Obecné zastupiteľstvo L a c k o v á
Zápisnica z XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková
zo dňa 15.12. 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 – pracovníčka OcÚ Lacková

Neprítomný: Mgr. Ján Krafčík
K bodu č. 1 – Otvorenie rokovania OZ
Ing. Marek Gallík, starosta obce, privítal všetkých prítomných poslancov a pani kontrolórku. Podľa
priloženej prezenčnej listiny starosta skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci z piatich - OZ je
uznášaniaschopné. Poslanec Krafčík sa vopred ospravedlnil.
V plánovanom programe schôdze navrhuje starosta následné zmeny:
Bod 8. Žiadosť PZ Špica prerokovať na nasledujúcom zasadnutí OZ a doplniť bod 8. Prerokovanie žiadosti
p. Hanzesa na odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Taktiež na podnet pani kontrolórky navrhuje pridať do programu bod rokovania 9 Plán činnosti kontrolóra
obce na prvý polrok 2013.
Následne vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu o zmenenom programe rokovania.
Hlasovanie za upravený program rokovania:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Program rokovania schválený (č. 67)
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 p. Rudolfa
Osvalda a Petra Galíka.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: OZ schvaľuje určenie zapisovateľa i overovateľov zápisnice (č. 68)
K bodu č. 3 – Informácia o plnení predchádzajúcich uznesení
Starosta informoval poslancov o prevode predaných pozemkov , v zmysle uznesení schválených na predchádzajúcich schôdzach OZ. Taktiež bola predložená zmluva spoločnosti AGRO v schválenej podobe a p.
Galík bol informovaný o neschválení predaja pozemku.
Uznesenie: OZ berie na vedomie informáciu o plnení predchádzajúcich uznesení (č. 69)

K bodu č. 4 – Rozpočet obce na rok 2013, plán na roky 2014 - 2015
Na predchádzajúcej schôdzi bol predstavený a prediskutovaný návrh rozpočtu na rok 2013, ktorý bol pre
verejnosť vyvesený na úradnej tabuli OcÚ a na webovej stránke obce -bez výhrad a pripomienok občanov.
Starosta obce otvoril diskusiu k návrhu rozpočtu na rok 2013. Dotaz k návrhu mal poslanec Osvald, ktorý
prezentoval myšlienku financovania rekonštrukcie studne pri RD č. 21. Starosta vysvetlil, že studňa leží na
súkromnom pozemku a není v kompetencií obce tento problém v súčasnosti riešiť. Poslanci nevyjadrili
výrazné výhrady a nepodali návrhy k rozpočtu na rok 2013.K predloženému návrhu rozpočtu prečítala svoje
stanovisko aj hlavná kontrolórka, ktorá predložený návrh rozpočtu poslancom odporúča schváliť. Následne
starosta nechal hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2013.
Hlasovanie o schválení návrhu rozpočtu:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: OZ schvaľuje rozpočet obce Lacková na rok 2013 s výhľadom na roky 2014-2015 (č.70)
K bodu č. 5 – VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti
Na predchádzajúcej schôdzi bol predstavený a prediskutovaný návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľností,
pričom prebehla diskusia o jednotlivých sadzbách, kde sa diskutovalo o zvýšení sadzieb. Nakoľko starosta
predložil návrh bez zmien týchto sadzieb, na základe požiadavky poslancov predstavil sadzby za jednotlivé
druhy pôdy v okolitých obciach. Následne nechal prítomným priestor na vyjadrenie sa k návrhu. Poslanec
Osvald navrhol ostatným členov OZ, aby zvážili sadzbu dane za TTP , poukázal na vypočítanú daň za ha
lesného pozemku, ornej pôdy a tiež spomínaných TTP. Starosta obce opätovne upozornil poslancov, že
k zvýšeniu sadzby dane prišlo už minulý rok, a jej zvýšenie sa dotkne obyvateľov obce, nakoľko z dôvodu
sceľovania pozemkov došlo k jasnej identifikácii majiteľov pozemkov – dôjde k zaslaniu daňových
výmerov majiteľom pozemkov, nie ako to bolo doteraz nájomníkovi pozemkov a až na základe doložených
zmlúv o prenájme prejde táto povinnosť na nájomníka. Vyzval poslanca Osvalda, že ak trvá na navýšení
nech predloží návrh o ktorom sa bude hlasovať, pretože on /starosta/ ho nepredloží nakoľko sa s ním
nestotožňuje. Po diskusií poslanec Galík navrhol zvýšiť sadzbu za TTP z 0,55 % na 0,65 % o čom nechal
starosta následne hlasovať.
Hlasovanie:

ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 1

Uznesenie: OZ schválilo úpravu v návrhu VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti v §5 ods.1 pism. b) trvalé
trávnaté porasty 0,65% (č. 71)
Následne prebehla diskusia o ostatných častiach VZN. Nikto z prítomných nemal ďalšie námietky. Starosta
dal hlasovať o upravenom návrhu VZN ako celku.
Hlasovanie:

Za: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: OZ schválilo VZN obce Lacková č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti, s účinnosťou od
1.1.2013 (č. 72)
K bodu č. 6 – Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Rovnako ako návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti, aj návrh VZN o miestnom poplatku za KO
a drobné stavebné odpady bol predložený a prediskutovaný už na minulom rokovaní a jeho návrh zverejnený. Zo strany občanov bez námietky a návrhu na zmenu. Oproti minulému roku starosta v návrhu predložil
zmenu – ruší sa znížená sadzba poplatku pre 5. a ďalšiu osobu v domácnosti. V diskusií poslanec Galík dáva
návrh prehodnotiť zníženie sadzby dane pre osoby bez trvalého pobytu v obci, ktoré v obci užívajú, alebo

vlastnia nehnuteľnosť, ale v obci dlhodobo nežijú – navrhol zrušiť §8 ods. 1 písm. d). Starosta nechal hlasovať o návrhu poslanca Galíka - o zrušení §8 ods.1 písm. d):
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhované zmeny v predloženom návrhu VZN obce Lacková
o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady (č. 73)
Ďalej nechal starosta prítomných hlasovať o upravenom návrhu VZN obce Lacková č. 3/2013 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady ako celku:
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Lacková č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, s účinnosťou od 1.1.2013 (č. 74)
K bodu č. 7 - Návrh VZN o dani za psa
V bode 7 prebehla diskusia o návrhu VZN o dani za psa, s ktorého obsahom boli poslanci a občania obce
oboznámení rovnakým spôsobom ako o predchádzajúcich nariadeniach, bez námietok a návrhov zo strany
občanov. V návrhu je oproti v tomto roku /2012/ platnej úprave dane doplnený v §4 (sadzba dane) bod b)
v znení: 3,50 EUR za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií. K návrhu nemali
poslanci žiadne námietky, a tak dal starosta hlasovať o predloženom VZN:
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Lacková č. 2/2013
s účinnosťou od 1.1.2013 (č.75)

o miestnej dani za psa,

K bodu č. 8 – Žiadosť p. Hanzesa
Žiadosť p. Hanzesa na odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce - svah nad obecným úradom. Starosta už pri
doručení žiadosti informoval žiadateľa, že jeho odporúčaním pre poslancov bude doručenú žiadosť
neschváliť, nakoľko obec nemá záujem predať dotknutý pozemok, v predchádzajúcej žiadosti podanej
p.Galíkom išlo o žiadosť z dôvodu sanácie kopca s ktorým priamo susedí nehnuteľnosť p.Galíka a starosta
nemieni takto vstupovať do osobného sporu medzi dvoma stranami / v predchádzajúcom období OZ
schválilo žiadosť na predaj z dôvodu osobitného zreteľa za účelom jeho spevnenia, tento predaj nakoniec na
základe námietky p. Hanzesa starosta obce navrhol poslancom OZ neschváliť- a proces prevodu bol na
základe hlasovania poslancov OZ zastavený, nakoľko vo finálnej fáze nedošlo k jeho schváleniu/. Starosta
objasnil túto situáciu a vyjadril poľutovanie nad tím , že kvôli osobnej nevraživosti takto obec prišla
o finančné prostriedky do rozpočtu na rok 2013 a nechal priestor prítomným na vyjadrenie sa k žiadosti.
Následne nechal hlasovať o zámere predaja pozemku:
Hlasovanie:

