Obecné zastupiteľstvo Lacková
Zápisnica
z XXIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková
zo dňa 29.06.2018
Prítomní:

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

Neprítomný: Jaroslav Szentiványi
Ostatní prítomní:

Ing. Jozef Osvald
Andrej Lopatovský
Mgr. Alena Kubisová - zapisovateľka

Program:

1. Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Informácia o plnení predchádzajúcich uznesení.
4. Určenie počtu poslancov OZ a rozsahu výkonu funkcie starostu na obdobie rokov 2014-2018

5. Nakladanie s majetkom obce Lacková
6. Záverečný účet obce Lacková za rok 2017
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 poslancov a tiež prítomných hostí – Ing. J.
Osvalda a p. Andreja Lopatovského. Podľa priloženej prezenčnej listiny starosta skonštatoval, že sú
prítomní štyria poslanci z piatich – OZ je uznášaniaschopné (poslanec Szentiványi sa vopred ospravedlnil).
Starosta prečítal zverejnený program rokovania, v ktorom navrhol pridať nový bod č. 4 Návrh volebných
obvodov, určenie počtu poslancov OZ a rozsahu výkonu funkcie starostu na obdobie rokov 2018-2022,
ostatné body nechať nezmenené. Nikto z prítomných nemal pripomienky, a tak nechal hlasovať o programe
rokovania.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 39/2018: 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. Mareka Selepa a p. Andreja Štefánika.

Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 40/2018: OZ schvaľuje určenie zapisovateľa i overovateľov zápisnice
K bodu č. 3 –Informácia o plnení predchádzajúcich uznesení
Starosta informoval prítomných o plnení predchádzajúcich uznesení:
- v zmysle uznesenia č. 37/2018 starosta realizoval stretnutie s policajtmi, cestármi a pracovníkmi
okresného úradu v SL vo veci umiestnenia dopravnej značky obmedzujúcej vjazd vozidiel s dĺžkou
nad 15 metrov. Záverom z pracovného stretnutia je, že dopravnú značku nebude možné v zmysle
plánu osadiť, nakoľko by došlo k obmedzeniu vlastníckych práv občanov. Vzhľadom k tomu bude
osadená na začiatku obce informačná tabuľa, že v obci nie je možné otáčať sa s vozidlami dlhšími
ako 15 m. Taktiež sa nedá osadiť dopravnú značku s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/h,
ale bude umiestnená značka Pozor detí. Taktiež sa osadia pred OcÚ značky zákaz vjazdu vozidiel
nad 15 m a značka STOP k výjazdu z IBV.
Do diskusie sa zapojil Ing. Osvald (kvôli tejto téme došiel na schôdzu) – kamión do obce príde len
na objednávku občanov, nie ako tranzit. Pri realizácií projektu rekonštrukcie námestia obce sa
podľa jeho názoru zrušila jediná plocha na otáčanie veľkých vozidiel „vybojovaná“ na okresnom
úrade v sedemdesiatych rokoch, do ktorých podľa jeho slov starosta obec opäť uviedol, čím zabráni
výstavbe i rozvoju obce. Po zverejnení plánovanej projektovej dokumentácie k námestiu mu
starosta (v roku 2015) povedal, že autobusy a dopravná obsluha sa dokáže otočiť na novovzniknutej
asfaltovej ploche za OcÚ, čo starosta v diskusii potvrdil s tým, že nenechá novú cestu ničiť
vozidlami nad 15 metrov, lebo ani v minulosti nedochádzalo k otočeniu návesu (aj napriek "veľkej"
ploche pred OcÚ, ale k pretiahnutiu kolies do strany a poškodeniu povrchu cesty (čo dokladoval
fotografiami). Ing. Osvald tiež uviedol, že podľa jeho vedomosti má most neobmedzenú nosnosť.
Starosta pripomenul, že projekt bol schválený poslancami OZ v roku 2015, a tiež to, že podľa jeho
názoru cesta nie je technológiami ani rozmerovo prispôsobená na jazdu veľkých kamiónov,
nosnosť mosta nie je nikde uvedená a dá sa určiť podľa jeho zisťovaní na správe ciest iba
znaleckým posudkom. Upozornil na bezpečnosť v obci pri prejazde týchto vozidiel, kde zaberá
takéto vozidlo celú šírku vozovky i to, že jediné kamióny s dĺžkou nad 15 m tu chodia iba v
súvislosti s aktivitami p. Osvalda i na to, že podľa jeho názoru nemajú takéto nadrozmerné vozidla
vo vzťahu k rozmerom komunikácie v obci čo robiť, čo v podstate potvrdilo hlasovanie poslancov
v danej veci z ostatnej schôdze, ktorí ho poverili konať v danej veci. Upozornil taktiež na na to,
ako bola poškodená cesta pri "kaplici" a položil otázku z čoho obec miestne komunikácie opraví.
Uznesenie č. 41/2018: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej berie na vedomie informáciu o plnení
predchádzajúcich uznesení.
K bodu č. 4 – Návrh volebných obvodov, určenie počtu poslancov OZ a rozsahu výkonu funkcie starostu na
obdobie rokov 2018-2022
A: Návrh volebných obvodov: V rámci platnej legislatívy, t. j. v súlade s § 166 záona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n p. navrhuje
starosta obce vytvoriť v Lackovej pre voľby poslancov do OZ pre volebné obdobie 2018-2022 1 volebný
obvod.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 42/2018: Obecné zastupiteľstvo Obce Lacková v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
určuje
volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2018 – 2022,
a to: 1 volebný obvod
B: Návrh na počet poslancov Obce Lacková na nové volebné obdobie r. 2018 – 2022: V rámci platnej
legislatívy t.j. §11 ods.3 zákona č.369/1990 Zb. je nutné stanoviť počet poslancov OZ. Podľa §11 ods.3
písm. b) zákona č.369/1990 Zb je v obciach s 41-500 obyvateľmi (obec Lacková má k 31.12.2017 164
obyvateľov) možné určiť počet poslancov 3-5. Starosta navrhol, aby sa ponechal doterajší počet poslancov.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 43/2018: Obecné zastupiteľstvo Obce Lacková
a) p r e r o k o v a l o
návrh na určenie počtu poslancov OZ v Lackovej na obdobie rokov 2018-2022
b) s c h v a ľ u j e
Podľa §11 ods.3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. počet poslancov obecného zastupiteľstva v Lackovej na
obdobie rokov 2018-2022 na 5.
C: Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Lacková na nové volebné obdobie r.
2018 – 2022: V zmysle § 11 ods.4 písm. i ) musí OZ určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné
obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. V diskusii navrhol starosta na základe reálnych potrieb obce
Lacková stanoviť rozsah výkonu funkcie starostu Obce Lacková na volebné obdobie r. 2018-2022 na 60 %
úväzku.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 44/2018: Obecné zastupiteľstvo Obce Lacková
a) p r e r o k o v a l o
návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na obdobie rokov 2018-2022
b) s c h v a ľ u j e
Podľa §11 ods.4 písm.i) zákona č.369/1990 Zb. rozsah výkonu funkcie starostu obce Lacková na obdobie
rokov 2018-2022 na 60 % úväzku.
K bodu č. 5: Nakladanie s majetkom obce Lacková
A: Žiadosť p. Martinek – zámer bol v zmysle uznesenia č. 30/2018 vyvesený zákonným spôsobom bez
prijatých pripomienok.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 45/2018: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej
a) prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Lacková, a to

