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Zápisnica 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

v Malej Lehote 

konaného dňa 30.06.2016, o 18.00 hod. 
Prítomní : 
Poslanci: Vladimír Debnár, Jozef Toma, Maroš Pacalaj, Koloman Kozák, Dušan Fuska, 

Roman Baranec 
Ospravedlnený: Štefan Debnár 
Starosta obce : Dušan Pacalaj 
Ekonómka obce: Ing. Milena Budinská 
Zapisovateľka : Mgr. Jana Müllerová 
 
1.    Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote otvoril a viedol Dušan Pacalaj, 
starosta obce. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Obecné zastupiteľstvo (ďalej len OZ) bolo 
uznášania schopné, nakoľko zasadnutia sa zúčastnili 6 poslanci. 

 
Starosta predložil návrh programu: 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

             2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, určenie zapisovateľa a 

                  overovateľov zápisnice 

             3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

             4. Záverečný účet Obce Malá Lehota 

             5. Plnenie rozpočtu obce Malá Lehota k 30.03.2016  

 6.  Zmena rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenia č. 3 a č. 4 

 7. Správa z vykonanej kontroly  

 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016   

             9 .Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Malá Lehota č. 1/2016 o nakladaní  

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území  obce Malá 

Lehota    

10. Návrh na schválenie internej smernice č. 1/2016 Registratúrny poriadok 

Obecného úradu  v  Malej Lehote zo dňa 31.05.2016 

             11. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom  obce 

 12.Príprava športovo – kultúrneho podujatia ZETOR 25 CUP  2016         

             13. Aktuality zo života obce 

             14. Interpelácie poslancov,  interpelácie občanov                              

             15. Záver 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

1.  S predloženým programom súhlasili všetci poslanci obecného zastupiteľstva. 

     (Uzn.č.18/2016 – A1) 

 

2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie , určenie zapisovateľa                        

a overovateľov zápisnice              
Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí Koloman Kozák, Dušan Fuska, Jozef 
Toma. Poslancami boli schválení. Za zapisovateľku určil starosta Mgr. Janu Müllerovú,      
za overovateľov zápisnice Romana Baranca a Maroša Pacalaja. 
(Uzn.č 18/2016) 

 
3. Kontrola plnenia uznesenia 

Na minulom zasadnutí OZ dňa 31.03.2016 nebolo prijaté žiadne uznesenie týkajúce          
sa uloženia, resp. odporúčania.    
(Uzn. č. 18/2016 – B 1) 

 
4. Návrh záverečného účtu obce Malá Lehota za rok 2015 

4.1  Ekonómka obce predniesla poslancom OZ Návrh záverečného účtu obce Malá Lehota 
za rok 2015, ktorý poslanci OZ zobrali na vedomie. 
(Uzn. č. 19/2016 – A 1) 

 

4.2  Ekonómka obce predniesla poslancom Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému 

účtu za rok 2015,  v ktorom Ing. Rumanková konštatuje, že obec pri spracovaní  Návrhu 

záverečného účtu postupovala v súlade s § 16 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z.                  

a po skončení  rozpočtového roka  údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovala 

do záverečného účtu obce. Návrh záverečného účtu obsahuje všetky povinné náležitosti  : 

údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods.3, bilanciu aktív a pasív , prehľad o stave 

a vývoji dlhu,  prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4  v členení podľa 

jednotlivých príjemcov.  Záverečný účet obsahuje aj usporiadanie finančných vzťahov 

k ŠR, ŠF a k rozpočtu VÚC. Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť, nie je zriaďovateľom 

PO a ani neposkytla v roku 2015 žiadne záruky. ZÚ neobsahuje  hodnotenie plnenia 

programov obce, lebo OZ  rozhodlo o neuplatňovaní programového rozpočtu. 

