Obecné zastupiteľstvo L a c k o v á
Zápisnica z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková
zo dňa 27. 09. 2013
Prítomní:

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

Ostatní prítomní:

Veronika Selepová – hlavná kontrolórka obce

K bodu č. 1 – Otvorenie rokovania OZ
Ing. Marek Gallík, starosta obce, privítal všetkých prítomných poslancov i pani kontrolórku. Podľa
priloženej prezenčnej listiny starosta skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci - OZ je uznášaniaschopné.
Prečítal program, nakoľko nikto nemal pripomienky nechal hlasovať.
Hlasovanie o programe rokovania:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Program rokovania schválený (č.53)
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 Rudolfa Osvalda.
Hlasovanie:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: OZ schvaľuje určenie zapisovateľa i overovateľov zápisnice (č.54)
K bodu č. 3 – Informácia o plnení predchádzajúcich uznesení
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení z predchádzajúcej schôdze OZ:
- nedošlo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy o pozemkoch v areály „Domu kultúry“ pre účely projektu
„Revitalizácia centra obce Lacková“
- s Ing. Grechom uzatvorená Zmluva o prenájme, následne Zmluva o výpožičke pozemkov pre účely
projektu, nakoľko nastali komplikácie pri kontrole dokumentácie na "Projekt revitalizácie centra
obce Lacková"
Uznesenie: OZ berie na vedomie informáciu o plnení predchádzajúcich uznesení (č. 55)
K bodu č. 4 – Informácia o vykonaní auditu
Starosta obce predniesol OZ Správu audítorky o vykonaní auditu účtovnej závierky obce za rok 2012. Audit
v obci vykonala audítorka SKAU Ing. Mária Schreterová. V tejto súvislosti starosta obce upozornil na
nevyhovujúci software OcÚ a vysvetlil, že aj na základe odporúčania audítora je nutná jeho výmena.
V diskusií o tomto bode programu nemal nikto z prítomných otázky ani námietky.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu audítorky za rok 2012 (č. 56).

K bodu č. 5 – Informácia o stave projektu „Revitalizácia centra obce Lacková“
Starosta informoval poslancov o stave projektu „Revitalizácia centra obce Lacková“ – spracovaná
projektová dokumentácia bola úspešne po náročnom procese podaná na Úrade PSK. Doteraz dokumentácia
a služby okolo tohto projektu stáli obec cca 2000 €. Na základe odporúčaní obec upustila od aktivít v
priestore okolo bývalej školy, nakoľko šlo o riziko, že z dôvodu nevysporiadania pozemkov, by mohlo dôjsť
k neschváleniu celého projektu, čomu sa starosta chce vyhnúť a maximalizovať pravdepodobnosť úspešnosti
projektu, čo však už nie je v rukách obce... . Z tohto dôvodu došlo aj k zníženiu predpokladaného objemu
financií na projekt z cca 210 tis. € na cca 155 tis. €. Finálny nákres predstavil starosta prítomným. Celá
projektová dokumentácia je k dispozícií k nahliadnutiu na OcÚ.
Uznesenie: OZ berie na vedomie informáciu o stave projektu revitalizácie centra obce Lacková (č. 57)
K bodu č.6 – Prerokovanie platu starostu obce
V zmysle ust. § 8a zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov a s poukazom na ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov musí obecné zastupiteľstvo plat starostu raz ročne
prerokovať.
Dňa 6. marca 2013 zverejnil Štatistický úrad SR výšku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v
hospodárstve SR v roku 2012. V roku 2012 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v
hospodárstve hodnotu 805 Eur.
Starosta informoval prítomných o podrobnostiach v zmysle zákona a vyzval ich k diskusii ohľadom platu
starostu. V diskusii navrhla poslankyňa Krafčíková navýšiť plat starostu o 30 %, nakoľko podľa jej mienky,
je vidieť odvedenú prácu zo strany starostu obce. Poslanec Krafčík navrhol zvýšenie platu pre starostu o 20
%. Starosta poďakoval poslancom za prejavenú dôveru a ocenenie jeho práce, ale vysvetlil, že obec proste
nemá prostriedky na takéto navýšenie platu, nakoľko zvýšenie platu o cca 10 € v čistom stojí obec cca 50 € .
Vyzval preto poslancov, aby navrhli nižšie navýšenie, nakoľko by nerád vetoval uznesenie poslancov a
vysvetlil, že bez zbytočného populizmu, neprišiel na úrad "zbohatnúť", ale niečo urobiť. Poslanec
Szentiványi následne navrhol 15 % navýšenie. Po ukončení diskusie prešli poslanci k hlasovaniu.
Hlasovanie o 15 % navýšení:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje úpravu platu starostu obce určený podľa §3
ods. 1a) zvýšený o 15% (podľa §4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z) na výšku 690,00 € v hrubom /t.j . 484,01 € v
čistom/
K bodu č.7 – Návrh úpravy rozpočtu obce Lacková
Na základe zmien vo financovaní a zámeroch činnosti obce v roku 2013 je nutná úprava rozpočtu.
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 podáva starosta návrh na úpravu rozpočtu na rok 2013 v zmysle
priloženého Rozpočtového opatrenia č. 2. Starosta objasnil a zdôvodnil jednotlivé položky návrhu.
1. Návrh na rozpočtové úpravy príjmov v rozpočte:
Položka
Pôvodná suma
Projekt
Podielové dane
Prenesený výkon
SPOLU

