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Zápisnica 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

v Malej Lehote 

konaného dňa 16.12.2016, o 17:00 hod. 

Prítomní : 

   Poslanci: Jozef Toma, Maroš Pacalaj, Koloman Kozák, Dušan Fuska, Roman Baranec,  

Vladimír Debnár 

Ospravedlnení:  Štefan Debnár  

Starosta obce : Dušan Pacalaj 

Zapisovateľka : Mgr. Jana Müllerová, referentka obce 

Ekonómka obce: Ing. Milena Budinská 

Občania: Ing. Dana Tonkovičová, Maroš Tisovský,  

Juraj Gajan, Martin Surovčík (Revitalizácia bytových domov, s.r.o. ) 

 

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.  Investičný zámer – Nájomný bytový dom Malá Lehota, 12 b.j. 

     5. Výročná správa obce Malá Lehota za rok 2015   

     6.  Plnenie rozpočtu k 30.09.2016 

     7.  Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce 

     8.  Zmena rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenia č. 7 a č. 8 

     9.  Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce  
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     10.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na január – máj 2017 

     11. Vnútorná smernica obce Malá Lehota o poplatkoch za odplatné služby                           

poskytované obcou pre obyvateľov obce ako aj ostatné právnické a fyzické osoby, 

ktorým obec služby poskytuje pre rok 2017 

    12. Návrh rozpočtu obce Malá Lehota na roky 2017-2019 

    13. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 

    14. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Malá Lehota   

Programové obdobie 2015-2020 s výhľadom do roku 2022 

    15. Komunitný plán sociálnych služieb – programové obdobie 2016-2022 

    16.  Rôzne 

    17.  Aktuality zo života obce 

    18.  Interpelácie poslancov,  interpelácie občanov                              

    19.  Záver 

 

1.  S predloženým programom súhlasili všetci poslanci obecného zastupiteľstva. 

(Uzn.č.1/2016- A1) 

 

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

a overovateľov zápisnice              

Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí Roman Baranec, Dušan Fuska 

a Vladimír Debnár poslancami boli schválení. Za zapisovateľku určil starosta Mgr. Janu 

Müllerovú,  za overovateľov zápisnice Jozefa Tomu a Kolomana Kozáka. 

(Uzn.č 1/2016) 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia 

Na minulom zasadnutí OZ, konaného dňa 29.09.2016 nebolo prijaté žiadne uznesenie 

týkajúce  sa uloženia, resp. odporúčania.    

(Uzn. č. 1/2016-B1) 
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4. Investičný zámer obce „ Nájomný bytový dom Malá Lehota,  12 b. j.“ 

Starosta obce predstavil poslancom OZ zástupcov spoločnosti Revitalizácia bytových 

domov, s.r.o.. 

Zástupcovia spoločnosti predniesli prítomným základné informácie o projekte. 

Ekonómka obce Ing. Milena Budinská upozornila poslancov OZ, že pri obstarávaní 

bytového domu obec musí vykonať verejné obstarávanie aj na kúpu, pokiaľ bytový dom  

ešte nie je postavený, ale sa len bude, resp. plánuje stavať. Obec by teda nemala podpísať 

zmluvu o budúcej zmluve s konkrétnou spoločnosťou.  

Predstavitelia spoločnosti Revitalizácia bytových domov, s.r.o. tvrdili, že verejné 

obstarávanie na obstaranie bytového domu nie je potrebné.  

 V otvorenej diskusii sa poslanec Maroš Pacalaj spýtal, koľko žiadostí o pridelenie 

nájomného  bytu obec eviduje. Referentka obce predložila poslancom žiadosti, ktoré boli 

evidované v roku 2016. Jedná sa o jednu žiadosť o pridelenie nájomného bytu.  

