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Zápisnica 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  v Malej Lehote 

konaného dňa 28.04.2016, o 16.00 hod. 
Prítomní : 
Poslanci: Vladimír Debnár, Jozef Toma, Štefan Debnár, Maroš Pacalaj, Koloman Kozák,  

Dušan Fuska, Roman Baranec 
Starosta obce : Dušan Pacalaj 
Ekonómka obce: Bc. Ladislava Palajová 
Hlavná kontrolórka: Ing. Elena Ďurovičová  
Zapisovateľka : Veronika Ďatková 
občania: Mária Borošová 
 
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 7 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. Vybudovanie kamerového systému v obci Malá Lehota 

5. Zmena rozpočtu Obce Malá Lehota na rok 2017 -  rozpočtové opatrenie č. 

4, č. 5    a č. 6 

6. Správa o finančnej kontrole za marec – apríl 2017 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na mesiac jún 2017 

8. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce 

9. Rôzne 

10. Aktuality zo života obce 

11. Interpelácie poslancov,  interpelácie občanov 

12. Záver 

 

1.  S predloženým programom súhlasili všetci poslanci obecného zastupiteľstva. 

     (Uzn.č.24/2017 –A1) 
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2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie , určenie zapisovateľa a 

overovateľov zápisnice              

Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí Maroš Pacalaj, Roman Baranec, 

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

Ďatkovú, referentku obce, za overovateľov zápisnice Dušana Fusku a Štefana Debnára. 

(Uzn.č 24/2016 – A2) 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia 

Na minulom zasadnutí OZ dňa 08.03.2017 prijaté žiadne uznesenie týkajúce sa uloženia, 

resp. odporúčania.    

(Uzn. č. 24/2017 – B 1) 

 

4. Vybudovanie kamerového systému v obci Malá Lehota  

Starosta obce informoval poslancov OZ, že nakoľko Výzva Pôdohospodárskej platobmnej 

agentúry - Opatrenie 7 z programu rozvoja vidieka,  podopatrenie 7.4 – antivandalizmus, 

do ktorej sa obec v minulosti zapojila, bola zrušená, máme možnosť vypracovať Žiadosť 

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie 

kriminality pre rok 2017, ktorú zastrešuje Ministerstvo vnútra SR. 

 Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť obyvateľstva obce, preventívnym spôsobom 

znižovať páchanie rôznej kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Obdobie realizácie 

bude od augusta do decembra 2017. Projekt bude finančne podporený Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky. Obec žiada o poskytnutie dotácie na projekt v oblasti 

prevencie kriminality vo výške 21 100,00€. Požadovaná dotácia môže byť poskytnutá 

najviac do 80% predpokladaných výdavkov projektu. Zvyšných 20% bude financovať obec 

Malá Lehota. Plánovaný kamerový systém bude komunikovať pomocou vlastnej optickej 

siete, 11 ks moderných digitálnych IP kamier s príslušenstvom. Systém bude plne 

automatizovaný. Kamery sú naplánované na monitorovanie nasledujúcich priestorov:  

1. Obecný úrad – vstup 

2. Obecný úrad – dvor 

3. Obecný úrad – cesta 

4. Autobusová zástavka, križovatka 

5. Príjazdová komunikácia (ŠPZ) 
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6. Park (PTZ) 

7. Základná škola – vstup 

8. Základná škola – ihrisko 

9. Multifunkčné ihrisko 

10. Požiarna zbrojnica 

11. Požiarna zbrojnica – smer Pavlov štál  

 

Investičný zámer Vybudovanie kamerového systému v obci Malá Lehota poslanci OZ 

schválili a odobrili vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu        

na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017 

(Uzn. č. 25/2017) 

 

5. Zmena rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenia č. 4, č. 5 a č.6 

 

5.1  Zmena rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 4 

Hlavná kontrolórka Ing. Elena Ďurovičová predložila poslancom obecného zastupiteľstva 

zmenu rozpočtu – rozpočtového opatrenia č. 4, ktoré sa týkalo Základnej a Materskej 

školy Malá Lehota.  Pani Mária Borošková, ekonómka ZŠ s MŠ, oboznámila poslancov OZ 

o finančnej situácií. Rozpočet sa skladá z dvoch častí mzdy (147 000€), a bežná prevádzka 

školy (13 100€), čo spolu je 160 100. V rozpočte školy chýba 6 000€. Poslanci OZ boli 

oboznámení, zobrali to na vedomie a zároveň aj schválili presun 6 000€ z bežného účtu 

Obecného úradu Malá Lehota.  

(Uzn.č.26/2017 – A ) 

 

5.2 Zmena rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 5 

Hlavná kontrolórka Ing. Elena Ďurovičová predložila poslancom obecného zastupiteľstva 

zmenu rozpočtu – rozpočtového opatrenia č. 5, ktoré poslanci zobrali na vedomie.  

(Uzn.č.26/2017 – B ) 

 

5.3 Zmena rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 6 

Hlavná kontrolórka Ing. Elena Ďurovičová predložila poslancom obecného zastupiteľstva 

zmenu rozpočtu – rozpočtového opatrenia č. 6, ktoré poslanci schválili.  

