Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Malej Lehote
konaného dňa 24.07.2018, o 16:00 hod.
Prítomní :
Poslanci: Maroš Pacalaj, Koloman Kozák, Dušan Fuska, Štefan Debnár, Roman Baranec
Ospravedlnení: Vladimír Debnár, Jozef Toma
Starosta obce : Dušan Pacalaj
Zapisovateľka : Bc. Adriana Kocianová, referentka obce
Ekonómka obce: Bc. Ladislava Palajová
Kontrolórka obce: Ing. Elena Ďurovičová- sa ospravedlnila

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 5. 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. Zmena rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové opatrenia
5. Príprava Malolehotskej heligónky 2018 a stretnutie chatárov
6. Rôzne
7. Aktuality zo života obce
8. Interpelácie poslancov a otázky občanov
9. Záver

1. S predloženým programom súhlasili všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
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(Uzn.č.40/2018 –A1)

2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie , určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí Koloman Kozák a Štefana Debnár,
poslancami boli schválení. Za zapisovateľku určil starosta Bc. Adrianu Kocianovú, za
overovateľov zápisnice Roman Baranec a Dušana Fusku.
(Uzn.č 40/2018 - A2,B3,B4)

3. Kontrola plnenia uznesenia
Na minulom zasadnutí OZ, konaného dňa 29.06.2018 nebolo prijaté žiadne uznesenie
týkajúce sa uloženia, resp. odporúčania.
(Uzn. č. 40/2018 – B1)

4.1 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Zmenu rozpočtu obce – rozpočtové
opatrenia č.7, s ktorým ich oboznámila ekonómka obce Bc. L.Palajová.
(Uzn. č.41/2018)
4.2 Po oboznámení s rozpočtovým opatrením č.8, ekonómkou obce Bc. L. Palajovou,
Obecné zastupiteľstvo Zmenu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenia č.8 schválilo
jednohlasne.
(Uzn .č.42/2018)
5. OZ jednohlasne zobralo na vedomie prípravu Malolehotskej heligónky 2018
a stretnutie chatárov
( Uzn. č. 43/2018)
6. UDELENIE – PAMÄTNEJ PLAKETY OBCE MALÁ LEHOTA
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo, v zmysle § 11 ods. 3 písm. k zákona
č.369/1990 o obecnom zriadení.
Pri príležitosti ,,630 výročia“ prvej písomnej zmienky o Obci:
Udeľuje: PAMÄTNÚ PLAKETU - Obce Malá Lehota“: Jánovi Debnárovi ,
za zásluhy o výstavbu v dobe vyhlásenia obce za zánikovú
Stanislavovi Pacalajovi,
ktorý sa ako starosta obce v rokoch 1990 – 1994 zaslúžil o výstavbu
vodovodu pre obec Malá Lehota
Marte Tisovskej
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ktorá sa ako starostka obce v rokoch 1995 – 2014 zaslúžila o rozvoj
obce Malá Lehota
(Uzn. č.44/2018)
7. OZ zobralo na vedomie a zároveň schválilo
Uzavretie dohody o medzinárodnej spolupráci s obcou OMICE
(Uzn. č.45/2018 – A,B)

8. Aktuality zo života obce – Poďakovanie poslancom za spoluprácu pri organizovaní
Zetor CUP 25
(Uzn.č. 46 /2018)
9. Interpelácie poslancov, otázky občanov
Interpelácia poslancov prebiehala aj voľne počas zasadnutia. Zasadnutia obecného
zastupiteľstva sa nezúčastnili občania obce.

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

V Malej Lehote, dňa 26.07.2018.

Dušan Pacalaj
starosta obce

Zapisovateľka : Bc. Adriana Kocianová
Overovatelia : Roman Baranec, Dušan Fuska
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