Poslanci OZ spolu s prítomnými občanmi vyslovili názor, že je potrebné zabezpečiť 

bývanie pre mladých ľudí a zastaviť migráciu mladých ľudí z našej obce. Poslanec Jozef 

Toma a Maroš Pacalaj sa vyjadrili, že pri nedostatočnom záujme o pridelenie nájomného 

bytu, nie je vhodné začínať s výstavbou bytového domu. Poslanec Vladimír Debnár 

konštatoval, že malý počet žiadostí spočíva v nedostatočnej informovanosti občanov 

o plánovanej výstavbe nájomných bytov zo strany obecného úradu. Referentka obce 

informovala poslancov, že na webovom sídle obce bola zverejnená Žiadosť o pridelenie 

nájomného bytu a podmienky jeho prideľovania, ktoré sú definované vo Všeobecne 

záväznom nariadení Obce Malá Lehota č. 3/2015 o podmienkach prenájmu nájomných 

bytov v obci Malá Lehota. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Investičný zámer obce o odkúpenie bytového domu 

„Malá Lehota 12 b. j.“ v Malej Lehote na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve         

a po kolaudácii stavby Kúpnej Zmluvy od firmy Revitalizácia bytových domov s. r. o.,         

so sídlom Moskovská 1, 974 04 Banská Bystrica  IČO: 44 054 904. Novostavba bytového 

domu sa bude realizovať na pozemkoch parc. č. 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6 podľa 

projektovej dokumentácie, ktoré obec na základe nájomnej zmluvy prenajme menovanej 

stavebnej firme. 

(Uzn. č. 37/2016-A1) - Uznesenie nebolo podpísané starostom obce 
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Obecné zastupiteľstvo schválilo účel  -  Kúpu bytového domu – „Malá Lehota 12 b. j.“ 

v Malej Lehote, na parcelách  č. 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, od firmy Revitalizácia 

bytových domov s. r. o., so sídlom Moskovská 1, 974 04 Banská Bystrica  IČO: 44 054 904; 

byty v bytovom dome budú slúžiť   ako nájomné byty bežného štandardu, ktoré budú      

vo vlastníctve Obce Malá Lehota. 

 - Kúpu technickej vybavenosti k „Malá Lehota 12 b. j.“ v  Malej Lehote, na parcelách         

č. 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6,  podmieňujúcej užívanie bytov v bytovom dome    

pre nájom - „Malá Lehota 12 b. j.“., ktoré budú vo vlastníctve Obce Malá Lehota, od firmy 

Revitalizácia bytových domov, s.r.o., IČO 44 054 904. 

(Uzn. č. 37/2016-A2)  - Uznesenie nebolo podpísané starostom obce 

 

 Obecné zastupiteľstvo schválilo Spôsob financovania kúpy bytového domu - „Malá 

Lehota 12 b. j.“  v Malej Lehote, na parcelách č. 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6 

formou: 

- dotácia z MDVRR SR vo výške 40% z obstarávacích nákladov stavby v zmysle zákona             

č. 443/2010 Z. z.  o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, v znení zákona              

č. 134/2013 Z. z.   

 - úver z prostriedkov ŠFRB vo výške 60% z obstarávacích nákladov stavby v súlade               

so    zákonom NR SR č.607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona NR 

SR č. 150/2013 Z. z.. 

(Uzn. č. 37/2016-A3) - Uznesenie nebolo podpísané starostom obce 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Spôsob financovania kúpy technickej vybavenosti 

podmieňujúcej užívanie bytov v bytovom dome pre nájom „Malá Lehota 12 b. j.“., 

ktoré budú vo vlastníctve Obce Malá Lehota formou: 

- dotácia z MDVRR SR 70% oprávnených nákladov stavby  

(Uzn. č. 37/2016-A4) - Uznesenie nebolo podpísané starostom obce 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo záväzok  Obce Malá Lehota vyčleňovať v budúcich rokoch, 

počnúc rokom, v ktorom bola podaná žiadosť, finančné prostriedky v rozpočte obce na 

zabezpečenie splácania poskytnutého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania počas 

celej doby jeho splatnosti t. j. 40 rokov pri úrokovej sadzbe 1%. 

(Uzn. č. 37/2016-A5) - Uznesenie nebolo podpísané starostom obce 
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Obecné zastupiteľstvo súhlasí  s  predložením žiadosti o poskytnutie podpory na kúpy 

bytov z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v súlade so zákonom NR SR 

č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. 