Návrh zmeny

Rozdiel

0,00

2 156,20

+2 156,20

22 000,00

23 883,00

+ 1 883,00

100,00

4 362,00

+4 262,00
+ 8 301,20

2. Návrh na rozpočtové úpravy výdavkov v programoch rozpočtu:
Program
Pôvodná
Návrh zmeny
suma

Rozdiel

3.1 Softvérové vybavenie

350,00

750,00

+400,00

5.1 Ochrana pred požiarmi

200,00

50,00

-150,00

7.2 Reprezentačné a vecné dary

250,00

150,00

-100,00

7.3 Dom Kultúry

600,00

1 280,00

+680,00

0,00

2 156,20

+2 156,20

1 000,00

1 950,00

+950,00

0,00

4 365,00

+4 365,00

7.5 Projekt "Na pamiatku predkov" - nový
8.5 Regenerácia obce
8.6 Zamestnanci 50 j - nový
SPOLU

8 301,20

Nikto z prítomných nemal v diskusii námietky, a tak sa hlasovalo za predložený návrh.
Hlasovanie:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: OZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 2 (č. 59)

K bodu č.8 – Nakladanie s majetkom obce Lacková
Na základe požiadaviek právnických osôb a schváleného zámeru obce Lacková je nutné v rámci procesu
prerokovať a schváliť prenájom nehnuteľností.
Na základe schválenia zámeru prenajať majetok obce – z predchádzajúcich zasadnutí OZ - obec v zmysle
zákona zverejnila zámer na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce v zmysle platnej legislatívy.
Starosta obce predniesol poslancom postupne jednotlivé návrhy prenájmu pozemkov obce a prítomní
následne hlasovali:
A: Poľovné združenie Špica Hniezdne:
Hlasovanie:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej (č.60)
a) p r e r o k o v a l o
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami a to parcelami :

b) 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 prenájom
nehnuteľností vo vlastníctve obce Lacková, a to parciel:

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.

c) ukladá
starostovi obce zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia
B: Poľovné združenie Jelenec Vyšné Ružbachy
Hlasovanie:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej (č. 61)
a) prerokovalo
spôsob nakladania s nehnuteľnosťami a to parcelami:

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

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.
c) ukladá
starostovi obce zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle schváleného uznesenia
C: Žiadosť p. Alojz Lompart
Hlasovanie:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Lacková (č. 62)
a) p r e r o k o v a l o nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce, a to
pozemku parcela C 370/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 5078m2 - časť o výmere 5 m2 v
katastrálnom území Lacková, obec Lacková, zapísaného na LV č.1
- pozemku parcela E 175/1 – orná pôda o výmere 39 m2 - časť o výmere cca 11 m2 v katastrálnom území
Lacková, obec Lacková, zapísaného na LV č.480
pozemku parcela E 2283/5 – orná pôda o výmere 30 m2 - časť o výmere cca 1 m2 v katastrálnom území
Lacková, obec Lacková, zapísaného na LV č.480
v zmysle GP č.66/2013 zo dňa 9.8.2013
b) s c h v a ľ u j e podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Lacková, a to:
pozemku parcela C 370/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 5078m2 - časť o výmere 5 m2 v
katastrálnom území Lacková, obec Lacková, zapísaného na LV č.1
- pozemku parcela E 175/1 – orná pôda o výmere 39 m2 - časť o výmere cca 11 m2 v katastrálnom území
Lacková, obec Lacková, zapísaného na LV č.480
pozemku parcela E 2283/5 – orná pôda o výmere 30 m2 - časť o výmere cca 1 m2 v katastrálnom území
Lacková, obec Lacková, zapísaného na LV č.480 v zmysle GP č.66/2013 zo dňa 9.8.2013

do výlučného vlastníctva Alojza Lomparta, Lacková č.62, 06501 Hniezdne
za kúpnu cenu vo výške 3,-EUR/m2 (celkom17m2 t.j 51 €), ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu,
že: predmetný pozemok sa nachádza na pozemkoch v priamom spojení s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
menovaného, ktoré doteraz užíval a ktoré chce tento vysporiadať a riadne užívať.
c) ukladá starostovi obce zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle schváleného uznesenia
D: Žiadosť p. Ján Osvald
Hlasovanie:

