Obecné zastupiteľstvo L a c k o v á
Zápisnica z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková
zo dňa 16. 02. 2012
Prítomní:

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

Ostatní prítomní:

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

Neprítomný: Mgr. Ján Krafčík - ospravedlnený
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, jeden poslanec – Mgr. Ján
Krafčík je neprítomný (ospravedlnený) - OZ je uznášania schopné.
Starosta obce prečítal návrh programu rokovania.
Poslanec Osvald navrhol do programu dodať bod č. 9 - Návrh na vykonanie kontroly daňových
priznaní vytvorenou komisiou obce, a následne posunúť ostatné body rokovania.
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 za overovateľov zápisnice Peter
Galík a Jaroslav Szentiványi.
Hlasovanie : ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie: OZ schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice
K bodu č. 3 – Informácia o plnení uznesení
OZ na predchádzajúcom zasadnutí v uzneseniach nijako nezaviazalo starostu obce.
K bodu č. 4 – Prenájom pozemkov obce a spolupráca so spoločnosťou Agro Hniezdne
Starosta informoval o zaslaní pozvánky na schôdzu spoločnosti Agro Hniezdne, ktorej sa daný bod
rokovania týka. Kompetentní na pozvanie nezareagovali – neozvali sa, ani neprišli. Okrem
pozvánky bola firme AGRO opätovne zaslaná aj výzva na úhradu DzN za rok 2011, ani na tú
spoločnosť nereaguje. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam starosta informoval prítomných

o zaslaní návrhu na začatie exekučného konania a výpovedi nájomnej zmluvy zo strany obce. Zo
strany obce dôjde aj k výzve tejto spoločnosti o spôsobe nakladania s odpadmi zo strany spoločnosti
a plnenia si ohlasovacej povinnosti k dani za psa. Taktiež starosta navrhol zvolanie stretnutia
vlastníkov pozemkov, ktorých sa daný problém týka, kde sa pokúsia nájsť spoločné riešenie danej
situácie a dlhodobej “nespolupráce“ zo strany spoločnosti Agro.
Uznesenie: OZ zaväzuje starostu obce, aby zvolal stretnutie vlastníkov pozemkov v katastri obce na
ktorej sa pokúsia nájsť také spoločné riešenie, ktorým sa vyrieši problematika obhospodarovania
a prenájmu pôdy v katastri obce .
K bodu č. 5 – Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2012
S prihliadnutím na hospodárenie obce v minulom roku podáva starosta návrh na úpravu rozpočtu na
rok 2012 v zmysle priloženého Rozpočtového opatrenia č. 1.
Príjmy:
Položka

Pôvodná suma

Návrh zmeny

Rozdiel

Prevod ostatku účtu obce z roku 2011

0

2000 €

+ 2000 €

Prevod ostatku sociálneho fondu 2011

0

239 €

+ 239 €

0€

2239 €

+ 2239 €

SPOLU
Výdavky:
Program

Pôvodná
suma

Návrh zmeny

Rozdiel

3.2. Obecný portál- zverejňovanie povinných informácií

0

100 €

+100 €

2.1.1 Expozícia košikárstva

1940 €

2240 €

+ 300 €

7.2. Kultúrne a športové podujatia

300 €

500 €

+200 €

7.4. Dom kultúry

1000 €

1600 €

+600 €

8.3. Vytvorenie oddychových a športových zón

200 €

900 €

+700 €

9.4.3. Servis

100 €

150 €

+ 50 €

9.6.11.Sociálny fond

0€

289 €

+ 289 €

SPOLU:

2239 €

Poslanec Osvald podal návrh na zakúpenie obecnej “vetriesky“ namiesto navýšenia rozpočtu
v položke 8.3 , čomu oponoval starosta obce- kde argumentoval neefektivitou tejto investície.
Uvedomujúc si potrebu prostriedku na prepravu a pomoc pri údržbe obce, navrhol ako riešenie v
budúcnosti využiť možnosti eurofondov na zabezpečenie efektívnejšieho a multifunkčného
zariadenia. Následne dal starosta o jednotlivých bodoch navýšenia rozpočtu vo výdavkovej časti
hlasovať samostatne:
Hlasovanie o navýšení položky 3.2. Obecný portál:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Hlasovanie o navýšení položky 2.1.1 Expozícia košikárstva:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Hlasovanie o navýšení položky 7.2 Kultúrne a športové podujatia:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Hlasovanie o navýšení položky 7.4 Dom kultúry:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Hlasovanie o navýšení položky 8.3 Vytvorenie oddychových a športových zón: ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 1
Hlasovanie o navýšení položky 9.4.3 Servis:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA : 0
Hlasovanie o navýšení položky 9.6.11 Sociálny fond:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: OZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 1
K bodu č. 6 – Nájom „pozemku školy“ obcou Lacková, spôsob jej využívania a úpravy zo strany
obce
V súvislosti s podpisom nájomnej zmluvy budovy bývalej školy s vlastníkom, starosta /na podnet
pána poslanca Osvalda/ navrhuje pripravenie zmluvy v podobnom znení aj k pozemkom v okolí
budovy, v ktorej sa obec zaviaže, že sfunkční a bude prevádzkovať ihrisko a zabezpečí úpravu
priestoru. /kosenie a pod./.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie: OZ zaväzuje starostu obce, aby pripravil zmluvu o nájme pozemkov v areály bývalej
školy
K bodu č. 7- Smernica obce o sociálnom fonde obecného úradu
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Smernice o sociálnom fonde obce Lacková, ktorá je
pripravená v zmysle zákona č.152/1994 Z.z.o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.
Smernica nadobudne účinnosť 01.04.2012.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: OZ schvaľuje Smernicu o sociálnom fonde obce Lacková
K bodu č. 8 – Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011
Pani kontrolórka informovala prítomných o činnosti v roku 2011. Činnosť bola vykonávaná
v zmysle schváleného plánu. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie : OZ berie na vedomie správu kontrolóra o činnosti za rok 2011

K bodu č. 9 – Návrh na vykonanie kontroly daňových priznaní kontrolórom a komisiou obce
Vzhľadom k blížiacemu sa termínu na rozosielanie Rozhodnutí o vyrubenej DzN, navrhuje
poslanec Osvald vykonať kontrolu predložených daňových priznaní. Po dohode s ostatnými
prítomnými sa stanovil termín do 15.03.2012. Kontrolu vykoná komisia v zložení: kontrolórka obce
p.Veronika Selepová, poslanec OZ p. Rudolf Osvald, starosta obce Ing. Marek Gallík, pracovníčka
OcÚ Mgr. Alena Kubisová.
Hlasovanie: ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie: OZ zaväzuje starostu, aby zabezpečil vykonanie kontroly daňových priznaní určenou
komisiou do stanoveného termínu.
K bodu č. 10 - Informácia starostu o činnosti od posledného rokovania OZ
Starosta obce informoval o priebehu pokračujúcich protipovodňových prác a tiež o pripravovanom
fašiangovom programe v obci.
K bodu č. 11 – Diskusia
Prebehla diskusia o aktuálnych problémoch v obci – verejné osvetlenie, odhŕňanie snehu.
K bodu č. 12 - Záver
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Lackovej dňa 16. 02.2012