(Uzn. č. 37/2016-B1) - Uznesenie nebolo podpísané starostom obce 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí  s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie na kúpu 

bytov z MDVRR SR v  zmysle zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 

a o sociálnom  bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z.z. 

(Uzn. č. 37/2016-B2) - Uznesenie nebolo podpísané starostom obce 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí  s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie z MDVaRR SR 

na kúpu technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie bytov vrátane ČOV, miestnej 

komunikácie, vrátane verejného osvetlenia vo výške 70 % z oprávnených nákladov s DPH:  

-      verejného vodovodu a vodovodnej prípojky 

-  verejnej kanalizácie vrátane ČOV a kanalizačnej prípojky 

-  miestnej komunikácie vrátane VO a parkovacích miest 

(Uzn. č. 37/2016-B3) - Uznesenie nebolo podpísané starostom obce 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí  so zachovaním nájomného charakteru bytov po dobu 40 

rokov a zaväzuje  sa dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu § 22 zákona                   

č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

(Uzn. č. 37/2016-B4) - Uznesenie nebolo podpísané starostom obce 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí  so zabezpečením záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja 

bývania spôsobom ručenia nehnuteľnosťou - budovou bytového domu 12 b. j. v obci 

Malá Lehota na parcele č. 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6 s príslušenstvom a 

pozemkoch podľa znaleckého posudku 

(Uzn. č. 37/2016-B5) - Uznesenie nebolo podpísané starostom obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce podpísať zmluvu o budúcej kúpnej 

zmluve so spoločnosťou Revitalizácia bytových domov s. r. o., so sídlom Moskovská 1, 

974 04 Banská Bystrica  IČO: 44 054 904, a to po predložení projektovej dokumentácie 

stavby a nákladov na realizáciu (na presné výmery bytov uvedené v PD) s tým,                   
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že v prípade ak sa obec rozhodne odkúpiť byty a nezíska dotáciu z MDVaRR SR a úver      

zo ŠFRB na financovanie kúpy bytov ani po opakovanom podaní, bude obec oprávnená 

od zmluvy o budúcej kúpnej zmluve odstúpiť 

(Uzn. č. 37/2016-C) - Uznesenie nebolo podpísané starostom obce 

 

5.  Výročná správa obce Malá Lehota za rok 2015  

Ekonómka obce predložila poslancom OZ Výročnú správu obce Malá Lehota za rok 2015 

a oboznámili ich s jej obsahom.  

Poslanci OZ zobrali na vedomie Výročnú správu obce Malá Lehota za rok 2015. 

(Uzn. č. 38/2016) 

 

6.  Plnenie rozpočtu obce Malá Lehota k 30.09.2016 

S plnením rozpočtu obce k 30.09.2016 oboznámila ekonómka obce. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie Plnenie rozpočtu obce Malá Lehota k 30.09.2016. 

(Uzn. č. 39/2016) 

 

7. Prevod nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom obce 

Obecné zastupiteľstvo schválilo 

7.1 v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov spôsob 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 priamy predaj časti 

pozemku zapísaného v Okresnom úrade Žarnovica – katastrálny odbor pre k. ú. Malá 

Lehota na liste vlastníctva obce č. 1419 ako C KN parcela č. 546/2, zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 1565m² vo vlastníctve obce Malá Lehota v podiele 1/1          

k  s. č. 343 o výmere 154m². 

Táto časť parcely k predaju je identifikovaná geometrickým plánom č. 10935479-10/16  zo 

dňa 06.09.2016, ktorý vyhotovil Viliam Struhár, autorizačne overil Ing. Jozef Strelka, dňa 

07.09.2016, úradne overený Okresným úradom Žarnovica – katastrálny odbor, dňa 

08.09.2016 pod č. 330/16 a to ako: 

- Diel č.1 o výmere 1m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa pričleňuje 

k novovytvorenej parcele C KN č. 539/4 , zastavané plochy a nádvoria 
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- Diel č. 2 o výmere 66m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa pričleňuje 

k novovytvorenej parcele C KN č. 539/1, zastavané plochy a nádvoria  

- Diel č. 3 o výmere 36m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa pričleňuje 

k novovytvorenej  parcele C KN č. 539/3, zastavané plochy a nádvoria 

- Diel č. 4 o výmere 51m² zastavané plochy a nádvoria, ktorý sa pričleňuje 

k novovytvorenej parcele C KN č. 539/1, zastavané plochy a nádvoria  

pre žiadateľa Alojza Baranca, rod. Baranca, bytom Malá Lehota č. 343 v podiele 1/1.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetné pozemky sú časťou 

zastavané pod inými budovami (hospodárska budova, sklad) a časť tvorí priľahlú 

plochu k rodinnému domu s. č. 343, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. 

