Pracovníčka obce predniesla OZ návrh záverečného účtu obce za rok 2011. V bode 5 –
Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011, navrhuje obec použiť 339 € (10 % z celkového
prebytku 3 389,52 €) na tvorbu rezervného fondu.
Následne hlavná kontrolórka obce, p. Selepová, prečítala stanovisko k návrhu a odporučila
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Lacková za
rok 2011 s výrokom:
celoročné hospodárenie za rok 2011 schvaľuje bez výhrad.
Hlasovanie o tvorbe RF:

Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použiť 339 € z prebytku na tvorbu RF.
Hlasovanie o záverečnom účte obce Lacková za rok 2011: Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložený záverečný účet obce za rok
2011 a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
K bodu č. 7-Návrh zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Lacková (občania.Agro s.r.o.)
Na úvod tohto bodu starosta informoval prítomných o zákonných podmienkach
a povinnostiach prevodu majetku obce. Následne prečítal doručenú žiadosť o odkúpenie
pozemkov od spoločnosti Agro Hniezdne (dotknuté pozemky ukázal na mape) a informoval aj
o (na jeho vyžiadanie) doručenej cenovej ponuke so strany žiadateľa. Nakoľko ide o nie
jednoduchú záležitosť, a z návrhu Agro Hniezdne nie je jasné o ktoré pozemky má záujem
poslanci sa zhodli na tom, nech sa rokovanie o tomto bode presunie na samostatné rokovanie,
s tým, že starosta vyzval zastupiteľstvo, aby sa vyjadrilo k doručenej žiadosti a cenove
ponuke. V diskusii sa prítomní poslanci OZ zhodli na tom, že požadovaná cena za 1 m2 pôdy

zo strany obce by mala byť min. 5 €. Všetci prítomní súhlasili s prerušením rokovania o tomto
bode programu (v plnom rozsahu – aj žiadosti občanov) a hlasovaním zaviazali starostu, aby
v prípade návrhu predaja pozemku spoločnosti Agro Hniezdne, s. r. o. zistil podrobnosti a
pripravil podklady na následnú schôdzu.
Hlasovanie:

Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie: OZ zaväzuje starostu, aby v prípade návrhu prevodu pozemku spoločnosti Agro
Hniezdne, s. r. o. zistil o ktoré konkrétne pozemky má Agro s.r.o záujem, pripravil podklady
a následne zvolal schôdzu ohľadom tohto bodu.
K bodu č. 8- Informácia starostu o činnosti od posledného rokovania obecného zastupiteľstva
Starosta obce informoval o činnosti od posledného rokovania OZ:
- bola otvorená posilňovňa v budove „Domu kultúry“
- pokračuje sa na prácach v expozícií košikárstva
- pred odpustovou slávnosťou v obci boli pokosené a pohrabané pozemky okolo cesty a na cintoríne
- popri ceste v dedine sú umiestnené kvetináče, ktoré boli bezodplatne získané a dovezené z Vyšných
Ružbách. Kvetináče boli namaľované vo farbách obce a sú v nich zasadené kvety
- starosta sa zúčastnil stretnutia so starostami z okolitých obcí, kde rokovali o zriadení
„spoločenstva“, prostredníctvom ktorého sa budú spoločne získavať projekty z fondov EÚ na projekty
pre rozvoj regiónu
- na začiatku dediny pribudne v informačnej tabuli plagát prezentujúci novovznikajúcu expozíciu
košikárstva.
Uznesenie: OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o činnosti od posledného rokovania OZ.
K bodu č. 9 – Diskusia, rôzne
Poslanec Osvald navrhol do diskusie tému „cesta do Jarovky“. O danom probléme už
v predchádzajúcich mesiacoch prebehli rozhovory s dotknutými stranami (pracujú na vypracovaní
geometrického plánu). Na zameriavanom pozemku sa nachádza strom, ohľadne ktorého bola podaná
žiadosť na vyrúbanie. Na žiadosť bola v zmysle zákona odoslaná odpoveď - odstránenie sa uskutoční
najskôr v období vegetačného pokoja a po majetkovom vysporiadaní dotknutého priestoru. Pán Osvald
skonštatoval, že zo strany starostu obce dochádza k zdržiavaniu riešenia celej veci, žiada preto
poslancov, aby zaviazali starostu stanovením termínu na vyriešenie celej záležitosti. V diskusii sa
poslanci zhodli na tom, že starosta nedokáže ovplyvniť prácu geodetov a strom sa do 1. októbra aj tak
vyrezať nemôže, čiže zaväzujúce uznesenie dovtedy schvaľovať nebudú. Po nasledujúcej búrlivej
výmene názorov medzi starostom obce a poslancom Osvaldom bola diskusia ukončená a pokračovalo
sa ďalším bodom programu.

K bodu č. 10- Plán činnosti hl. kontrolóra Obce Lacková na II. polrok 2012
Kontrolórka obce oboznámila prítomných s plánom svojej činnosti na druhý polrok 2012:
• Ukončenie previerky dani z nehnuteľnosti, ktorá bola vykonávaná v I. polroku
2012 a spracovanie písomnej správy z vykonanej previerky – júl 2012
• Previerka čerpania stravných lístkov zamestnancami OcÚ – august 2012
• Previerka čerpania finančných prostriedkov počas I. polroka 2012 (úhrada
faktúr a drobné výdaje) – október 2012

•
•

Previerka plnenia uznesení prijatých na rokovaniach OZ počas I. polroka 2012
– november 2012
Previerka pokladne – september 2012, december 2012.

K prednesenému plánu činnosti nemal nikto z prítomných námietky.
Uznesenie: OZ berie na vedomie plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2012

K bodu č. 11 - Záver
V napätej atmosfére po predchádzajúcich výmenách názorov bolo zastupiteľstvo ukončené.