- pozemku parcela KN-E č. 1325/3, orná pôda o celkovej výmere 65 m2 v katastrálnom území Lacková,
obec Lacková , zapísaného na LV č. 1
- pozemku parcela KN-E č. 2282/4, orná pôda o celkovej výmere 11 m2 v katastrálnom území Lacková,
obec Lacková , zapísaného na LV č. 1
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:
- pozemku parcela KN-E č. 1325/3, orná pôda o celkovej výmere 65 m2 v katastrálnom území Lacková,
obec Lacková , zapísaného na LV č. 1, za cenu 1,00 €/m2
- pozemku parcela KN-E č. 2282/4, orná pôda o celkovej výmere 11 m2 v katastrálnom území Lacková,
obec Lacková , zapísaného na LV č. 1, za cenu 3,00 €/m2
do vlastníctva : Martina Martineka , Vyšné Ružbachy č. 332
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
žiadateľ sa snaží vysporiadať a sceliť pozemky v jeho vlastníctve , ktoré sú v susedstve s predmetnými pozemkami a tvoria s nimi prakticky jeden celok, tieto dlhodobo využíval a tvoria praktický celok
c) poveruje starostu
- zabezpečiť vypracovanie a podpis kúpno-predajnej zmluvy v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
B: p. Jakub Galík: Uznesením č. 69/2017 bola schválená zámena pozemkov medzi p. Jakubom Galíkom
a obcou Lacková. Starosta pripomenul poslancom znenie uznesenia. Po schválení projektu rekonštrukcie
námestia nedošlo k podpisu zámennej zmluvy. Po žiadosti starostu p. Galík vyšiel obci v ústrety a súhlasil
s nerealizáciou zámeny, za čo mu starosta poďakoval. Žiada však o odkúpenie pozemku C-KN č. 761/2
o výmere 114 m2 vytýčeného geometrickým plánom č. G1-603/2017. Starosta tiež navrhuje refundovať
žiadateľovi náklady na vyhotovenie geometrického plánu na parcelu, ktorá ostáva obci. V diskusii
poslanci navrhli predajnú cenu 0,20 €/m2.
Hlasovanie o zrušení uznesenia č. 69/2017: ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 46/2018: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej ruší platnosť uznesenia č. 69/2017.
Hlasovanie o zámer predaja: ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 47/2018: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej
a) prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Lacková, a to
- pozemku parcela KN-C č. 761, ostatné plochy o celkovej výmere 2238 m2 časť v katastrálnom území
Lacková, obec Lacková , zapísaného na LV č. 1649
b) schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer
predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Lacková, a to:
- novovytvoreného pozemku parcela č. 761/2 - ostatné plochy o výmere 114 m2 oddeleného geometrickým
plánom č. G1-603/2017 vyhotoviteľa Jána Štellmacha od pozemku parcela reg. C-KN parcelné č. 761

ostatné plochy o výmere 2238 m2 v katastrálnom území Lacková, obec Lacková, zapísaného na LV č.
1649
- do výlučného vlastníctva : Jakuba Galíka , Lacková č.50
- za cenu: 0,20 €/m2
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený pozemok susedí s pozemkom žiadateľa a má
záujem v nasledujúcom období tento revitalizovať a spoločne s už vlastneným pozemkom využiť na možnú
výstavbu , čo bude mať pozitívny vplyv na rozvoj obce
c) poveruje starostu zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Z. z. o majetku obci v znení
neskorších predpisov
C: Žiadosť p. Marcela Krafčíková: doručená žiadosť o odkúpenie pozemku parcela KN-E č.2298/3 o
výmere 27 m2 z dôvodu scelenia pozemku. Starosta pri príprave podkladov na schôdzu zistil, že predajom
celej parcely by došlo k zamedzeniu prístupu k pozemku KN-E č. 1365/1. Po diskusii navrhuje OZ, aby si
žiadateľka dala vypracovať nový geometrický plán s vyčlenením časti pozemku, alebo zruší žiadosť na
odkúpenie úplne.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 48/2018: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej prerokovalo žiadosť p. Marcely Krafčíkovej
a navrhuje jej parcelu geometrickým plánom rozčleniť, alebo zrušiť podanú žiadosť o odkúpenie parcely
KN-E č. 2298/3.
D: Žiadosť p. Dušan Lopatovský: Starosta prezentoval doručenú žiadosť p. Lopatovského o odkúpenie
časti parcely 257/2 vo výmere cca 52 m 2 . Starosta situáciu znázornil na mape, v skratke vysvetli súvislosti
z minulosti a navrhol poslancom realizovať žiadosť s tým, že cesta v danej časti ostane zachovaná. V
diskusii ohľadom návrhu nakoniec poslanci prerokovali predajnú cenu 3,00 €/m2 , tak ako vo väčšine
predaja podobných pozemkov.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 49/2018: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej
a) prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Lacková, a to
- pozemku parcela KN-C č. 257/2, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1332 m2
v katastrálnom území Lacková, obec Lacková , zapísaného na LV č. 1