Kúpna cena za pozemky sa stanovuje vo výške 3,05 € za 1m², t. j. za predmet prevodu 

154 m² vo výške 469,70 €, ktorá je zároveň aj cenou dohodnutou. 

Všetky vecné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať kupujúci – 

nadobúdateľ /t. j. kúpna zmluva, návrh na vklad /. 

Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa  

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

neskorších predpisov (ďalej len zámer) obec zverejnila na svojej úradnej tabuli a na 

 svojom webovom sídle (internetovej stránke) v dobe od 05.10.2016 do 19. 10 2016 

vrátane, čím bola splnená zákonná povinnosť obce zverejniť zámer najmenej na 15 

dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom, pričom tento zámer bol 

zverejnený počas celej tejto doby. 

7.2 Kúpnu zmluvu o prevode majetku obce uvedeného v bode 1. 

(Uzn. č. 40/2016) 

 

8. Zmena rozpočtu obce Malá Lehota na rok 2016 – rozpočtové opatrenia č .7  a č. 8  

8.1 Poslanci OZ zobrali na vedomie zmeny rozpočtu obce Malá Lehota na rok 2016 – 

rozpočtové opatrenie č. 7, s ktorými ich oboznámila Ing. Milena Budinská, ekonómka 

obce. 

(Uzn. č. 41/2016 - A) 
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8.2  Ing. Budinská taktiež predložila návrh na zmenu rozpočtu obce Malá Lehota – 

rozpočtové opatrenie č.8, s ktorým všetci prítomní poslanci súhlasili a zmenu 

rozpočtu schválili. 

(Uzn. č. 41/2016 - B) 

 

9. Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce 

Mgr. Jana Müllerová, referentka obce, oboznámila poslancov OZ so Správou 

z vykonanej kontroly, Ing. Ľudmily Rumankovej, hlavnej kontrolórky obce Malá 

Lehota, zo dňa 10.11.2016, pričom kontrolná činnosť bola zameraná na : 

1, overiť správnosť – zverejňovania zmlúv a faktúr na tovary a služby, vedenia 

účtovníctva, vykonávania základnej finančnej kontroly. 

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 

2, Zhodnotiť plnenie rozpočtu, stav pohľadávok, záväzkov a dlhu k 30.09.2016 

Plnenie bežných príjmov obce bolo na 78,66 %. U výnosu dane z príjmov poukázaný 

obci je plnenie na 79,12 %. Vyššie plnenie ovplyvnila daň z nehnuteľnosti na 93,34 % 

a poplatok za komunálny odpad na 96,25 %. Čerpanie bežných výdavkov bolo na 

70,62 %. Kapitálové výdavky vo výške 29 111 € sú kryté prebytkom bežného rozpočtu. 

Obec nevykazuje záväzky po lehote splatnosti a neeviduje žiaden dlh. Pohľadávky 

z daňových a nedaňových príjmov eviduje vo výške 14 286 €. Obec od septembra 

zasiela upomienky na pohľadávky za rok 2016 a aj za predchádzajúce roky.  

Poslanci OZ zobrali Správu o kontrolnej činnosti Ing. Ľudmily Rumankovej, hlavnej 

kontrolórky obce Malá Lehota, zo dňa 10.11.2016 na vedomie. 

 (Uzn. č. 42/2016 ) 

 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malá Lehota               

na   január – máj 2017 

10.1 Referentka obce predniesla poslancom OZ Návrh plánu kontrolnej činnosti na 

január – máj  2017, zo dňa 28.11.2016, ktorý predložila Ing. Ľudmila Rumanková, 

hlavná kontrolórka obce. 