ZA: 0
PROTI: 4
ZDRŽALI SA: 1

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej (č. 63)
a) p r e r o k o v a l o
žiadosť Jána Osvalda o výmenu pôdy
b)n e s c h v a ľ u j e
navrhnutú výmenu nakoľko uvedené parcely obec prenajala v zmysle uznesenia č.41/2013 zo dňa 6.7.2013.
E: Žiadosť p. Jozef Selep:
Hlasovanie:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej (č. 64)
a) prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Lacková, a to
- pozemku parcela reg. C.-KN č. 1644 - ostatné plochy o výmere 6630m2 v katastrálnom území Lacková,
obec Lacková, zapísaného na LV č.1949
b) 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:
- pozemku parcela reg. C.-KN č. 1644 - ostatné plochy o výmere 6630m2 v katastrálnom území Lacková,
obec Lacková, zapísaného na LV č.1949 a to časť o výmere cca 2000m2 (v zmysle schémy viď príloha)
subjektu: Jozef Selep , Lacková 24, 06501 Hniezdne
za účelom vykonávania poľnohospodárskej činnosti, na dobu určitú – 5 rokov odo dňa uzatvorenia
nájomnej zmluvy, za nájomné 20,-EUR/ha/rok s podmienkou umožnenia prechodu cez uvedenú prenajatú
plochu pre osoby, ktorých nehnuteľnosť susedí s predmetom prenájmu.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že pozemok je nevyužívaný, zanedbaný čím obci
vznikajú náklady na jeho údržbu, ako priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve žiadateľa bude
obhospodarovaný, čo zefektívni využívanie majetku obce a prinesie príjmy do rozpočtu obce .
c) ukladá
starostovi zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
F: Opätovné prerokovanie Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov z dôvodu formálnej chyby v
uznesení.
Starosta sa ospravedlnil a objasnil chybu, ktorú navrhol do uznesenia, ktoré bolo následne schválené
(zákon neumožňuje prenajať pôdu za účelom hospodárenia v lesoch na dobu kratšiu ako 30 rokov).
Následne navrhol znenie uznesenia upraviť nasledovne: hospodárenie v lesoch upraviť na: za účelom
racionálneho obhospodarovania lesných pozemkov a za účelom vykonávania poľnohospodárskej činnosti

Hlasovanie:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej(č. 65)
a) p r e r o k o v a l o
formálnu úpravu uznesenia č. 40/2013 zo dňa 6.7.2013
za účelom: "hospodárenie v lesoch" vymazať a nahradiť - "racionálneho obhospodarovania lesných
pozemkov a za účelom vykonávania poľnohospodárskej činnosti"
K bodu č.9 – Informácia starostu o činností od posledného rokovania obecného zastupiteľstva
Starosta informoval o uskutočnených aktivitách od posledného rokovania:
- na prelome mesiacov júl/august uskutočnený workshop „Zapleť sa s prútím, nie s trávou“
financovaný z Nadácie Pontis
- v auguste ďalší ročník podujatia „Lackovský košík“ – starosta vyjadril spokojnosť s priebehom akcie
a poďakoval za pomoc pri organizácií
- prostredníctvom ÚPSVaR zamestnané dve pracovníčky, §50 j, na údržbu prostredia obce – vyčistenie
protipovodňových hrádzok, čistota verejných priestorov obce, úprava vstupnej miestnosti do
expozície košikárstva, maľovanie miestnosti budovy Domu kultúry atď.
- vytvorená nová autobusová zastávka (nutnosť dokončiť lavičku), informačná tabuľa k expozícií pred
obecným úradom, smerové tabuľky v obci....
Uznesenie: OZ berie na vedomie informáciu o činností od posledného rokovania OZ (č. 66)
K bodu č. 10 – Diskusia, rôzne
Nakoľko sa Dom kultúry maľuje, starosta predstavil zámer výmeny okien v budove Domu kultúry, požiadal
poslancov, aby premysleli tento zámer.
V diskusií požiadal o slovo poslanec Osvald, ktorý informoval prítomných o v minulosti vzniknutej situácií
pri vysporiadavaní pozemkov pod obecnou cestou, kedy sa niektorí občania vypísali zo svojich pozemkov
s prísľubom, že pozemky sa im vrátia. Prítomní sa zhodli na tom, že problém je potrebné riešiť. Starosta
objasnil úskalia riešenia tohto problému v zmysle legislatívy v súvislosti s majetkom obce. Následne došlo k
dohode , že starosta vyzve občanov, ktorých sa to týka a majú záujem o vrátenie pozemkov, aby sa prihlásili
na OÚ a navrhne riešenie v prospech týchto občanov, ktorí takto konali pre potrebu obce.
Nikto z prítomných nenavrhol do diskusie žiadnu ďalšiu tému.

K bodu č. 11 - Záver
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Lackovej dňa 02.10.2013
Ing. Marek Gallík, starosta obce

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

Peter Galík, overovateľ zápisnice

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

Jaroslav Szentiványi, overovateľ zápisnice

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

Mgr. Alena Kubisová, zapisovateľka

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

