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Zápisnica 
zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  

v Malej Lehote 
konaného dňa 30.06.2017, o 16.00 hod. 

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

Roman Baranec 
Starosta obce : Dušan Pacalaj 
Ekonómka obce: Bc. Ladislava Palajová 
Zapisovateľka : Bc. Adriana Kocianová 
občania:  
 
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. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 

             6. Plnenie rozpočtu obce Malá Lehota k 30.03.2017 - škola 

             7. Investičný zámer ,,Prestavba budovy bývalej materskej školy na komerčné byty“ 

             8. Zmena rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenia č.7 a č.8 

             9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

           10. Prevod nehnuteľnosti a nakladania s majetkom obce 

           11. Príprava športovo – kultúrneho podujatia ZETOR 25 CUP 2017                          

           12. Rôzne 

           13. Aktuality zo života obce 

           14. Interpelácie poslancov, interpelácie občanov 

           15. Záver 

 

1.  S predloženým programom súhlasili všetci poslanci obecného zastupiteľstva. 

     (Uzn.č.32/2017 –A 1) 

 

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

Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí  Toma Jozef, Koloman Kozák. 
Poslancami boli schválení. Za zapisovateľku určil starosta Bc. Adrianu Kocianovú, za 
overovateľov zápisnice Roman Baranec a Maroša Pacalaja. 
(Uzn.č 32/2017 – B 2) 
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3. Kontrola plnenia uznesenia 
Na minulom zasadnutí OZ dňa 30.06.2016 nebolo prijaté žiadne uznesenie týkajúce sa 
uloženia, resp. odporúčania.    
(Uzn. č. 32/2017 – A1) 
 
4. Návrh záverečného  rozpočtu obce Malá Lehota k 30.06.2016  
S návrhom záverečného rozpočtu  obce k 30.06.2016 oboznámila poslancov Bc. Ladislava 
Palajová, ekonómka obce, poslanci zobrali plnenie rozpočtu obce k 30.06.2016 na 
vedomie. 
(Uzn. č. 33/2017) 
 
4.1. Nedoplatky za komunálny odpad, nevyberie sa toľko peňazí koľko nás stoja náklady 
za odvoz odpadu. 
Ako riešiť tých čo neplatia (neplatičov) Ak sa nebude platiť, budú vznikať penále. 
Poslanci sa zhodli na tom, že neplatičov najprv vyzveme  ak nezaplatia, tak budú 
vyhlásený v obecnom rozhlase a ak ani potom nezaplatia budú zverejnený na obecnej 
tabuly a obecnej stránke. 

 
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky  obce k Záverečnému účtu obce na rok 2016  

5.1  Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce Malá Lehota k Záverečnému  rozpočtu obce ( Ing. Elena Ďurovičová) na rok     2016– 

rozpočtové opatrenie č. 5 , s ktorým ich oboznámila Bc. Ladislava Palajová, ekonómka 

obce. 

(Uzn.č.34/2017 ) 

 

6.   Plnenie rozpočtu obce Malá Lehota k 30.03.2017 – škola 

6.1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Malá Lehota bez výhrad 

6.2. Ďalej schvaľuje presun 100% z výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo 

výške 41 593,62€. Táto finančná hotovosť bude presunutá na osobitný účet rezervného 

fondu Obce Malá Lehota. 

(Uzn.č.35/2017) 

 

6.1. Obecné zastupiteľstvo Berie na vedomie  

plnenie rozpočtu Obce Malá Lehota k 30.03.2017 

(Uzn.č. 36/2017) 

 

7. Investičný zámer ,,Prestavba budovy bývalej materskej školy na komerčné byty“ 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje Investičný zámer ,,Prestavba budovy bývalej 

MŠ na komerčné byty.“ 

Projektová dokumentácia : vybrať niekoho, kto urobí výberové konanie (strp 13 800€) 

Osloviť banky, ktoré nám budú ochotné poskytnúť úver. 

