
1 
 

Zápisnica 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  

v Malej Lehote 

konaného dňa 08.03.2017, 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. Voľba  hlavného kontrolóra Obce Malá Lehota na funkčné obdobie 6 rokov,          
 t.j.  od 2017 do 2023 
5. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce 
6. Zmena rozpočtu Obce Malá Lehota na rok 2017 -  rozpočtové opatrenie č. 3 a č. 4 
7. Rôzne 
8. Aktuality zo života obce 
9. Interpelácie poslancov,  interpelácie občanov 
10. Záver 
 

S predloženým programom súhlasili všetci poslanci obecného zastupiteľstva. 

     (Uzn.č.13/2017 –A 1) 

 

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

overovateľov zápisnice              

Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí Maroš Pacalaj a Roman Baranec. 
Poslancami OZ boli schválení. Za zapisovateľku určil starosta Danielu Petlušovú, za 
overovateľov zápisnice Koloman Kozák a Dušan Fuska. 
Poslanci OZ zobrali návrhovú, mandátovú a volebnú komisiu a určenie zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice na vedomie. 
(Uzn.č 13/2017 – A2, B2, B3) 
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3. Kontrola plnenia uznesenia 

Na minulom zasadnutí OZ dňa 26.01.2017 bolo prijaté uznesenie č. 10/2017 B – ktoré 
ukladalo starostovi obce vystaviť menovací dekrét pre veliteľa DHZ.  
Menovací dekrét bol vystavený a odovzdaný veliteľovi DHZ Kolomanovi Kozákovi. 
(Uzn. č. 13/2017 – B 1) 

 

4.  

4.1 Voľba hlavného kontrolóra Obce Malá Lehota na funkčné obdobie 6 rokov,             

t.j. od 2017 do 2023. 

Zapisovateľka Daniela Petlušová prečítala prítomným poslancom OZ správu komisie na 
posúdenie splnenia podmienok a náležitostí doručených prihlášok jednotlivých 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Malá Lehota zo dňa 22.februára 2017.  
V určenom termíne bola doručená jedna prihláška od Ing. Eleny Ďurovičovej, bytom 
Bzenica 158,  966 01 Hliník nad Hronom, ktorá splnila podmienky a bola pozvaná na voľbu 
hlavného kontrolóra obce.  
Poslanci OZ zobrali správu komisie na posúdenie splnenia podmienok a náležitostí 
doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Malá 
Lehota na vedomie.  
 (Uzn. č. 14/2017) 

 

4.2  

 Pani Ing. Elena Ďurovičová sa odprezentovala ako kandidát na funkciu hlavného 
kontrolóra Obce Malá Lehota prítomným poslancom OZ a starostovi obce.  
Poslanci OZ zobrali na vedomie prezentáciu kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra 
Obce Malá Lehota.  
(Uzn. č. 15/2017-A) 

 
4.3 

 Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že Voľba hlavného kontrolóra Obce Malá 
Lehota sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 
v platnom znení.   
(Uzn. č. 15/2017-B) 

 

4.4 

 Zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo 6 poslancov a na hlasovanie pre 
voľbu hlavného kontrolóra je potrebná 3/5 účasť, ktorá bola splnená, a následne  
prebehlo hlasovanie. Všetci poslanci vo verejnom hlasovaní zvolili za hlavnú kontrolórku 
Obce Malá Lehota Ing. Elenu Ďurovičovú, bytom Bzenica 158, 966 01  Hliník nad Hronom. 
(Uzn. č. 15/2017-C) 

 
4.5 

 Poslanci zobrali na vedomie výsledky Voľby hlavného kontrolóra obce Malá 
Lehota. Novým kontrolórom Obce Malá Lehota je Ing. Elena Ďurovičová. 
 (Uzn. č. 16/2017-A) 

 

4.6 

 Súčasťou prihlášky na pozíciu hlavného kontrolóra obce Malá Lehota Ing. Elena 
Ďorovičová žiadala poslancov OZ o súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti v súlade 
s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   
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a to ako asistentka audítorky na základe živnostenského oprávnenia zo dňa 07.11.2016          
na účtovnícke a administratívne práce.  
Všetci prítomný poslanci OZ sa zhodli, že súhlasia s vykonávaním inej zárobkovej činnosti 
hlavnej kontrolórke obce. 
(Uzn. č. 16/2017-B) 

 

4.7  

 Poslanci OZ majú právo na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecenom zriadení 
schváliť mesačnú odmenu a jej výšku pre hlavného kontrolóra. Všetci prítomní schválili 
mesačnú odmenu vo výške 30% zo základného platu odo dňa začiatku výkonu funkcie 
hlavného kontrolóra obce Malá Lehota, t.j. od 09.03.2017.  
(Uzn. č. 17/2017-1) 

 
4.8 Na základe Zásad odmeňovania poslancov zo dňa 28.02.2011 Obecného 
zastupiteľstva v Malej Lehote, zástupcu starostu obce, predsedov a členov stálych komisií 
a hlavného kontrolóra, poslanci OZ schválili Dodatok č. 2, v ktorom bola  schválená 
odmena a jej výška pre hlavného kontrolóra.  
(Uzn. č. 17/2017-2) 

 

5. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom  obce 

Na Obecný úrad v Malej Lehote bola dňa 15.02.2017 doručená Žiadosť o odkúpenie 
spoluvlastníckeho podielu obce k pozemku od  pani Kláry Hagarovej, rodenej Tomovej, 
nar. 26.10.1963, bytom Sereď, ul. Krásna 1305/25.  

