Obecné zastupiteľstvo L a c k o v á
Zápisnica z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková
zo dňa 15. 02. 2013
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 – pracovníčka OcÚ Lacková

Neprítomný: Mgr. Ján Krafčík
K bodu č. 1 – Otvorenie rokovania OZ
Ing. Marek Gallík, starosta obce, privítal všetkých prítomných poslancov, pani kontrolórku. Podľa priloženej
prezenčnej listiny starosta skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci z piatich - OZ je uznášaniaschopné.
Poslanec Krafčík sa vopred ospravedlnil.
Hlasovanie o programe rokovania: ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie: Program rokovania schválený (č. 1)
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 Jaroslava
Szentiványiho a Petra Galíka.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: OZ schvaľuje určenie zapisovateľa i overovateľov zápisnice (č. 2)
K bodu č. 3 – Informácia o plnení predchádzajúcich uznesení
OZ na minulom rokovaní zaviazalo starostu k príprave doplnenia VZN o odpadoch o spôsob nakladania
s biologicky rozložiteľným odpadom – bližšie oboznámení v bode rokovania č.8.
Uznesenie: OZ berie na vedomie informáciu o plnení predchádzajúcich uznesení (č. 3)
K bodu č. 4 – Žiadosť PZ Špica
Poľovnícke združenie Špica Hniezdne doručilo na obecný úrad žiadosť o schválenie uznania poľovného
revíru na pozemkoch vo vlastníctve obce Lacková v rámci „projektu nového stavu“, schválenie prenájmu
uvedených pozemkov na výkon práva poľovníctva a ďalšie úkony súvisiace so zákonom o poľovníctve.
Starosta obce oboznámil prítomných s jej obsahom a predstavil dotknuté pozemky „nového stavu“ na na
mape (jedná sa spolu o 27,7 ha pôdy). OZ prerokovalo žiadosť PZ Špica ,došlo k hlasovaniu:
Hlasovanie o zámere prenájmu pozemkov na poľovné účely:

ZA: 4
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0
Hlasovanie o splnomocnení starostu na zastupovanie obce v dotknutej veci:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej (č.4)
a) p r e r o k o v a l o
žiadosť Poľovného združenia Špica Hniezdne o schválenie uznania poľovného revíru na pozemkoch “nového
stavu“ vo vlastníctve obce Lacková , schválenie prenájmu uvedených pozemkov na výkon práva poľovníctva
a ďalšie úkony súvisiace so zákonom o poľovníctve.
b) s c h v a ľ u j e
uznanie poľovného revíru na pozemkoch „nového stavu“ vo vlastníctve obce Lacková , ktoré sú začlenené
do poľovného revíru Poľovného združenia Špica Hniezdne, zmysle Zák.č.274/2009 Z.z. o poľovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
c) p r e r o k o v a l o
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou, a to parcely „nového stavu“:

a parcely“ nového stavu“ :
542
763
768
1448
1518
755 ½

971m2
825m2
870m2
6743m2
281m2
4566m2

TTP
vodné plochy
vodné plochy
ostatné plochy
ostatné plochy
vodné plochy

d) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer
prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Lacková, a to parcely „nového stavu“:

a parcely “nového stavu“ :
542
971m2
763
825m2
768
870m2
1448
6743m2
1518
281m2
755 ½
4566m2