Hospodárenie obce  sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený OZ v Malej Lehote dňa 

17.01.2015 uznesením č. 2_2015-A2. V roku 2015 bolo vykonaných 9 rozpočtových 

opatrení. Po týchto zmenách bol rozpočet vyrovnaný. Záverečný účet  obsahuje podrobný  

prehľad  o plnení rozpočtu.  

Bežné príjmy boli vo výške 455 516, 22  €, čo je plnenie na 104 %. V porovnaní s rokom 

2014 bol nárast bežných príjmov o 79 886 €.  Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR         

na prenesené kompetencie a transfery na bežné výdavky  boli čerpané v súlade s účelom, 

na ktorý sa poskytli.  

Finančné operácie príjmové  a kapitálové príjmy boli použité na krytie kapitálových 

výdavkov.  

Čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 394 964, 82 €, t.j. na 92 %.  Je to nárast oproti 

roku 2014 o 51 651 €. V priebehu roku sa sledoval vývoj príjmov a vykonávali sa 

rozpočtové opatrenia. 
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Výsledok hospodárenia: Prebytok rozpočtového  hospodárenia obce Malá Lehota za rok 

2015 bol 56 630,85 € . Tento prebytok bude zdrojom rezervného fondu obce. 

Hospodárenie fondov: Tvorba a použitie sociálneho fondu a  rezervného fondu  je 

v súlade s platnými právnymi normami. 

Bilancia aktív a pasív:  Podľa zákona o účtovníctve obec vykonala inventarizáciu majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov . Bol vyhotovený inventarizačný zápis , v ktorom 

bol zistený stav porovnaný s účtovnou evidenciou – hlavná kniha a súvaha. Neboli zistené 

žiadne rozdiely. K 31.12.2015 obec evidovala stav krátkodobých pohľadávok vo výške       

11 119 €, čo je zníženie oproti roku 2014 o 4 050 €. Obec sledovala stav pohľadávok 

a pristúpila k ich vymáhaniu. Krátkodobé záväzky sú v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Prehľad o stave a vývoji dlhu:  obec Malá Lehota neeviduje žiadne návratné zdroje 

financovania. 

Finančné usporiadanie vzťahov:  záverečný účet obsahuje prehľad o poskytnutých 

dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov. Obec usporiadala aj finančné vzťahy 

k ŠR a k rozpočtu VÚC. 

Pri kontrolnej činnosti v roku 2015 som nezistila také nedostatky, ktoré by poukazovali na 

nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. 

V závere odporučila Ing. Rumanková, hlavná kontrolórka obce Malá Lehota  OZ  uzatvoriť 

prerokovanie Záverečného účtu obce Malá Lehota  za rok 2015 výrokom  celoročné 

hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, stanovisko hlavnej kontrolórky zobrali poslanci OZ 

na vedomie. 

(Uzn. č. 19/2016 – A 2) 

 

4.3 Poslanci OZ jednohlasne chválili Záverečný účet obce Malá Lehota bez výhrad. 
(Uzn. č. 19/2016 – B 1) 

 

4.4 Poslanci OZ jednohlasne chválili prevod 100 % z výsledku rozpočtového hospodárenia 
za rok 2015 vo výške 56 630,85 €, použiť ho na tvorbu rezervného fondu a previesť                
na osobitný účet rezervného fondu obce Malá Lehota. 
(Uzn. č. 19/2016 – B 2) 

 

5. Plnenie rozpočtu k 30.03.2016 

 Ekonómka obce oboznámila poslancov OZ s plnením rozpočtu obce Malá Lehota 
k 30.03.2016, poslanci OZ mali k dispozícií výtlačky plnenia rozpočtu, ktorý je zverejnený 
na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce. Poslanci zobrali plnenie rozpočtu obce 
Malá Lehota na vedomie. 
(Uzn. č. 20/2016 – A 1) 

 
6. Zmena rozpočtu obce na rok 2016– rozpočtové opatrenia č. 3 a č. 4 

6.1  Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie zmeny rozpočtu obce na rok     

2016 – rozpočtové opatrenie č. 3 , s ktorými ich oboznámila Ing. Milena Budinská, 

ekonómka obce. 