V žiadosti uvádza, že je vlastníčkou 1/6 pozemku na LV 2184 parcelné číslo 830/2 
s výmerou 543 m2,  druh pozemku  - zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území 
Malá Lehota.  

Touto žiadosťou žiada o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 5/6 od obce Malá 
Lehota. Uvedený pozemok patril v minulosti jej blízkym príbuzným a stál na ňom ich 
rodinný dom. K žiadosti priložila aj výpis z pozemkovej knihy, v ktorom je uvedená 
majetková podstata tejto parcely. Príbuzní si v reštitúciách nežiadali o vrátenie majetku 
a ich podiely sa následne  stali majetkom štátu – obecného úradu v Malej Lehote. 
Dedičským konaním (č. 26D 279/2015, Dnot. 86/2015, zo dňa 28.04.2015)sa pani Klára 
Hagarová stala vlastníčkou 1/6 pozemku ako priama dedička zo zákona. V žiadosti ďalej 
uvádza, že nakoľko je to pozemok jej príbuzných, ktorí boli výhradnými vlastníkmi celého 
pozemku, má k tomuto pozemku citový vzťah. Pozemok chce zveľadiť a začať ho riadne 
užívať pre svoje súkromné účely. Z tohto dôvodu žiada o odpredaj spoluvlastníckeho 
podielu k uvedenej parcele. Po následnom schválení žiadosti uvádza, že doloží všetky 
potrebné úradné dokumenty a bude hradiť náklady spojené s odpredajom pozemku. 
Obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť pani Kláry Hagarovej na vedomie. 
(Uzn. č.18/2017- A) 

Obecné zástupiteľstvo v Malej Lehote odporúča starostovi obce do najbližšieho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva dať vypracovať znalecký posudok.  
(Uzn. č.18/2017- B) 

 
6. Zmena rozpočtu Obce Malá Lehota na rok 2017 – rozpočtové  opatrenie č. 3 a č. 4 

6.1  

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie zmeny rozpočtu obce na rok     

2017– rozpočtové opatrenie č. 3, ktoré im predniesla ekonómka obce Ing. Milena 

Budinská.   

(Uzn. č.19/2017- A) 
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6.2 

V otvorenej diskusii poslanci OZ sa vyjadrili, že počet učiteľov je privysoký a nastala 

prezamestnanosť. Na najbližšie zasadnutie  OZ žiadajú prítomnosť riaditeľky školy 

a ekonómky školy. 

Poslanci OZ neschválili rozpočtové opatrenie č. 4. 

(Uzn. č.19/2017-B) 

 

7. Rôzne 

7.1 

 Poslanci OZ na základe zverejnenia priemerného platu v hospodárstve pre rok 

2017 prerokovalo plat starostu v súlade s § 4 ods. 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov. Starostovi Obce schválili navýšenie o 30% s účinnosťou od 01. marca 2017. 

(Uzn.č.20/2017) 

 

7.2 

 Prítomní poslanci OZ prijali uznesenie o schválení paušálnej náhrady za použitie 

vlastného motorového vozidla. Schválili paušálnu náhradu vo výške 0,20 €/1 km pri 

použití osobného motorového vozidla a u väčších motorových vozidiel a nákladov vo 

výške 0,25 €/1 km pri vykonávaní prepravy materiálu a osôb v záujme obce. V prípade, že 

cestovné bude  hradené z projektov, tak sa bude vyplácať v zmysle podmienok 

konkrétneho projektu.  

(Uzn.č.21/2017) 

 

7.3  

 Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ o vyhodnotení 30. ročníka 

Gajdošských fašiangov, s ktorých priebehom bol nadmieru spokojný. Všetkým poďakoval 

za spoluprácu pri prípravách a povedal, že všetci zahraniční hostia tiež chválili priebeh    

GF 2017  a boli so všetkým spokojní.  

(Uzn.č.22/2017) 

7.4 

Obecné zastupiteľstvo sa na základe žiadosti o vykonávanie funkcie hlavného 

kontrolóra aj pre iné obce od p. Ing. Eleny Ďurovičovej, ktorá bola súčasťou prihlášky na 

funkciu hlavného kontrolóra ustanovilo, že Obec Malá Lehota uzatvorí Zmluvu o výkone 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce, ktorá bude uzavretá v zmysle § 

18 b/ a § 20a/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

s obcami : Stará Kremnička, Ostrý grúň, Rudno nad Hronom, Horné Hámre a Orovnica. 

 (Uzn.č.24/2017) 
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8. Aktuality zo života obce  

Ing. Milena Budinská informovala poslancov OZ, že žiadosť podaná  na UPSVaR Banská 

Štiavnica na Dohodu o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola schválená pre 4 

uchádzačov o zamestnanie s nástupom 01.04.2017 s trvaním 6 mesiacov. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie aktuality zo života obce. 

(Uzn.č.23/2017) 

 

19.  Záver  

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

 
 
V Malej Lehote, dňa 10.03.2017 
 
 
 
            Dušan Pacalaj 
            starosta obce 
 

Zapisovateľka : Daniela Petlušová 

Overovatelia  : Dušan Fuska 

                Maroš Pacalaj 


