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Zápisnica 
zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

 v Malej Lehote  
konaného dňa 30.11.2018, o 16.00 hod.  

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

Jozef Toma 
Zapisovateľka : Bc. Adriana Kocianová 
Účtovníčka obce: Bc. Ladislava Palajová 
Zamestnankyňa obce, zodpovedná za miestne poplatky a dane: Mgr. Jana Müllerová 
Kontrolórka obce: Ing. Elena Ďurovičová 
Starosta obce : Dušan Pacalaj 
 
1. Otvorenie, schválenie programu  zasadnutia  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/ 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. 
Pretože boli prítomní 6 poslanci, obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.  
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. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 
5.  Plnenie rozpočtu obce Malá Lehota k 30.09.2018   
6. Zmena rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové opatrenia č. 11 a č. 12 
7. Návrh VZN 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO  
8. Schválenie Vnútornej smernice obce Malá Lehota za odplatné služby poskytované         
obcou pre obyvateľov obce ako aj ostatné právnické a fyzické osoby, ktorým obec      
služby poskytuje pre rok 2019 
9. Aktuality zo života obce 
10. Vyhodnotenie volebného obdobia 2014-2018  
12. Interpelácie poslancov,  interpelácie občanov                              
13. Záver 
 
S predloženým programom súhlasili všetci prítomní poslanci obecného zastupiteľstva. 
(Uzn. č. 53/2018m – A1) 
 

2.  Voľba návrhovej a mandátovej komisie, určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí Maroš Pacalaj a Koloman Kozák. 

Poslancami boli schválení. Za zapisovateľku určil starosta Bc. Adrianau Kocianovú, za 
overovateľov zápisnice poslancov Štefana Debnára a Jozefa Tomu. 
(Uzn.č. 53/2018 – B2-3) 

 
3. Kontrola plnenia uznesenia 

Na minulom zasadnutí OZ dňa 30.08.2018 nebolo prijaté žiadne uznesenie týkajúce sa 
uloženia, resp. odporúčania. 
 (Uzn. č. 53/2018 – B1) 
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4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

Starosta obce Malá Lehota Dušan Pacalaj oboznámil poslancov s výsledkami volieb do 

orgánov samosprávy obce v Malej Lehote (príloha č.1 k zápisnici), čo poslanci zobrali na 

vedomie . 

(Uzn. č. 54/2018 ) 

 

5. Plnenie rozpočtu obce Malá Lehota k 30.09.2018 

S plnením rozpočtu Obce Malá Lehota k 30.09.2018 oboznámila poslancov obecného 

zastupiteľstva Bc. Ladislava Palajová, ekonómka obce.  

(Uzn. č. 55/2018) 

 

4. Zmena rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové opatrenia č. 11 a č. 12 
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie zmenu rozpočtu obce na rok 2018 – 

rozpočtové opatrenie č. 11, s ktorou ich oboznámila Bc. Palajová.  

Tiež predložila návrh na zmenu rozpočtu obce - rozpočtové opatrenie č.12, ktoré všetci 

prítomní poslanci schválili.  

(Uzn.č.56/2018) 

 

5. Návrh VZN 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO  
Zamestnankyňa obce, zodpovedná za miestne poplatky a dane, Mgr. Jana Müllerová 
oboznámila Obecné zastupiteľstvo o Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Malá 
Lehota č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad, ktoré nadobudne účinnosť dňom 01.01.2019. Zmení sa 
miestny poplatok za komunálny odpad §20- sadzba poplatku za KO je vo výške 0,04658€ 
za osobu a kalendárny deň. Ostatné poplatky zostávajú nezmenené.  Poslanci OZ VZN 
jednohlasne schválili. (príloha č.2 k zápisnici) 
(Uzn. č. 57/2018 – A2) 
 

6. Schválenie Vnútornej smernice obce Malá Lehota č.1/2019  za odplatné služby 
poskytované obcou pre obyvateľov obce ako aj ostatné právnické a fyzické osoby, 
ktorým obec služby poskytuje pre rok 2019 

Vo Vnútornej smernici obce Malá Lehota č. 1/2019 o poplatkoch za odplatné služby 
poskytované obcou pre obyvateľov obce ako aj ostatné právnické a fyzické osoby, ktorým 
obec služby poskytuje pre rok 2019 ,poplatky zostávajú nezmenené. (príloha č.2 k 
zápisnici) 
(Uzn. č. 57/2018 –B2) 
 

7. Rôzne 

1. Poslanci schválili zápisy do obecnej kroniky, ktoré vypracovala kronikárka obce Marta 

Pacalajová. Sú v nej zachytené významné udalosti, premeny a vývoj obce od 

posledného schválenia zápisov v obecnom zastupiteľstve v roku 2014, t.j. za obdobie 

rokov 2014 -2018. (Uzn. č. 58/2018) 

8. Aktuality zo života obce 
 Vyhodnotenie volebného obdobia 2014-2018 
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Starosta obce zhodnotil volebné obdobie 2014-2018. 
V prvom rade starosta poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sa rozhodli 

ukončiť svoje pôsobenie v samospráve obce. 

Spoločne prebrali roky spolupráce, zaspomínali si na to, čo vytvorili a čím zviditeľnili obec 

Malú Lehotu. 

(Uzn.č.59/2018) 

 
 

9. Záver 
V závere obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným poslancom za 
spoluprácu počas celého volebného obdobia, odovzdal im upomienkové predmety za 
aktívnu prácu a ukončil posledné zasadnutie OZ v tomto volebnom období. 
 

V Malej Lehote, dňa 30.11.2018 
 
         Dušan Pacalaj 
         starosta obce 
 
Zapisovateľka : Bc. Adriana Kocianová 

Overovatelia  : Štefan Debnár 

   Jozef Toma 