TTP
vodné plochy
vodné plochy
ostatné plochy
ostatné plochy
vodné plochy

subjektu: Poľovnícke združenie Špica Hniezdne
za účelom vykonávania práva poľovníctva
na dobu určitú – 10 rokov odo dňa platnosti nájomnej zmluvy, za nájomné pri celkovej prenajímanej
výmere 277 551 m2 vo výške 27,80,-EUR/rok (cca 1 EURO / ha)
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že PZ Špica v katastri obce Lacková na základe
doterajšej nájomnej zmluvy dlhodobo využíva pozemky za účelom vykonávania poľovníctva. Nutnosť
vytvoriť novú zmluvu o prenájme vyplýva z dôvodu procesu sceľovania v rámci k.ú Lacková a zmeny
legislatívy.
e) u k l a d á
starostovi obce zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov do 3 pracovných dní
f) u r č u j e
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak nedôjde k zápisu uvedených parciel na LV obce Lacková v zmysle
„Registra nového stavu“ .
g) p o v e r u j e a s p l n o m o c ň u j e starostu obce Lacková na:
- Zastupovanie vlastníka poľovného pozemku v konaní o uznaní poľovného revíru, v konaní o zmene
poľovného revíru
- Na zastupovanie na valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov a hlasovanie na valnom
zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov, na schválenie uznesenia valného zhromaždenia
valného zhromaždenia o užívaní poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Poľovného
združenia Špica Hniezdne
- Na uzatvorenie zmluvy o prenájme poľovných pozemkov s Poľovným združením Špica Hniezdne
v zmysle podmienok schváleného uznesenia o prenájme a na zastupovanie vo všetkých pránych
úkonov týkajúcich sa užívania poľovného revíru, ktorého súčasťou sú pozemky vo vlastníctve obce
Lacková
- Na všetky právne úkony v zmysle Zák. č.274/2009 Z.z o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
K bodu č. 5 – Žiadosť PZ Jelenec
Aj poľovnícke združenie Jelenec Vyšné Ružbachy doručilo na obecný úrad žiadosť o schválenie uznania
poľovného revíru na pozemkoch vo vlastníctve obce Lacková, schválenie prenájmu uvedených pozemkov
na výkon práva poľovníctva a ďalšie úkony súvisiace so zákonom o poľovníctve. Doručenú žiadosť je nutné
na zasadnutí prerokovať . Starosta obce oboznámil prítomných s jej obsahom a predstavil dotknuté pozemky
na mape (jedná sa spolu o 40 ha pôdy). OZ prerokovalo žiadosť PZ Špica a došlo k hlasovaniu:
Hlasovanie o zámere prenájmu pozemkov na poľovné účely:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Hlasovanie o splnomocnení starostu na zastupovanie obce v dotknutej veci:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej (č.5)
a) prerokovalo
žiadosť Poľovného združenia Jelenec o schválenie uznania poľovného revíru na pozemkoch „nového stavu“
vo vlastníctve obce Lacková , schválenie prenájmu uvedených pozemkov na výkon práva poľovníctva

a ďalšie úkony súvisiace so zákonom o poľovníctve.
b)Schvaľuje
uznanie poľovného revíru na pozemkoch „nového stavu“ vo vlastníctve obce Lacková , ktoré sú začlenené
do poľovného revíru Poľovného združenia Jelenec Vyšné Ružbachy, zmysle Zák.č.274/2009 Z.z.
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
c) prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou, a to:
-

parciel registra nového stavu :

d) schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer
prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Lacková, a to:
-

parciel registra nového stavu :

subjektu: Poľovnícke združenie Jelenec Vyšné Ružbachy
za účelom vykonávania práva poľovníctva
na dobu určitú – 10 rokov odo dňa platnosti nájomnej zmluvy, za nájomné pri celkovej prenajímanej
výmere 406787m2 vo výške 40,70,-EUR/rok (cca 1 EURO / ha)
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že PZ Jelenec v katastri obce Lacková na základe
doterajšej nájomnej zmluvy dlhodobo využíva pozemky za účelom vykonávania poľovníctva. Nutnosť
vytvoriť novú zmluvu o prenájme vyplýva z dôvodu procesu sceľovania v rámci k.ú Lacková a zmeny
legislatívy.
e) ukladá
starostovi obce zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov do 3 pracovných dní
f) určuje stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak nedôjde k zápisu uvedených parciel na LV obce Lacková
v zmysle „Registra nového stavu“ .

