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Zápisnica 
zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  

v Malej Lehote 
konaného dňa 26.01.2017, o 16.00 hod. 

 
 

Prítomní : 
Poslanci: Jozef Toma, Štefan Debnár, Maroš Pacalaj, Koloman Kozák,  Dušan Fuska, 

Roman Baranec 
Ospravedlnený: Vladimír Debnár 
Starosta obce : Dušan Pacalaj 
Ekonómka obce: Ing. Milena Budinská 
Zapisovateľka : Daniela Petlušová 
 
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. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Malá Lehota na funkčné 

obdobie 6 rokov, t.j.  od 2017 do 2023 
5. Správa nezávislého audítora 
6. Prerokovanie investičného zámeru obce „Výstavba bytového domu „Malá 

Lehota 12 b. j.“ 
7. Zmena rozpočtu Obce Malá Lehota na rok 2017 -  rozpočtové opatrenie č. 1 

a č. 2 
8. Schválenie veliteľa DHZ Obce Malá Lehota 
9. Príprava Gajdošských fašiangov 2017 
10. Rôzne 
11. Aktuality zo života obce 
12. Interpelácie poslancov,  interpelácie občanov 
13. Záver 

 

 

S predloženým programom súhlasili všetci poslanci obecného zastupiteľstva. 

     (Uzn.č.1/2017 –A 1) 
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2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie , určenie zapisovateľa a 

overovateľov zápisnice              

Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí Štefan Debnár, Roman Baranec, 

Koloman Kozák. Poslancami boli schválení. Za zapisovateľku určil starosta Danielu 

Petlušovú, za overovateľov zápisnice Dušana Fusku a Maroša Pacalaja. 

(Uzn.č 1/2017 - B) 

 
3. Kontrola plnenia uznesenia 

Na minulom zasadnutí OZ dňa 16.12.2016 bolo prijaté uznesenie č. 37/2016 týkajúce sa 

Investičného zámeru „Výstavba bytového domu Malá Lehota 12 b.j.“.  

Poslanci OZ schválili investičný zámer „Výstavba bytového domu Malá Lehota 12 b.j.“, 

Uzneseniami : Uzn. č. 37/2016- A1, Uzn. č. 37/2016- A2, Uzn. č. 37/2016- A3, Uzn.              

č. 37/2016- A4, Uzn. č. 37/2016- A5, Uzn. č. 37/2016- B1,  Uzn. č. 37/2016- B2, Uzn.           

č. 37/2016- B3, Uzn. č. 37/2016- B4, Uzn. č. 37/2016- B5, Uzn. č. 37/2016- C.  

Vyššie uvedené uznesenia neboli podpísané starostom obce. 

 (Uzn. č. 1/2017 – B 1) 

 
4. Oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky Obce Malá Lehota Ing. Ľudmily 

Rumankovej zo dňa 16.01.2017 ku dňu 31.01.2017 

Na Obecný úrad bola dňa  18.01.2017 doručené Oznámenie o ukončení funkcie hlavnej 

kontrolórky Obce Malá Lehota Ing. Ľudmily Rumankovej. O vzdaní sa funkcie hlavnej 

kontrolórky oboznámila poslancov OZ Ing. Milena Budinská, ekonómka obce. 

Poslanci OZ  zobrali na vedomie Oznámenie o ukončení funkcie hlavnej kontrolórky Obce 

Malá Lehota zo dňa 16.01.2016. 

 (Uzn. č. 2/2017) 

4.1 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Malá Lehota na funkčné obdobie 6 

rokov, t. j. od 2017 do 2023  

  O konaní voľby hlavného kontrolóra oboznámil starosta obce poslancov.              

Ing. Milena Budinská predložila poslancom OZ Návrh  voľby hlavného kontrolóra obce 

Malá Lehota, v ktorom sú stanovené podmienky, ktoré musí spĺňať každý kandidát                 

na hlavného kontrolóra.  

Konanie voľby hlavného kontrolóra bolo vyhlásené na 08. marca 2017.  

Termín ukončenia podávania prihlášok bol stanovený na 21. Februára 2017 do 14:00 hod 

v zapečatených obálkach s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – 

NEOTVÁRAŤ!“  
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Výkon funkcie hlavného kontrolóra má trvať šesť rokov a funkčné obdobie sa má začať 

nasledujúcim dňom po dni vykonania voľby.  