(Uzn.č. 20/2016 – A 2) 
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6.2  Ing. Budinská taktiež predložila návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtové opatrenie 

č.4, s ktorým všetci prítomní poslanci súhlasili a jednohlasne schválili. 

 (Uzn.č. 20/2016 – B) 

 

7. Správa z vykonanej kontroly  

Referentka obce predniesla poslancom OZ Správu z vykonanej kontroly zo dňa 

25.05.2016, ktorú predložila Ing. Ľudmila Rumanková, hlavná kontrolórka obce. 

Cieľom kontroly bolo overiť správnosť zverejňovania zmlúv a faktúr na tovary a služby, 

vedenie účtovníctva, vykonávanie základnej finančnej kontroly a zhodnotiť plnenie 

rozpočtu k 31.03.2016. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. Poslanci OZ zobrali na 

vedomie Správu z vykonanej kontroly.  

(Uzn.č. 21/2016 – A) 

 

 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 

8.1 Referentka obce predniesla poslancom OZ Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2016, ktorý predložila Ing. Ľudmila Rumanková, hlavná kontrolórka obce. 

Plán kontrolnej činnosti bude pozostávať z výkonu finančnej kontroly : kontrola plnenia 

rozpočtu, kontrola vedenia účtovníctva, kontrola vykonávania základnej finančnej 

kontroly, kontrola plnenia uznesení OZ, kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám, kontrola vybavovania sťažností, kontrola 

aktuálnosti interných predpisov obce, kontrola vymáhania daňových nedoplatkov. 

Ostatné úlohy : vypracovanie správy o vykonanej kontrole za I. polrok 2016, vypracovanie 

stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019, návrh plánu kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2017.  

Poslanci OZ  jednohlasne schválili Návrh plánu kontrolnej činnosti  na II. polrok 2016. 

(Uzn.č. 21/2016 – B) 

 

8.2  Poslanci OZ zároveň poverili Ing. Ľudmilu Rumankovú, hlavnú kontrolórku obce, na 

výkon kontroly v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2016. 

(Uzn.č. 21/2016 – C) 

 

9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Malá Lehota č. 1/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Malá Lehota 

Referentka obce oboznámila poslancov OZ, že v súlade s novým zákonom o dopadoch 

bolo potrebné prepracovať VZN o nakladaní s odpadmi. Zmeny sa týkajú hlavne 

nakladania s odpadom a triedeným odpadom.  

Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu 

v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, vrátane jeho zberu a prepravy. Podrobnosti 

o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, 

biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný 

odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov a to najmä: 
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elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov, použitých prenosných batérií 

a akumulátorov, liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a odpadu s obsahom 

škodlivých látok. VZN upravuje nezákonné nakladanie a umiestňovanie odpadu a definuje, 

v akom prípade sa dopúšťajú občania priestupkov, ktoré prejednáva obec. 

Poslanec Maroš Pacalaj upozornil na potrebu zvýšenej informovanosti, nakoľko v obci 

vznikajú čierne skládky. Starosta obce informoval, že Návrh  VZN o nakladaní s odpadmi, 

je zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce, avšak súhlasí s potrebou 

upozornenia na dopustenie sa priestupkov v rozpore so zákonom o odpadoch a platným 

VZN, preto odporúča pravidelné vyhlasovanie oznamu v miestnom rozhlase. 

Poslanci OZ jednohlasne schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Lehota            

č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Malá Lehota. 

(Uzn.č. 22/2016) 

 

10.  Návrh na schválenie internej smernice č. 1/2016 Registratúrny poriadok Obecného 

úradu v Malej Lehote  

Referentka obce Mgr. Müllerová, informovala poslancov OZ, že z dôvodu novely zákona 

o registratúrach a zavedení informačných systémov, bolo nutné prepracovať 

Registratúrny poriadok a registratúrny plán, ktorý je prílohou Registratúrneho poriadku. 