g) poveruje a splnomocňuje
starostu obce Lacková na:
Zastupovanie vlastníka poľovného pozemku v konaní o uznaní poľovného revíru, v konaní o zmene
poľovného revíru
Na zastupovanie na valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov a hlasovanie na valnom
zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov, na schválenie uznesenia valného zhromaždenia valného
zhromaždenia o užívaní poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Poľovného združenia
Jelenec Vyšné Ružbachy
Na uzatvorenie zmluvy o prenájme poľovných pozemkov s Poľovným združením Jelenec Vyšné Ružbachy
v zmysle podmienok schváleného uznesenia o prenájme a na zastupovanie vo všetkých právnych úkonov
týkajúcich sa užívania poľovného revíru, ktorého súčasťou sú pozemky vo vlastníctve obce Lacková
Na všetky právne úkony v zmysle Zák. č.274/2009 Z.z o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Po hlasovaní o tomto bode starosta zhrnul, že po schválení oboch žiadostí budú prenajaté (na poľovné účely)
všetky parcely vo vlastníctve obce okrem 3.
K bodu č. 6 – Návrh nakladania s nehnuteľnosťami obce Lacková – lesné pozemky
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 7 je nutné, aby obec Lackova určila spôsob nakladania
s majetkom obce – lesné pozemky. Ide o parcely nového stavu (ukázané na mape) č. 509,521,523/pri
hl.ceste/, 1043,1303 /v lese/ nakoľko tieto obhospodaruje Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov v
obci Lacková bez právneho podkladu. Starosta obce žiada poslancov OZ, aby rozhodli o forme právneho
vzťahu – návrh starostu je uzavretie nájomnej zmluvy s Pozemkovým spoločenstvom bývalých urbaristov (z
dôvodu hodného osobitného zreteľa) so stanovením podmienok. V diskusií sa členovia OZ zhodli, že
zaviažu starostu obce k ďalšiemu rokovaniu s miestnym „urbariátom“.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej (č. 6)
a) prerokovalo návrh nakladanie s nehnuteľnosťami obce Lacková – lesné pozemky
b) zaväzuje starostu obce k ďalšiemu rokovaniu so subjektom: Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov
v obci Lacková
K bodu č. 7 - Zapojenie sa obce do projektu revitalizácie
Obecné zastupiteľstvo 21.9.2012 vzalo na vedomie informáciu o možnosti zapojenia sa obce do projektu v
rámci Regenerácie sídiel 4.1 Regionálneho operačného programu a zaviazalo starostu pripraviť podklady na
zapojenie sa doň. Z dôvodu zverejnenia výzvy je nutné prikročiť k schváleniu realizácie projektu.
Podmienky projektu (aj celu zverejnenú výzvu) starosta predložil a postupne prerokoval s prítomnými
(tvoria prílohu zápisnice). Na tomto rokovaní je potrebné odsúhlasiť zapojenie sa do projetku, určenie
hlavných aktivít realizovateľných v rámci obce a spôsob získania 5% financií na realizáciu projektu.
Po oboznámení sa s výzvou nechal starosta prítomných hlasovať o zapojení sa do projektu:
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Pri stanovení cieľov projektu v rámci obce predstavil starosta svoj návrh v rámci oprávnených aktivít:
a) úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene

•

•

plocha za úradom –vytvoriť asfaltovú plochu- využitie ako ihrisko, priestor na organizáciu kult.šport. podujatí, parkovisko, priestor na otáčanie autobusov
plocha pred úradom – vytvoriť zónu „námestie“ -prepojenú s priestorom za úradom

•
•
•
•
•

vytvorenie cestičky k zrekonštruovanému priestoru pri minerálnom prameni na začiatku obce
pri zastávke v strede dediny vytvoriť parkovisko pre 2-3 autá + vybudovanie zastávky (bod f)
vytvorenie parkoviska na začiatku dediny
vytvorenie odtokov – kanálu od mosta pri kostole na začiatok dedin
vytvorenie oddychovej zóny pri škole – prístrešok, hojdačky, živý plot
b) rekonštrukcia miestnych komunikácií, vrátane dopravných subsystémov cesty
- oprava cesty na hornom konci dediny
• prejazd cez potok oproti „škole“ v strede dediny
• úprava cesty pred úradom- zviesť vodu z ríny do kanála aj odvodniť, tiež úprava cesty pri
zrekonštruovanom moste pod kostolom
• regulácia a prečistenie potoka (predovšetkym rizikové úseky)
c) rekonštrukcia a výstavba zastávok – vytvorenie autobusovej zastávky v strede dediny, zrekonštruovanie
zastávky na hlavnej ceste

Ďalej v diskusií požiadal poslancov, aby spoločne doplnili nové body:
- poslanec Galík:
• sprístupniť cestu za štavou a na potokoch – prístup k domom na začiatku obce z vrchnej strany a tiež
k plánovaným stavebným pozemkom
• úprava priestoru v okolí kaplice za dedinou
- poslanec Osvald
• vybudovať prejazd cez potok pri škole aj za obecným úradom.
• v rámci bodu g) rekonštrukcia a výstavba verejných hygienických zariadení vybudovať WC s
vodovodom na cintoríne.
Následne priradili dôležitosť a váhu jednotlivým bodom, na základe čoho vznikla nasledovná štruktúra:
• úprava komunikácií, ciest, prejazdov a parkovísk a vytvorenie kanála (cca 160 tisíc) – 75% financií
• úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene (cca 50 tisíc) - 25% financií
na starostom navrhované aktivity doplnené o návrhy poslancov (priority uvádzané kurzívom).
Hlasovanie o cieľoch projektu:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Na financovanie projektu je potrebná min. 5% spoluúčasť obce – čo je v reály cca 10 500 €. Nakoľko obec
na pokrytie týchto nákladov nemá vlastné zdroje, je potrebné rátať so zdrojmi externými. Najreálnejšie je
úverové riešenie. V diskusií nepadol žiaden iný návrh, a tak starosta nechal prítomných hlasovať o spôsobe
získania 5% financií na realizáciu projektu formou úveru:
Hlasovanie: ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Nakoľko do 28.2. sa treba prihlásiť do poradovníka obcí a v najbližšom čase aj zabezpečiť ďalšie podklady,
OZ uložilo starostovi obce povinnosť zabezpečiť potrebné kroky.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej (č.7)
a) prerokovalo
zapojenie sa obce do projektu v rámci Regenerácie sídiel 4.1 Regionálneho operačného programu,
podmienky projektu, spôsob získania 5% financií na realizáciu projektu a cieľ projektu v rámci obce - čo
bude obec realizovať a v akom rozsahu.
b) schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 ROP za účelom realizáciu projektu
„Regenerácia centra obce Lacková“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. maximálne vo
výške 10.500,00 eur