Poslanci OZ s predloženým Návrhom voľby hlavného kontrolóra Obce Malá Lehota 

súhlasili a vyhlásili Voľbu hlavného kontrolóra Obce Malá Lehota na deň 8. marec 2017. 

(Uzn. č. 3/2017) 
 
4.2 Ing. Milena Budinská, ekonómka obce,  predložila poslancom OZ Podrobnosti 

o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Malá Lehota a náležitosti prihlášky, 

v ktorej sú určené jasné a zrozumiteľné podmienky, ktoré musí splniť každý kandidát          

a spôsob akým budú obálky otvárané.  

Poslanci hlasovali, či bude hlasovanie tajné, alebo verejné. S tajným hlasovaním súhlasili: 

Jozef Toma a Dušan Fuska a s verejným hlasovaním súhlasili: Štefan Debnár, Roman 

Baranec, Koloman Kozák a Maroš Pacalaj. Výsledok hlasovania je verejné hlasovanie.  

Termín otváranie obálok je ustanovený na 22. februára 2017 o 14:00 hod.  

Poslanci OZ súhlasili s návrhom Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného 

kontrolóra Obce Malá Lehota a zároveň . 

 (Uzn. č. 4/2017) 

 
4.3 Pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Malá Lehota poslanci OZ určili                  

na 0,1 % úväzku pracovného času, t.j. 3,75 hod. týždenne.  

 (Uzn. č. 5/2017) 

 
4.4 Obecné zastupiteľstvo ustanovilo komisiu pre Voľbu hlavného kontrolóra Obce 

Malá Lehota v zložení:    Jozef Toma, Maroš Pacalaj a Koloman Kozák. 

(Uzn. č. 6/2017) 

 
5. Správa nezávislého audítora 

Ing. Milena Budinská, ekonómka obce, predložila a predniesla poslancom OZ:  

 - Správu nezávislého audítora Ing. Margity Markovej zo dňa 29.12.2016 k Individuálnej 

účtovnej závierke k 31.12.2015 

 - Správu nezávislého audítora Ing. Margity Markovej zo dňa 29.12.2016                              

ku Konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2015 

 - Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

Poslanci OZ zobrali hore uvedené správy audítora na vedomie. 

(Uzn. č.7/2017) 
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6. Prerokovanie investičného zámeru obce „Výstavba bytového domu                        

Malá Lehota 12 b.j.“   

Starosta obce informoval poslancov OZ, že uznesenia týkajúce sa predmetného 

investičného zámeru, ktoré poslanci OZ schválili na predchádzajúcom Zasadnutí OZ v Malej 

Lehote sa rozhodol nepodpísať. Svoje rozhodnutie odôvodňuje potrebou vykonať verejné 

obstarávanie aj na kúpu, pokiaľ bytový dom nie je ešte postavený.  

Poslanci OZ starostove rozhodnutie nepodpísať predmetné uznesenia podporili a rozhodli 

sa zrušiť všetky uznesenia týkajúce sa investičného zámeru „Výstavba bytového domu  

Malá Lehota 12 b.j.“   

Obecné zastupiteľstvo ruší nasledovné uznesenia: 

1. Uznesenie č. 22/2015 časť Bod 1 zo zasadnutia OZ dňa 29.04.2015 

2. Uznesenie č. 33/2015 v plnom rozsahu zo zasadnutia OZ dňa 26.06.2015 

3. Uznesenie č. 2/2016 v plnom rozsahu zo zasadnutia OZ dňa 29.01.2016 

4. Uznesenie č. 37/2016 v plnom rozsahu zo zasadnutia  OZ dňa 16.12.2016, ktoré nebolo 

podpísané starostom obce. 

(Uzn.č.8/2017) 

 

7.  Zmena rozpočtu obce na rok 2016– rozpočtové opatrenia č. 1 a č. 2 

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

2017 – rozpočtové opatrenie č. 1 , s ktorými ich oboznámila Ing. Milena Budinská, 

ekonómka obce. 

(Uzn.č. 9/2017-A) 

7.2  Ing. Budinská taktiež predložila návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtové opatrenie 

č.2, s ktorým všetci prítomní poslanci súhlasili a jednohlasne schválili. 

 (Uzn.č. 9/2017 – B) 

 

8.  Schválenie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Obce Malá Lehota 

8.1 Po schválení Okresným riaditeľstvom hasičského záchranného zboru v Žiari nad 

Hronom v zmysle § 33 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov menuje Kolomana Kozáka, nar. 17.10.1952,  za veliteľa 

dobrovoľného hasičského zboru  Obce Malá Lehota  dňom 27.01.2017.  