Registratúrny poriadok je interná norma, ktorá upravuje postup útvarov organizácie pri 

organizovaní manipulácie s registratúrnymi záznamami a spismi, ako aj pri náležitom a 

pravidelnom vyraďovaní spisov. Návrh Registratúrneho poriadku Obecného úradu v Malej 

Lehote bol posúdený a schválený Ministerstvom vnútra, Štátny archív v Banskej Bystrici, 

pracovisko Archív Kremnica, listom zo dňa 08.06.2016 . Registratúrny poriadok bude 

zavedený do praxe Obecného úradu v Malej Lehote od 01. júla 2016. 

Poslanci OZ jednohlasne schválili  internú smernicu č. 1/2016 Registratúrny poriadok 

Obecného úradu v Malej Lehote. 

(Uzn.č. 23/2016) 

 

11.  Prevod nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom obce  

11.1 Na zasadnutí OZ, konaného dňa 31.03.2016, zobrali poslanci OZ na vedomie Žiadosť 

o zámenu nehnuteľností Ing. Vladimíra Boroša, bytom Dodekova 1166/14, 968 01  Nová 

Baňa a Ing. Vladimíra Boroša a manželky Anny Borošovej, bytom Dodekova 1166/14, 968 

01  Nová Baňa. Nakoľko bolo šetrením zistené, že vlastnícke práva na LV č. 3391 boli 

zmenené, odporučilo OZ prepracovať Žiadosť o zámenu nehnuteľností v zmysle 

aktuálneho stavu na LV č. 3391 a doložiť nový geometrický plán a znalecký posudok. 

Dňa 26.05.2016 bola na Obecný úrad v Malej Lehote doručená prepracovaná Žiadosť 

o zámenu nehnuteľností Ing. Vladimíra Boroša, bytom Dodekova 1166/14, 968 01  Nová 

Baňa a Ing. Vladimíra Boroša a manželky Anny Borošovej, bytom Dodekova 1166/14, 968 

01  Nová Baňa, zo dňa 20.05.2016, v zmysle aktuálneho stavu na LV č. 3391. prílohami 

tejto žiadosti sú Geometrický plán č. 10935479-78/16 a Znalecký posudok č. 7/2016. 
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OZ zobralo na vedomie prepracovanú Žiadosť o zámenu nehnuteľností Ing. Vladimíra 

Boroša, bytom Dodekova 1166/14, 968 01  Nová Baňa a Ing. Vladimíra Boroša a manželky 

Anny Borošovej, bytom Dodekova 1166/14, 968 01  Nová Baňa. 

(Uzn.č. 24/2016 -A) 

 

11.2  Na základe prepracovanej žiadosti v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo OZ                     

zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e), zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov: zámena častí pozemkov zapísaných v Okresnom úrade 

Žarnovica – katastrálny odbor pre k. ú. Malá Lehota na LV č.3391 ako: E KN parcela            

č. 964/21 o celkovej výmere 956m2, druh orná pôda, E KN parcela č. 964/22 o celkovej 

výmere 1058m2, druh orná pôda, E KN parcela č. 964/23 o celkovej výmere 716m2, druh 

orná pôda vo vlastníctve Obce Malá Lehota v podiele 1/6   a  vo vlastníctve žiadateľov Ing. 

Vladimíra Boroša, rod. Boroša, bytom Dodekova 1166/14, 968 01  Nová Baňa v podiele 

2/9 a Ing. Vladimíra Boroša, rod. Boroša a manž. Anny Borošovej, rod. Pacalajovej, bytom 

Dodekova 1166/14, 968 01  Nová Baňa v podiele 5/18. 

