Obecné zastupiteľstvo L a c k o v á
Zápisnica z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková
zo dňa 26. 04. 2012
Prítomní:

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

Ostatní prítomní:

Veronika Selepová – hlavná kontrolórka obce

Neprítomný: Peter Galík– 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 z 5 - OZ je
uznášaniaschopné. Starosta prečítal návrh programu rokovania.
Hlasovanie za program rokovania: ZA: 4
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
Bc. Veroniku Krafčíkovú a Jaroslava Szentiványiho.
Hlasovanie:

ZA: 4
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 – naďalej sa presúva plnenie uznesenia na ďalšie rokovanie.
Uznesenie: OZ berie na vedomie informáciu o plnení predchádzajúcich uznesení.
K bodu č. 4 – Návrh zmluvy o spolupráci medzi obcou Lacková a Agro s. r. o.
Starosta prečítal a vysvetlil prítomným návrh textu dohody medzi obcou a spol. Agro
Hniezdne /v skratke hlavné body/:

AGRO Hniezdne:
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)

uzatvorí s jednotlivými vlastníkmi dotknutých pozemkov kúpne zmluvy, nájomné zmluvy a zmluvy
o vecnom bremene tak, aby tieto pozemky bolo možné užívať za účelom poľnohospodárskej produkcie
a obhospodarovania
nebude priestory a pozemky v rámci katastrálneho územia obce Lacková využívať na výstavbu
a ubytovanie sociálne neprispôsobivých osôb, toto zabezpečí aj v prípade zmeny vlastníckych vzťahov
„výpalky“ z liehovaru nebudú vylievané v rámci katastrálneho územia obce Lacková, využiť ich ako
hnojivo môže spoločnosť AGRO iba v termínoch a miestach v rámci katastra po predchádzajúcom
prejednaní a súhlase vedenia obce Lacková
zabezpečí, že presun poľnohospodárskej techniky spoločnosti AGRO po komunikácii v obci Lacková
bude max.15km/h /v prípade porušenia tejto rýchlosti spoločnosť príjme opatrenia voči zodpovednému
vodičovi/
sa bude v rámci možností spolupodieľať na údržbe využívaných komunikácii v rámci katastrálneho
územia obce Lacková
zabezpečí v prípade poškodenia hrádzok a vodozádržných prvkov vybudovaných a spravovaných obcou
v rámci 2.projektu revitalizácie krajiny na území obce Lacková ich opravu a rekonštrukciu
poskytne v prípade živelnej pohromy, resp. kalamity techniku na odstránenie a zmiernenie jej následkov
poskytne súčinnosť pri potrebe spracovania biologického odpadu obce Lacková s možnosťou využiť
kapacity spoločnosti
zodpovedá za to, že vplyv prevádzkovania spoločnosti AGRO na životné prostredie bude zodpovedať
právnym predpisom

Následne nechal priestor členom OZ na vyjadrenie sa k návrhu a pridanie prípadných ďalších
požiadaviek. Forma a typ dokumentu budú riešené počas ďalších rokovaní so zástupcami
spoločnosti.
Hlasovanie o požiadavkách: ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navrhnutými požiadavkami zo strany obce
a oprávňuje starostu k ďalšiemu rokovaniu pri uzatvorení spomínanej zmluvy/dohody.

K bodu č. 5 – Prevádzkový poriadok „Domu kultúry“
Starosta prečítal prítomným návrh Prevádzkového poriadku Domu kultúry. Prílohou
prevádzkového poriadku je prehlásenie rodiča a protipožiarna smernica. Po prediskutovaní
návrhu nechal hlasovať členov OZ.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prevádzkový poriadok Domu kultúry.

K bodu č. 6 – Informácia starostu o stave čerpania rozpočtu za prvý štvrťrok 2012
Starosta obce informoval prítomných o plnení jednotlivých položiek programového rozpočtu
obce za I. štvrťrok 2012 a odpovedal na prípadné otázky poslancov OZ.
Uznesenie: OZ berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu

K bodu č. 7- Diskusia, rôzne
Prebehla diskusia o aktuálnych témach a problémoch v obci - problém psov túlajúcich sa po
dedine, možnosť prezentácie obce na otvorení Nestville v Hniezdnom, postavenie dopravných
značiek na hlavnej ceste (rázcestie) pod dedinou, internet – firma Norttell, autobusové
zastávky v obci, oprava prístreškov pri minerálnych prameňoch v obci, kompostovisko,
skládky odpadu.
Poslanec Osvald navrhol do diskusie tému výmeny pozemkov obce s Cirkvou, s cieľom
získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu strechy na kostole v obci. Starosta
opakovane prezentoval podporu myšlienke rekonštrukcie strechy kostola, podporuje jej
opravu a myslí si, že ak dokázali predkovia kostol postaviť, tak aj táto generácia je povinná sa
podieľať na jeho údržbe. Avšak na druhej strane, ako starosta obce je povinný chrániť záujem
obce, ktorá sama trpí nedostatkom financií, a nevidí dôvod na prevod „lukratívnych“
obecných pozemkov do vlastníctva cirkvi výmenou za pozemky cintorína. Podľa názoru
starostu, sa cirkevná rada rozhodla bez mandátu a predchádzajúcej diskusie, či reálnych
podkladov o výške nákladov vykonať rekonštrukciu strechy, na čo chcela využiť prostriedky
zo zbierky a od sponzora. V čase, keď je evidentné, že vyzbieraná suma nepostačuje, a je
potrebná ešte cca polovica financií, je vyvíjaný tlak na obec a starostu obce, ktorý tento stav
nespôsobil. Poslanec Osvald prezentoval názor, že kostol je pre občanov obce, a obec by mala
podporiť opravu. Starosta oponoval, že v čase, kedy on obracia každú korunu v rozpočte obce
a zvyšuje dane, si niekto nezodpovedne vytvoril projekt medenej strechy, na ktorý od začiatku
nemal finančné krytie, a že si môžeme obliekať iba takú košeľu, na akú máme. Poslanec
Osvald podotkol, že starosta obce je od začiatku proti cirkvi a preto nepodporuje opravu
strechy, a sám na ňu ešte neprispel. Po výzve poslanca Osvalda adresovanej ostatným
poslancom, aby sa k problematike vyjadrili, sa do diskusie zapojila poslankyňa Krafčíková,
ktorá prezentovala názor, že sa o probléme potrebuje dozvedieť viac a potom sa vyjadrí. Po
dlhej diskusii a výmene názorov starosta došiel s návrhom zvolať stretnutie miestneho kňaza,
starostu obce, členov Cirkevnej rady aj obecného zastupiteľstva, a tam nájsť riešenie situácie.
Ako starosta podotkol na záver, všetko je v rukách poslancov, ktorí v konečnom dôsledku
budú o problematike hlasovať.

K bodu č. 8 – Záver
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.
V Lackovej dňa 26. 04. 2012