(Uzn.č.10/2017 –A) 
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8.2  OZ  ukladá starostovi Obce Malá Lehota vyhotoviť a doručiť veliteľovi menovací 

dekrét . 

(Uzn.č.10/2017 –B) 

 

9.Príprava Gajdošských fašiangov 2017 

Starosta obce informoval poslancov OZ o príprave 30.Gajdošských fašiangov, ktoré sa 

budú konať v dňoch 24.02. až 26.02.2017 v našej obci.  

V piatok 24.02.2017 začnú fašiangovníci s pochôdzkou po obci, v ZŠ a MŠ sa uskutoční 

výchovný koncert – Gajdoško gajduj a zároveň začne pred Obecným úradom Fašiangová 

zabíjačka a predaj zabíjačkových špecialít. O 09.00 hod bude v ZŠ a MŠ tvorivá dielňa 

a ukážky prác tradičných remesiel, o 11.00 hod bude pred Obecným úradom jarmok 

a o 16.00 sa uskutoční Súťaž o najlepšiu huspeninu 2017.  

Hlavný program „Bol raz jeden gajdoš“ bude v Dome Kultúry o 18.00 hod a Fašiangová 

tancovačka bude o 21.00 v DK Malá Lehota. Starosta obce oboznámil poslancov                 

so zoznamom a prihlásených účinkujúcich.  Zo zahraničia sú to : Španielsko, Írsko, 

Albánsko, Srbsko, Poľsko, Česko, Maďarsko a Anglicko. Poslanci OZ sa dohodli                    

na rozdelení úloh na GF 2017 nasledovne : zabíjačku, kapustnicu a ich predaj budú mať na 

starosti Maroš Pacalaj a Roman Baranec, fašangovníkov a sprievodný koč - Dušan Fuska, 

hostí bude mať na starosti Jozef Toma a Vladimír Debnár, na celkový poriadok dohliadne 

Štefan Debnár. Vstupenky na hlavný program bude predávať Jozef Toma, Štefan Debnár 

a Dušan Fuska a na tancovačke bude pri vstupnom Jozef Toma, Roman Baranec a Štefan 

Debnár. 

(Uzn.č.11/2017) 

 

10. Rôzne 

Starosta obce oboznámil OZ o prebiehajúcich prípravách na ples, ktorý sa má konať  10. 

Februára 2017 o 19:00 v Dome Kultúry. Obec sa na plese nepodieľa finančne ani 

organizačne. Ples organizuje súkromná osoba zo Žarnovice. 

Poslanci OZ zhodnotili nápad organizovať ples ako prínos pre obec. 

 

11. Aktuality zo života obce 

11.1 Ing. Milena Budinská oboznámila poslancov OZ s menným zoznamom ľudí, ktorí 

pracujú cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na §10  a §12 v rámci menších obecných 

služieb. 

Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.  
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11.2 Starosta obce informoval poslancov OZ  o plánovanom vypiľovaní stromov 

v miestnom cintoríne. Týka sa to stromov okolo starého kostola, ktoré sú v jeho blízkosti 

a hrozí, že poškodia jeho krytinu. Žiadosť o súhlas na výrub stromov bude odoslaná na 

OcÚ Veľká Lehota  a po jej schválený,  bude starosta obce  kontaktovať firmu, ktorá 

stromy vypíli. 

 (Uzn.č.12/2017) 

 

12. Interpelácie poslancov, interpelácie občanov 

Poslanec Jozef Toma predniesol poslancom OZ návrh o renovácii budovy starej materskej 

škôlky, ktorá chátra a je nevyužitá. Všetci prítomní poslanci OZ sa v diskusii  zhodli na tom, 

že je budova starej materskej škôlky je nevyužitá a je naozaj škoda nechať budovu úplne 

schátrať. 

 Poslanec Toma navrhol využiť budovu na vybudovanie DSS 

 

13. Záver 

V závere obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným poslancom              

a  ukončil zasadnutie. 

 

 
 
V Malej Lehote, dňa 01.02.2017 
 
 
 
            Dušan Pacalaj 
            starosta obce 
 

Zapisovateľka : Daniela Petlušová 

Overovatelia  : Dušan Fuska 

    Maroš Pacalaj 