Na základe geometrického plánu č.10935479-78/16, ktorý vyhotovil Viliam Struhár, dňa 

03.05.2016, autorizačne overil Ing. Jozef Strelka, dňa 04.05.2016, úradne overený 

Okresným úradom Žarnovica - katastrálny odbor, dňa 13.05.2016 pod číslom 145/16 ako 

novovytvorené parcely: parcela C KN č. 964/7 o výmere 956m2, druh orná pôda, ktorá 

vznikla odčlenením dielu č.1 z parcely E KN č. 964/21 o výmere 956 m2, druh orná pôda, 

parcela C KN č. 964/2 o výmere 475m2, druh orná pôda, ktorá vznikla odčlenením dielu     

č. 4 z parcely E KN č. 964/23 o výmere 716m2, druh orná pôda, parcela C KN č. 964/22 

o výmere 310m2, druh orná pôda, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 5 z parcely E KN          

č. 964/23 o výmere 716m2, druh orná pôda a odčlenením  dielu č. 2 z parcely  E KN            

č. 964/22 o výmere 1058m2, druh orná pôda, parcela C KN č. 4601/8, o výmere 1061m2, 

druh ostatná plocha, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 3 z parcely E KN č. 964/22 

o výmere 1058m2, druh orná pôda (výmera E KN parcely č. 964/22 upravená podľa 

skutočného stavu z 1058m2 na 1130m2)  

sa zamieňajú: parcela C KN č. 964/7 o výmere 956m2, druh orná pôda vo vlastníctve obce 

Malá Lehota v podiele 1/6, t.j. 160m2, parcela C KN č. 964/2 o výmere 475m2, druh orná 

pôda, vo vlastníctve Obce Malá Lehota v podiele 1/6, t.j. 80m2, parcela C KN č. 964/22 

o výmere 310m2, druh orná pôda, vo vlastníctve Obce Malá Lehota v podiele 1/6, t.j. 52m2 

pre žiadateľov  Ing. Vladimíra Boroša, rod. Boroša, bytom Dodekova 1166/14, 968 01  

Nová Baňa v podiele 1/12 a Ing. Vladimíra Boroša, rod. Boroša a manž. Anny Borošovej, 

rod. Pacalajovej, bytom Dodekova 1166/14, 968 01  Nová Baňa v podiele 1/12. 

za pozemok: parcela C KN č. 4601/8, o výmere 1061m2, druh ostatná plocha,                      

vo vlastníctve Ing. Vladimíra Boroša, rod. Boroša, bytom Dodekova 1166/14, 968 01  Nová 

Baňa v podiele 2/9, t.j. 237m2 a Ing. Vladimíra Boroša, rod. Boroša a manž. Anny 

Borošovej, rod. Pacalajovej, bytom Dodekova 1166/14, 968 01  Nová Baňa v podiele 5/18, 

t.j. 296m2, spolu 1/2 z celku, t.j. 533m2 pre Obec Malá Lehota bez finančnej kompenzácie. 

Uvedené výmery sú zaokrúhľované smerom nahor. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa na zámenu pozemkov spočíva vo vysporiadaní 

vlastníckych práv k pozemkom k rodinnému domu s. č. 222,  na C KN parcele č. 964/6, 

vedeného na LV. č. 536,  zapísaného v Okresnom úrade Žarnovica – katastrálny odbor     

pre k. ú. Malá Lehota. Dotknutá časť pozemkov je pre Obec Malá Lehota neupotrebiteľná. 

 Pozemky sa zamieňajú bez finančného vyrovnania, všetky náklady spojené so zámenou 

vlastníctva bude znášať žiadateľ. 

Schvaľovanie prevodu bude predmetom rokovania na ďalšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru             

na úradnej tabuli obce a na webovom sídle (internetovej stránke) obce. 