(Uzn.č.37/2017) 

 

 

8. Zmena rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenia č.7 a č.8 
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A, Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  

zmenu rozpočtu na rok 2017- rozpočtové opatrenia č.7. 

B, Schvaľuje, zmenu rozpočtu obce na rok 2017 –rozpočtové opatrenia č.8. 

(Uzn.č.38/2017)  

8.1. Nakoľko sa pokazil obecný rozhlas a jeho oprava by bola drahšia ako zakúpenie 

nového zariadenia, na skúšku (jeden mesiac) bolo zobrané zariadenie Florián. Jeho 

zakúpenie by stálo Obec 2000€. 

(Uzn.č.38A/2017) 

 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

Obecné zastupiteľstvo  

               A, berie na vedomie 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017(neuhrádzať čo nie je schválené) 

               B, schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017-09-11 

               C, poveruje 

Ing. Elenu Ďurovičovú, na výkon kontroly v súlade so schváleným Návrhom kontrolnej  

činnosti na II. polrok 2017 

(Uzn.č.39/2017) 

 

 

10. Prevod nehnuteľnosti a nakladania s majetkom obce 

10.1. Starosta obce predniesol Zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu predaja 

majetku obce priamym predajom podľa §9a ods. 2 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Obecné zastupiteľstvo  

               berie na vedomie  

vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov v súvislosti so zverejnením zámeru priameho 

predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk. Predmetom je nehnuteľný 

majetok par.č. KN-E 830/2, zastavané plochy o výmere 543m², z toho 5/6 vo vlastníctve 

Obce Malá Lehota, t.j.452m², pozemok nachádzajúci sa v Obci Malá Lehota, okres 

Žarnovica, kraj Banskobystrický 

(Uzn.č.40/2017-A) 

 

 Obecné zastupiteľstvo 

                schvaľuje 

prevod majetku Obce Malá Lehota uvedeného v bode A.(Kúpna Zmluva) 3,32€/m² 

(Uzn.č.40/2017-B) 

 

11. Príprava športovo – kultúrneho podujatia ZETOR 25 CUP 2017   

11.1. Starosta obce oboznámil poslancov o priebehu podujatia Zetor 25 Cap 2017, ktoré 

sa bude konať 8.7.2017. Spoločne si rozdelili úlohy a zabezpečili hladký priebeh celej 

plánovanej akcie. 
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Obecné zastupiteľstvo  

                berie na vedomie  

prípravu športovo- kultúrneho podujatia Zetor 25 CAP 2017 

(Uzn.č.41/2017)    

 

12. Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo  

               berie na vedomie 

prípravu kultúrneho podujatia Malolehotská heligónka a Stretnutie chatárov, ktorá sa 

bude konať dňa: 29.7.2017 

(Uzn.č.42/2017) 

Prípravu súťaže ,,Naj dedinka Slovenska“ dňa 4,5,6.08.2017 

(Uzn.č.43/2017) 

Dohodnutie organizačnej činnosti 

 

13. Aktuality zo života obce 

OZ berie na vedomie: Pán Fuska informoval OZ o nutnej oprave obecnej cesty (Kováčikova 

cesta u Hubačov). 

Pán Július Tisovský oboznámil OZ s obhliadkou lomu, ktorá je dohodnutá na 10.7.2017. 

Starosta oboznámil OZ s dôležitým krokom vytvoriť znalecký posudok k výstavbe garáží 

a spoločne prejednávali ako postupovať na tomto projekte. 

Ďalším dôležitým bodom bolo odvodnenie ,,Blatiny“ jej rekonštrukcia, buď sa to zrealizuje 

svojpomocne alebo cez výberové konanie. 

(Uzn.44/2017) 

14.  Interpelácie poslancov,  interpelácie občanov               

14.1 Interpelácia poslancov prebiehala aj voľne počas zasadnutia.  

15.  Záver  

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

 
V Malej Lehote, dňa 30.06.2017 
 
 
                Dušan Pacalaj 
                starosta obce 
Zapisovateľka : Bc. Adriana Kocianová 

Overovatelia  : Jozef Toma 

                Koloman Kozák 