ZA: 1
PROTI: 3
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: (č.76) Obecné zastupiteľstvo v Lackovej
a) p r e r o k o v a l o na základe žiadosti o kúpu dotknutého pozemku návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo
vlastníctve obce Lacková, a to
- pozemku parcela C č.123/1 – zastavaná plocha o výmere 330 m2 v katastrálnom území Lacková, obec
Lacková, zapísaného na LV č.480./svah nad OU/

b) neschvaľuje
zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Lacková, a to:
- pozemku parcela C č.123/1 – zastavaná plocha o výmere 330 m2 v katastrálnom území Lacková, obec
Lacková, zapísaného na LV č.480./svah nad OU/
do výlučného vlastníctva: Jozefa Hanzesa, Ústecko-Orlická, 05801 Poprad

c) ukladá
starostovi obce zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov do 3 pracovných dní
K bodu č.9 – Plán činnosti kontrolóra na prvý polrok
Kontrolórka obce p. Selepová predniesla návrh plánu činnosti kontrolórky obce na I. polrok roka 2013, ktorý
tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie: OZ berie na vedomie plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2013 (č.77)
K bodu č. 10 – Diskusia, rôzne
V diskusii starosta objasnil zmenu legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a navrhol riešenie
problému bioodpadu riešiť formou separovania v domácnosti, ak sa k tomu čestným prehlásením zaviaže
minimálne 50% obyvateľov obce . OZ zaviazalo starostu k príprave doplnenia VZN o odpadoch o takýto
spôsob nakladania s bioodpadom.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: OZ zaväzuje starostu obce k príprave doplnenia VZN o odpadoch (č. 78)
Ďalej starosta požiadal poslancov o schválenie úpravy činnosti obecného úradu i jeho miesta výkonu práce
v zimných mesiacoch, nakoľko v budove OcÚ nie sú vhodné podmienky. Starosta obce argumentoval tým,
že v priebehu roku si plnil svoje pracovné povinnosti vysoko nad rámec svojho polovičného úväzku, nejde
mu o „sedenie doma“, ale o úsporu nemalých financií vynakladaných na vykurovanie kancelárie s jedným
človekom, bez návštev a vybavovania stránok zo strany občanov. Dokáže svoje povinnosti plnohodnotne
plniť aj mimo kancelárie. Navrhovaná pracovná doba OcÚ v stredu od 13:00 – 16:00, v iných dňoch na
zavolanie podľa potreby. Starosta bude vykonávať pracovnú činnosť v RD č.71.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: OZ schvaľuje úpravu pracovnej doby OcÚ a miesta výkonu práce starostu v zimných mesiacoch
(č. 79)
Ďalej prebehla diskusia o týchto aktuálnych problémoch obce:
- uskutočnená obecná schôdza –starosta s ľútosťou konštatuje, že bez záujmu občanov
- postavenie Vianočného stromčeka pred kostol v obci – poďakoval za pomoc Petrovi Selepovi, Petrovi Hanzesovi
- 6.12. bola zorganizovaná Mikulášska akcia pre detí aj rodičov
- verejné osvetlenie –starosta navrhuje zvážiť potrebu osvetlenia na cintoríne
- pripravované akcie: 26.12. – stolno-tenisový turnaj
28.12. – obecná kapustnica spojená so zábavou

K bodu č. 11 - Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na poslednom rokovaní OZ, za pomoc a spoluprácu počas
uplynulého roka, poprial prítomným pokojné sviatky a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Lackovej dňa 15.12.2012
Ing. Marek Gallík, starosta obce

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

Rudolf Osvald, overovateľ zápisnice

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

Peter Galík, overovateľ zápisnice

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

Mgr. Alena Kubisová, zapisovateľka

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