Súhlasili s presunom finančných prostriedkov (rozpočtové opatrenie č. 6) vo výške 5 897 € 
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z rezervného fondu Obce Malá Lehota na účel investičného zámeru – Vybudovanie 

kamerového systému v obci Malá Lehota.  

(Uzn.č.26/2017 – C ) 

 

6.  Správa o finančnej kontrole za marec – apríl 2017 

Hlavná kontrolórka Ing. Elena Ďurovičová predložila poslancom obecného zastupiteľstva 

so Správou o finančnej kontrole za marec – apríl 2017, čo poslanci zobrali na vedomie.  

 (Uzn.č. 27/2017 - A) 

 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na mesiac Jún 2017 

Hlavná kontrolórka Ing. Elena Ďurovičová predložila poslancom obecného zastupiteľstva 

návrh plánu kontrolnej činnosti na mesiac Jún 2017. Poslanci OZ poslanci zobrali na 

vedomie a schválili plán kontrolnej činnosti na mesiac Jún 2017 a zároveň poverili hlavnú 

kontrolórku obce Mala Lehota na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom 

kontrolnej činnosti.  

(Uzn. č.28/2017 – A,B) 

 

8. Prevod nehnuteľnosti a nakladanie z majetkom obce 

Starosta obce oboznámil poslancov o zámere predaja nehnuteľného majetku Obce Malá 

Lehota zapísaného na LV č. 2184, E KN parcela č. 830/2 o celkovej výmere 543 m² , druh 

zastavaná plcha a nádvorie, v podiele 5/6 pre Obec Malá Lehota, priamym predajom. Na 

minulom zasadnutí poslanci OZ odporučili vypracovanie znaleckého posudku, ktorý im 

starosta obce predložil l nahliadnutiu.  

OZ schválilo zámer priameho predaja nehnuteľného majetku Obce Malá Lehota                   

a stanovuje lehotu na podávanie cenových ponúk do 31.06.2017 do 12:00 hod.                    

do podateľne Obecného úradu Malá Lehota. 

 (Uznesenie č. 29/2017) 

 

9. Rôzne 

9.1. Poslanec Štefan Debnár navrhol kúpu novej kosačky, ktorá by bola vhodná na kosenie 

verejných priestranstiev napríklad futbalového ihriska, verejného parku. Po konzultácií s 

kontrolórkou a ekonómkou obce o možnom objeme finančných prostriedkov na nákup 

kosačky sa zhodli na nákupe novej kosačky do maximálnej výšky 2000€ pri čom finančné 
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prostriedky sa presunú z rezervného fondu obce Malá Lehota. Zo siedmich zúčastnených 

poslancov bolo päť poslancov za kúpu novej kosačky a dvaja poslanci sa zdržali hlasovania. 

(Uznesenie č.31/2017) 

 

 

9.2. Starosta obce informoval poslancov o návrhu plánu prestavby bytového domu  

bývalej MŠ, v ktorej by sa mohlo vybudovať 8-  10 komerčných bytov,  určených na predaj. 

Náklady na výstavbu budú použité aj z vlastných zdrojov .  

 OZ  dáva za úlohu starostovi zistiť predbežné náklady na vypracovanie projektovej 

dokumentácie. 

(Uznesenie č.32/2017) 

                                                   

 

10. Aktuality zo života obce 

1. Obec sa zapojila do súťaže Naj Dedinka. 

vypraných 8 obcí vrátane Malej Lehoty. Súčasťou súťaže je natáčanie v Malej Lehote,  

ktoré sa bude konať 4.,5, a 6. augusta 2017. Súťaženie obcí o titul Naj dedinka roka 

rozbehol RTVS. Odohrá sa niekoľko disciplín, ktoré preveria schopnosti a súdržnosť 

obyvateľov. Tí plnia rôzne typy úloh, jedna je určená pre starostu, druhá pre niektorú z 

rodín, ďalšia spája viacero ľudí v skupine a vo finále sa do plnenia zadania má zapojiť čo 

najviac obyvateľov obce. Naj dedinku Slovenska bude vysielať RTVS počas letných 

prázdnin.  

 

3. Hlavná kontrolórka Ing. Elena Ďurovičová oboznámila poslancov o vysokom náklade na 

vyvážanie odpadu.  

 

  

 

18.  Interpelácie poslancov,  interpelácie občanov     

1. Poslanec Štefan Debnár znovu otvoril tému výstavba garáží blatine.  

 

Interpelácia poslancov prebiehala aj voľne počas zasadnutia. Zasadnutia obce sa 

zúčastnila ekonómka Základnej školy Malá Lehota Mária Borošová.   
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19.  Záver  

V závere obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným poslancom a  

ukončil zasadnutie. 

 

 

V Malej Lehote, dňa 28.04.2017 
 
 
                Dušan Pacalaj 
                starosta obce 
Zapisovateľka : Veronika Ďatková  

Overovatelia  : Dušan Fuska 

              Štefan Debnár 