c) ukladá
starostovi obce zabezpečiť zaregistrovanie obce na ITMS portál a rezerváciu termínu na podanie žiadosti o NFP.
Zabezpečiť externý manažment na spracovanie Žiadosti o NFP, Opisu projektu a spoluprácu pri vybavovaní ostatných
povinných príloh projektu.

K bodu č. 8 – Úprava VZN o odpadoch
Na základe uznesenia č. 78/2012 a z dôvodu zmeny legislatívy v oblasti nakladania s odpadom je nutné
doplniť VZN o nakladaní s odpadom o spôsob nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Nakoľko
nadpolovičná väčšina občanov doručila obci čestné prehlásenie o tom, že samostatne zneškodňuje
biologicky rozložiteľný odpad, starosta obce navrhuje do VZN v článku III. doplniť nasledujúce:
bod h) biologicky rozložiteľné odpady
1. obec Lacková nevedie a nezabezpečuje triedený zber komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné
odpady
2. biologicky rozložiteľné odpady obyvatelia obce zneškodňujú samostatne na svojich pozemkoch formou
kompostovania, k čomu sa prihlásia „čestným prehlásením o kompostovaní vlastného odpadu v rámci
domácnosti“ ktoré sú evidované obcou Lacková
V diskusií poslanec Osvald poznamenal, že bude dôležité kontrolovať separovanie jednotlivých domácnosti,
s čím starosta súhlasí a rovnako si uvedomuje aj potrebu nastavenia motivačného systému separujúcich, a
prisľúbil, že daným otázkam bude venovaný čas na ďalších rokovaniach OZ.

Hlasovanie o doplnení VZN o odpadoch v bode III:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej (č.8)
a) prerokovalo návrh doplnenia VZN o odpadoch
b) schvaľuje doplniť VZN v Článku III. Bod „h)biologicky rozložiteľné odpady
1. obec Lacková nevedie a nezabezpečuje triedený zber komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné
odpady
2. biologicky rozložiteľné odpady obyvatelia obce zneškodňujú samostatne na svojich pozemkoch formou
kompostovania, k čomu sa prihlásia „čestným prehlásením o kompostovaní vlastného odpadu v rámci
domácnosti“ ktoré sú evidované obcou Lacková“
K bodu č.9 – Informácia starostu o činností od posledného rokovania obecného zastupiteľstva
Starosta informoval prítomných o uskutočnených aktivitách od posledného rokovania
− stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce
− vianočné posedenie s kapustnicou a živou hudbou
− fašiangový sprievod so zábavou
− opätovne zavedená dobrovoľnícka služba so sociálnym zameraním financovaná ÚPSVaR
− zrušenie prevádzky obecných potravín
− vyúčtovanie elektriny –preplatok a zníženie poplatku na rok 2013
− naďalej riešenie nájomných zmlúv s AGRO Hniezdne – poslanec Osvald žiada o zvolanie stretnutia
všetkých vlastníkov pozemkov pod budovami, na ktorom sa pokúsia nájsť spoločné riešenie
− príprava pozemkov vyčlenených na rozvoj obce
− dotácia z MF SR na financovanie platov pracovníkov škôl (31€ je nutné prerozdeliť školám kde chodia
deti z obce)
− doručené vyúčtovanie projektu v rámci 2. RP Programu revitalizácie krajiny – neuznané čerpanie
623,02 € (5% miezd)
− rieši sa softvérové vybavenie úradu – cintorín, kataster a tiež ostatné moduly od jedného dodávateľa.
− príprava priestorov knižnice
− záujem o prácu na dohodu pre obec

Uznesenie: OZ berie na vedomie informáciu o činností od posledného rokovania OZ
K bodu č. 10 – Diskusia, rôzne
Prebehla diskusia o aktuálnych problémoch obce
K bodu č. 11 - Záver
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Lackovej dňa 20.02.2013
Ing. Marek Gallík, starosta obce

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

Jaroslav Szentiványi, overovateľ zápisnice

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

Peter Galík, overovateľ zápisnice

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

Mgr. Alena Kubisová, zapisovateľka

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