Plán kontrolnej činnosti bude pozostávať z výkonu 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. 
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Ostatné úlohy:  predloženie správy o vykonaní sťažností za rok 2016, predloženie 

správy o kontrolnej činnosti za II. polrok 2016, vypracovanie stanoviska k návrhu 

záverečného účtu obce za rok 2016. 

Poslanci OZ  zobrali na vedomie Návrh plánu kontrolnej činnosti na január – máj 

2017. 

(Uzn. č. 43/2016 -A ) 

10.2 Poslanci OZ jednohlasne schválili Návrh plánu kontrolnej činnosti                          

na január – máj 2017 zo dňa 28.11.2016,  Ľudmily Rumankovej, hlavnej kontrolórky 

obce. 

(Uzn. č. 43/2016 -B ) 

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

Malá Lehota, na výkon kontroly v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti 

na január – máj 2017. 

(Uzn. č. 43/2016 -C ) 

 

11. Vnútorná smernica obce Malá Lehota o poplatkoch za odplatné služby 

poskytované obcou pre obyvateľov obce ako aj ostatné právnické a fyzické osoby, 

ktorým obec služby poskytuje pre rok 2017 

Referentka obce predložila poslancom OZ Návrh vnútornej smernice o poplatkoch 

pre rok 2017, pričom bolo navrhnuté zachovanie výšky poplatkov z roku 2016. 

Poslanci OZ vyhodnotili uvedené sumy ako dostačujúce aj v roku 2017. Starosta obce 

navrhol poslancom OZ myšlienku oslobodiť od poplatkov usporiadanie oslavy krstu, 

s čím všetci prítomní poslanci súhlasili. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Vnútornú smernicu obce Malá Lehota o poplatkoch 

za odplatné služby poskytované obcou pre obyvateľov obce ako aj ostatné právnické 

a fyzické osoby, ktorým obec služby poskytuje pre rok 2017. 

(Uzn. č. 44/2016 ) 

 

12. Návrh rozpočtu obce Malá Lehota na roky 2017 – 2019 

12.1 Obecné zastupiteľstvo schválilo Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez 

programovej štruktúry. 

(Uzn. č. 45/2016 – A-1) 
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12.2 Obecné zastupiteľstvo schválilo Finančný rozpočet obce Malá Lehota na rok 

2017 podľa predloženého Návrhu finančného rozpočtu obce Malá Lehota na rok 2017 

po vylúčení položiek výdavkovej časti rozpočtu: 

- nákup kosačky v navrhovanom rozpočte 5 000 €   

- realizácia hodín na budove obecného úradu v rozpočte 2 500 € a panel „ Vitajte    

v obci“ v rozpočte 1 000 € 

- oplotenie areálu plánovaného vozového parku: rozpočtovaných 8 000 € 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Finančný rozpočet obce Malá Lehota na rok 2017. 

(Uzn. č. 45/2016 – A-2) 

 

13. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 

13.1 Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

Malá Lehota na roky 2017 – 2019, ktorý im predniesla ekonómka obce, Ing. Milena 

Budinská, so záverom, že hlavná kontrolórka obce Malá Lehota odporúča OZ v Malej 

Lehote Návrh rozpočtu na rok 2017 schváliť. 

(Uzn. č. 45/2016 – B-1) 

13.2  Poslanci OZ obdržali Návrh finančného rozpočtu na roky 2017 – 2019, s ktorým 

ich bližšie oboznámila ekonómka obce a starosta obce. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie Finančný rozpočet na roky 2018-2019- 

(Uzn. č. 45/2016 – B-2) 

 

14. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Malá Lehota          

Programové obdobie 2015-2020 s výhľadom do roku 2022 

14.1 Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Vyhodnotenie Programu  

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Malá Lehota v programovom 

období 2007-2013 pre rok 2014 

(Uzn. č. 46/2016 - A) 

14.2 Obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovaný Program hospodárskeho rozvoja   

a sociálneho rozvoja obce Malá Lehota v programovom  období 2015-2020 

s výhľadom do roku 2022 

(Uzn. č. 46/2016 - B) 

