O B E C N Ý Ú RAD V LU Č IVN E J
Číslo: 4/2019

V Lučivnej, 13.03.2019

Z Á P I S N I C A 4/2019
napísaná v priebehu neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
13.03.2019 v zasadačke obecného úradu.
Prítomní poslanci:
Ostatní prítomní:
1.

Branislav Diabelko, Mgr. Henrieta Papcunová, Bc. Zdenka Kaprálová
Jozef Fronc, Peter Belicza
Bc. Gabriela Skokanová, kontrolórka obce

OTVORENIE ZASADNUTIA

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ing. Monika Kičáková, privítala
prítomných poslancov i ostatných prítomných.
2.

URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Starostka obce určila za zapisovateľku p. Lukáčovú a za overovateľov zápisnice
Mgr. Papcunovú a Bc. Kaprálovú.
3.

INFORMÁCIA O PLÁNOVANEJ NÁJOMNEJ ZMLUVE

Starostka obce informovala o návrhu možného riešenia problému so stagnáciou individuálnej
bytovej výstavby v obci Lučivná.
Predložila poslancom mapu pozemku (Príloha č. 1), ktorý je vo vlastníctve pozemkového
spoločenstva Skupiny Zaťura a spol. Nižná Šuňava. Pozemok sa nachádza smerom k vleku. Na
pozemku sú postavené hospodárske budovy Roľníckeho družstva, ktoré družstvo nevyužíva a podľa
vyjadrenia predsedu, do budov ani nemieni investovať.
Informovala poslancov, že požiadala pozemkové spoločenstva o dlhodobý prenájom
pozemkov KNC 885/3, KNE 438/3 a KNE 1801/1 o výmere cca 6842 m2 za účelom výstavby (malé
bytové domy 4 – 6 bytov) hlavne pre mladé rodiny s deťmi. Nakoľko tento zámer - dlhodobý
prenájom musí schváliť valné zhromaždenie informovala tiež, že oslovila podielnikov tohto
spoločenstva z obce o podporu tohto cieľa. Poslanci túto myšlienku podporili.
4.

RÔZNE
–

–

5.

starostka obce informovala, že v apríli budú veľkoobjemové konatejnery umiestnené vo
dvore obecného úradu (nie v obci), z dôvodu zvyšovania poplatkov na skládke
a ustráženia triedenia odpadu,
starostka obce informovala o umiestnení lavičky cez potok za ihriskom.

ZÁVER
Starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
Ing. Monika Kičáková
starostka obce

V Lučivnej, 13.03.2019
Zapísala Anna Lukáčová
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Henrieta Papcunová
Bc. Zdenka Kaprálová
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