(Uznesenie č. 24/2016 - B) 

 

12. Príprava športovo – kultúrneho podujatia ZETOR 25 CUP 2016 

Starosta obce informoval poslancov OZ o blížiacom sa termíne športovo – kultúrneho 

podujatia ZETOR 25 CUP. Priblížil, že o náladu počas dňa postarajú zabezpečené kapely:  

Malolehotská kapela, Amadeo, Black band, Kabát Revival. Taktiež sú zabezpečené tanečné 

skupiny z Azerbajdžanu a Gruzínska. Zajednané sú mnohé atrakcie pre deti a predajné 

stánky s občerstvením, remeselnými a propagačnými výrobkami. Svoj stánok bude mať 

OO CR Región Gron a ŠOP SR.  Svoju účasť nám potvrdil ZETOR Brno, obohatia podujatie 

výstavou svojej techniky a taktiež člen ZETOR Brno bude predsedať štvorčlennej porote. 

Podujatie spestrí aj prelet športového lietadla. Starosta obce upozornil, že je potrebné 

lepšie zorganizovať parkovanie áut, zväčšiť plochu na parkovanie, sústrediť viac 

usporiadateľov na príjazdovú cestu a priestor parkoviska,  nakoľko sa očakáva početnejšia 

účasť divákov ako minulý rok. 

Čo sa týka samotnej súťaže,  starosta obce informuje, že na základe podnetov súťažiacich 

aj divákov, sa disciplína šprint na 100 m rozdelí na dve samostatné disciplíny:  šprint na 

100 m zo spodného neutrálu a šprint na 100 m z horného neutrálu. Súťažiť sa teda bude 

v piatich súťažných disciplínach. Informoval, že do súťaže je zaregistrovaných zatiaľ  20 

súťažiacich a prihlásili sa aj mnohí vystavovatelia nesúťažných traktorov. Pre celkových 

víťazov aj víťazoch jednotlivých disciplín má obec pripravené okrem vecných výhier           

aj pamätné listy, ako spomienku na účasť v súťaži. 

Po vzájomnej diskusií si poslanci OZ rozdelili úlohy na podujatí nasledovne: 

Vladimír Debnár, Koloman Kozák – organizácia, venovanie sa hosťom 

Jozef Toma, Roman Baranec – vstupné 

Štefan Debnár, Dušan Fuska – organizovanie plynulosti dopravy a parkovanie áut 

Maroš Pacalaj – príprava občerstvenia pre pozvaných hostí. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie Prípravu športovo – kultúrneho podujatia ZETOR 25 CUP 

2016. 

(Uznesenie č.25/2016) 

 

13.  Aktuality zo života obce 

13.1 Starosta obce informoval, že dňa 23. júla 2016 sa uskutoční druhý ročník 

Malolehotskej heligónky, ktorého príprava tiež prebieha. S spolupráci s p. Jaroslavom 

Rajnohom máme pripravený zoznam účinkujúcich. Program bude moderovať starosta 
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obce Malá Lehota. Pani Eva Pokorná, ktorá vlastní nehnuteľnosť v Tomovom štále,  

pripravuje v priestoroch Domu kultúry v Malej Lehote výstavu obrazov a ručných prác. 

Po programe sa uskutoční Stretnutie chatárov, o náladu sa postará Malolehotská kapela 

a DJ GARO.  

  

13.2 Starosta obce informoval poslancov OZ, že nám bola poskytnutá finančná dotácia 

z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 600 €, ktorú Obec Malá Lehota 

žiadala na „ Kultúrne leto“. Zmluva s BBSK bola podpísaná dňa 19. mája 2016. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie Aktuality zo života obce. 

(Uznesenie č.26/2016) 

 

14.  Interpelácie poslancov,  interpelácie občanov               

      Interpelácia poslancov prebiehala aj voľne počas zasadnutia. Zasadnutia obecného      
     zastupiteľstva sa nezúčastnili občania obce. 
 

15.  Záver  

V závere obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným poslancom         
a  ukončil zasadnutie. 
 

 
V Malej Lehote, dňa 04.07.2016 
 
 
                Dušan Pacalaj 
                starosta obce 
 

Zapisovateľka : Mgr. Jana Müllerová 

Overovatelia  : Roman Baranec 

                Maroš Pacalaj 