 



11 
 

15. Komunitný plán sociálnych služieb obce Malá Lehota pre programové obdobie       

2016-2022 

Poslanci OZ schválili vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb obce Malá 

Lehota pre programové obdobie 2016 -2022 

(Uzn. č. 47/2016) 

 

16. Rôzne 

16.1 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh na začatie správneho konania vo veci 

udelenia individuálnej licencie pre výherné prístroje zo dňa 28.11.2016 pre žiadateľa 

spoločnosť POKER, s.r.o., so sídlom Okružná 1316/4, 962 12  Detva, ktorý bol 

doručený na Obecný úrad v Malej Lehote dňa 30.11.2016 a bolo mu pridelené 

protokolárne číslo 490/2016. 

Jedná sa o pokračovanie prevádzkovania jedného výherného hracieho prístroja,           

v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v prevádzke Pohostinstva Presso – Market Maroš Tisovský,         

so sídlom 966 42  Malá Lehota č. 492. 

Poslanci OZ na minulom Zasadnutí OZ boli oboznámení s anonymným listom, ktorý 

bol doručený na Obecný úrad v Malej Lehote, v ktorom anonymný žiadateľ požaduje 

zrušenie prevádzkovania výherných hracích automatov.  

Poslanci OZ po otvorenej diskusii k danej problematike nesúhlasia s Návrhom             

na začatie správneho konania vo veci udelenia individuálnej licencie pre výherné 

prístroje. Ekonómka obce informovala poslancov OZ, že vzhľadom na to, že poslanci 

OZ nesúhlasia s pokračovaním prevádzkovania, je nutné poukázať spoločnosti POKER 

s.r.o. späť uhradené finančné prostriedky za rok 2017. 

(Uzn. č. 48/2016) 

16.2  Starosta obce oboznámil poslancov OZ s výškou členského príspevku vo výške 

493 € na rok 2017, poukázaný Oblastnej organizácií cestovného ruchu Región Gron. 

Starosta obce podotkol, že spolupráca s Regiónom Gron je bezproblémová a táto 

organizácia robí naozaj dobrú prácu v prospech zviditeľnenia našej obce a obcou 

konaných kultúrnych podujatí. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie výšku členského príspevku vo výške 493 € na rok 2017 

Oblastnej organizácií cestovného ruchu Región Gron. 

(Uzn. č. 49/2016) 
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17. Aktuality zo života obce   

 17.1 Starosta obce navrhol, aby sa zasadnutia OZ v roku 2016 konali podľa potreby, 

najmenej však 1 krát za tri mesiace podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, s čím poslanci OZ jednohlasne súhlasili. 

(Uzn. č. 50/2016 - A) 

17.2  Starosta informoval poslancov OZ, že v spolupráci s POS Žiar nad Hronom sa už 

venuje príprave 30. ročníka Gajdošských fašiangov. Zároveň požiadal poslancov, aby 

premýšľali nad návrhmi a rozdelení úloh na nadchádzajúci ročník.  

17.3 Starosta obce informoval poslancov OZ, že obec podala Žiadosť o poskytnutie 

dotácie na rok 2017 na BBSK. Obec požaduje dotáciu vo výške 4 500 € pre projekt pod 

názvom Obstaranie krojov a krojových súčastí. Celkové náklady sú vo výške 5 000 €. 

Cieľom projektu je podporiť vznik dedinského folklórneho súboru a mladé talenty 

v detskom folklórnom súbore. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie Aktuality zo života obce. 

(Uzn. č. 50/2016 - B) 

 

        18.  Interpelácie poslancov,  interpelácie občanov               

Interpelácia poslancov prebiehala aj voľne počas zasadnutia. Zasadnutia obecného    

zastupiteľstva sa nezúčastnili občania obce. 

 

 19.  Záver  

V závere obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným poslancom                  

a  ukončil zasadnutie. 

 

 

V Malej Lehote, dňa 23.12.2016 

       Dušan Pacalaj 
                starosta obce 
 

Zapisovateľka : Mgr. Jana Müllerová 

Overovatelia  : Koloman Kozák 

                Jozef Toma 


