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Zápisnica 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

v Malej Lehote 

konaného dňa 17.05.2019, o 16:00 hod. 

Prítomní : 

Poslanci: Jozef Toma, Mgr.Maroš Pacalaj, Mgr.Dana Trubjanska, Eva Hasprová, Štefan 

Debnár, Vladimír Debnár 

Ospravedlnil sa: Roman Baranec 

Starosta obce : Dušan Pacalaj 

Zapisovateľka : Bc. Adriana Kocianová, referentka obce 

Ekonómka obce: Mgr. Ladislava Palajová 

Kontrolórka obce:  Ing. Elena Ďurovičová 

 

 

 

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. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Obce 
5. Zmena rozpočtu Obce Malá Lehota na rok 2018 -  rozpočtové opatrenie č. 3 

a č. 4 
6. Návrh VZN 1/2019 o úprave niektorých podmienok držania psa v obci Malá 

Lehota 
7. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce 
8. Rôzne 
9. Aktuality zo života obce 
10.  Interpelácie poslancov a otázky občanov   
11.  Záver 
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1.  S predloženým programom súhlasili všetci poslanci obecného zastupiteľstva. 
(Uzn. č. 34 /2019 – A1) 
 

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

Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí Štefan Debnár a Mgr. Maroš Pacalaj, 
poslancami boli schválení. Za zapisovateľku určil starosta Bc. Adrianu Kocianovú, za 
overovateľov zápisnice  Mgr.Dana Trubianska a Jozef Toma. 
(Uzn. č. 34/2019 - A2,B2,B3) 
 

3.  Kontrola plnenia uznesenia 

Na minulom zasadnutí OZ, konaného dňa 22.02.2019 nebolo prijaté žiadne uznesenie 
týkajúce  sa uloženia, resp. odporúčania.    
(Uzn. č. 34/2019 - B1) 
 

4. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Obce .  

Hlavná kontrolórka obce Malá Lehota Ing. Elena Ďurovičová oboznámila poslancov OZ so 

správou o výsledkoch kontroly( viď. príloha). 

OZ zobralo na vedomie správu o kontrole. 
(Uzn. č. 35/2019) 
 

5. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  Zmenu rozpočtu obce – rozpočtové 

opatrenia č.3 : Rozpočtové opatrenie A1 - Mulčovač, A2-Pódium 

(Uzn. č. 36/2019 -A) 

 

5.1 Po oboznámení s rozpočtovým opatrením č.3, ekonómkou obce Mgr. L. Palajovou, 

Obecné zastupiteľstvo Zmenu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenia č.3 schválilo 

jednohlasne.  B1- Mulčovač, B2-Pódium 

(Uzn. č. 36/2019 -B) 

 

5.2 Po oboznámení s rozpočtovým opatrením č.4, ekonómkou obce Mgr. L. Palajovou, 
Obecné zastupiteľstvo - Zmenu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenia č.4 jednohlasne 
zobralo na vedomie.   
(Uzn .č. 36/2019 -C) 
 
5.3 OZ zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu v prvom štvrťroku 2019 
(Uzn .č. 37/2019 ) 
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6. OZ zobralo na vedomie a zároveň schválilo Návrh Všeobecného záväzného nariadenia 

obce Malá Lehota č. 1/2019, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci 

Malá Lehota. 

( Uzn. č. 38/2019-A,B) 

 

 

7. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie 

7.1   Žiadosť o prevod pozemku v zmysle  s § 9 ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer a spôsob prevodu vlastníctva 

nehnuteľného majetku obce,   ako  priamy predaj pozemku zapísaného v Okresnom 

úrade Žarnovica – katastrálny odbor pre k.ú. Malá Lehota na LV obce č.1419, parcela CKN 

č. 1996/3 o výmere 100m², druh pozemku zastavaná plocha,  v  zmysle návrhu prílohy zo 

dňa 20.03.2019 pod č.108. 

Kupujúci: Jozef Adamc a Katarína Adamcová, bytom Malá Lehota .  

(Uzn. č.39/2019 -A) 

  

7.2 Obecné zastupiteľstvo schválilo Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku 

obce, priamym predajom, ako je uvedené v bode A. 

 (Uzn.č. 39/2019 - B) 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie 

 7.3  Žiadosť o prevod pozemku v zmysle  s § 9 ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer a spôsob prevodu vlastníctva 

nehnuteľného majetku obce,   ako  priamy predaj pozemku zapísaného v Okresnom úrade 

Žarnovica – katastrálny odbor pre k.ú. Malá Lehota na LV obce č.1419, parcela CKN č. 

11/4 o výmere 597m² z toho 160 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  v  

zmysle návrhu prílohy zo dňa 01.04.2019 pod č.128. 

Kupujúci: Miroslav Ďatko a Andrea Ďatková, bytom Malá Lehota. 

(Uzn. č. 40/2019 -A)  

7.4 Obecné zastupiteľstvo schválilo Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku 

obce, priamym predajom, ako je uvedené v bode A. 

 (Uzn.č. 40/2019 - B) 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie 

7.5  Žiadosť o prevod pozemku v zmysle  s § 9 ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer a spôsob prevodu vlastníctva 

nehnuteľného majetku obce,   ako  priamy predaj pozemku zapísaného v Okresnom úrade 

Žarnovica – katastrálny odbor pre k.ú. Malá Lehota na LV obce č.1419, parcela CKN č. 

1876/4 o výmere 4105m² z toho cca 400-450m², druh pozemku trvale trávnatý porast,  v  

zmysle návrhu prílohy zo dňa 15.05.2019 pod č.186. 

Kupujúci: Magdaléna Holá, bytom Malá Lehota. 
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(Uzn. č. 41/2019 -A)  

7.6 Obecné zastupiteľstvo schválilo Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku 

obce, priamym predajom, ako je uvedené v bode A. 

 (Uzn.č. 41/2019 - B) 

 

7.7 Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku par. E-KN č. 

589 o výmere 12 406 m², druh pozemku orná pôda,  zapísaná na LV č. 1125,k.ú. Malá 

Lehota vo vlastníctve cirkvi.  

(Uzn.č. 42/2019 ) 

 

 

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 20.05.2019. 

 

 

                Dušan Pacalaj 

                starosta obce 

 

Zapisovateľka : Bc. Adriana Kocianová 

Overovatelia  : Jozef Toma, Mgr. Dana Trubianska 

                 