-

časť

b) schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer
predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Lacková, a to:
- časť pozemku parcela KN-C č. 257/2, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1332 m2 - časť
o výmere cca 52 m2 v katastrálnom území Lacková, obec Lacková , zapísaného na LV č. 1
- do výlučného vlastníctva : Dušana Lopatovského , Hniezdne 372
- za cenu: 3,00 €/m2

ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený pozemok susedí s pozemkom žiadateľa a má
záujem v nasledujúcom období tento revitalizovať a spoločne s už vlastneným pozemkom využiť na možnú
výstavbu , čo bude mať pozitívny vplyv na rozvoj obce. Prevodom dôjde aj k náprave pôvodných
vlastníckych vzťahov.
za podmienok, že žiadateľ dá zhotoviť geometrický plán
c) poveruje starostu zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Z. z. o majetku obci v znení
neskorších predpisov
E: Vlastníci vodného zdroja na parcele KN-C č. 625: Starosta predniesol žiadosť o umiestnenie vodnej
šachty na parcele vo vlastníctve obce KN-C č.625. Objasnil situáciu a vyjadril podporu žiadosti. Po
krátkej diskusii poslanci návrh schválili.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 50/2018: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej schvaľuje umiestnenie vodnej šachty na parcele
C-KN č. 625
F: Žiadosť p. Jozefína Guregová: Starosta prečítal prítomným doručenú žiadosť o vydanie potvrdenia,
o tom, že nakoľko obec nemá územný plán, že pozemok C-KN č. 776 bude v budúcnosti slúžiť na možnú
výstavbu. Po diskusii o možnom rozvoji obci v danom priestore v budúcnosti poslanci OZ súhlasili s
vydaním požadovaného potvrdenia.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 51/2018: Nakoľko obec Lacková nemá územný plán, Obecné zastupiteľstvo v Lackovej
súhlasí s vydaním potvrdenia pre p. Jozefínu Guregovú, o tom, že parcela C-KN č. 776 bude v budúcnosti
slúžiť na možnú výstavbu za účelom ďalšieho rozvoja obce.
G: Informácia: Starosta obce informoval poslancov OZ, že pani Krafčíková (spolumajiteľka RD č. 9, 10
a 11) bola zaplatiť dane na OcÚ, a v rozhovore "výrazne" upozornila na to, že žiada o nápravu
prinavrátenia vlastníckych vzťahov k pozemku v blízkosti jej nehnuteľností, ktoré si podľa jej názoru
neoprávnenie privlastnil iný vlastník. Ak nedôjde k náprave do svojich nehnuteľností v rámci obce
nasťahuje rómov. Starosta sa jej snažil objasniť situáciu i postavenie obce v tomto probléme, nakoľko
obec není majiteľom predmetnej parcely, starosta jej odporučil obrátiť sa v predmetnej veci na súd
s konkrétnou osobou. Starosta informoval poslancov, že o tejto požiadavke informoval aj súčasného
vlastníka danej nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 52/2018: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o ústnej požiadavke p.
Krafčíkovej.
H: p Mária Lopatovská – p. Andrej Lopatovský prišiel osobne aj so žiadosťou p. Márie Lopatovskej
o odkúpenie pozemkov KN-E č.2284/1, 1051/1 a 2290/1. Situáciu a dôvod vysvetlil prítomným. Starosta
uviedol, že nakoľko žiadosť bola predložená priamo na rokovaní OZ, nemá k žiadosti pripravené
informácie ani stanovisko. Prebehla diskusia v ktorej poslanci navrhli predajnú cenu 0,20 €/m2 .
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 53/2018: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej
d) prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Lacková, a to
- pozemkov parcela KN-E č. 2284/1 o výmere 672 m2 , 1051/1 o výmere 65 m2, 2290/1 o výmere 38 m2
orná pôda v katastrálnom území Lacková, obec Lacková , zapísaného na LV č. 1
e) schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer
predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Lacková, a to:
- pozemkov parcela KN-E č. 2284/1 o výmere 672 m2 , 1051/1 o výmere 65 m2, 2290/1 o výmere 38 m2
orná pôda v katastrálnom území Lacková, obec Lacková , zapísaného na LV č. 1
- do výlučného vlastníctva : Márie Lopatovskej , Lacková č.6
- za cenu: 0,20 €/m2
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený pozemok susedí s pozemkom žiadateľa a má
záujem v nasledujúcom období tento revitalizovať
f) poveruje starostu zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Z. z. o majetku obci v znení
neskorších predpisov
K bodu č. 6 – Záverečný účet obce Lacková za rok 2017
Návrh Záverečného účtu obce Lacková za rok 2017 bol zverejnený v zmysle platnej legislatívy, bez
prijatých pripomienok.
Pracovníčka obce predniesla a objasnila OZ návrh záverečného účtu obce za rok 2017. V bode 5 – Použitie
prebytku hospodárenia za rok 2017, sa navrhuje použiť prebytok vo výške: HČ: 6 962,84 €, zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme zaúčtovať
v prospech účtu nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a to účtovným zápisom:
431/428.
K ZÚO nebolo predložené stanovisko kontrolóra obce, nakoľko obec Lacková nemá obsadenú funkciu
hlavného kontrolóra obce z dôvodu dlhodobého nezáujmu o túto funkciu.
Hlasovanie o záverečnom účte obce Lacková za rok 2017:

Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 54/2017: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej berie na vedomie predložený záverečný účet obce
za rok 2017 a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
K bodu č. 7 – Informácia starostu obce o činnosti
Starosta informoval prítomných o uskutočnených aktivitách v obci a v rámci OÚ od posledného rokovania:
- realizácia projektu rekonštrukcie námestia
- úver schválený – realizovaný v najbližších dňoch
- budovanie prístupovej cesty do IBV

-

čaká sa na predaj pozemkov pod družstvom – stále nebolo vydané rozhodnutie súdu, čo pozastavilo prevod pozemkov a z toho vyplývajú chýbajúce zdroje v rámci rozpočtu
výmena žiaroviek LED verejného osvetlenia
v zmysle legislatívy bol vypracovaný projekt GDPR (ochrana osobných údajov)

Uznesenie č. 55/2018: OZ berie na vedomie informáciu o činnosti od posledného rokovania OZ
K bodu č. 8 – Diskusia, rôzne
Prebehla diskusia na aktuálne témy a riešenie problémov obce:
- starosta informoval prítomných o stave nevyčerpanej dovolenky za roky 2015-2017. Na najbližšiu schôdzu pripraví materiály a tiež rozpočtové opatrenie viažuce sa na prípadné preplatenie
nevyčerpaných dní dovolenky.
-

Starosta požiadal poslancov o prerokovanie úprav VZN Obce Lacková č. 1/2015 o Zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom obce a to:
 stravné lístky - v § 28 bod 2.1, písm. a), navrhuje zvýšiť hodnotu SL v zmysle upravenej legislatívy na 3,60 €
 auto používané na výkon funkcie starostu: v § 28, bod 2.2, písm. a), navrhuje zmenu: starosta obce využíva pri plnení služobných povinností súkromné motorové vozidlo Hyundai
I30 ev.č.SL690 v § 28, bod 2.2, písm. c), navrhuje zmenu: starosta obce eviduje množstvo
prejdených km v rámci jednotlivých ciest v zmysle cestovného poriadku , resp. v zmysle
vzdialenosti podľa google maps
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 56/2018: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej schvaľuje úpravy VZN Obce Lacková č. 1/2015 o
Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce

-

-

chystá sa Lackovský košík 2018 v termíne 4.8.2018, na podujatie boli schválené dotácie
dokončuje sa námestie, prístupová cesta do IBV
upravuje sa kanál s použitím betónových kociek, poďakoval realizátorovi prác p. Štefaníkovi
poslanec Štefaník spomenul v diskusií tému vybudovania mostu v priestore RD č.8,9 , starosta
vysvetlil, že obec nemá vlastné zdroje na zrealizovanie "oficiálneho" mosta, v prípade dohody a
súhlasu obyvateľov obce môže dôjsť k "dočasnému" premosteniu tak, ako to navrhoval v minulosti, ale ani na to obec v súčasnosti nemá zdroje, zopakoval svoj zámer zrealizovať vytvorenie
miestnej komunikácie v danej časti v rozsahu financií v prípade schválenia projektu cez aktivity
MAS a pripomenul nesúhlas niektorých obyvateľov s realizáciou premostenia v dávnejšej minulosti
poslanec Galík požiadal, či by sa dal prečistiť potok popod „Pašeky“

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

