Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Malej Lehote
konaného dňa 28.06.2019, o 16.00 hod.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Poslanci: Jozef Toma, Mgr.Maroš Pacalaj, Mgr.Dana Trubjanska, Eva Hasprová, Vladimír
Debnár, Ing.Ivan Valkovič
Ospravedlnili sa: Roman Baranec, Štefan Debnár, kontrolórka obce Ing. E.Ďurovičová
Starosta obce : Dušan Pacalaj
Ekonómka obce: Mgr. Ladislava Palajová
Zapisovateľka : Bc. Adriana Kocianová
Občania:
1. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Vzdanie sa mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva Romana Baranca
(Uznesenie č. 44/2019-A)
1.1 Obecné zastupiteľstvo konštatovalo
Ing. Ivan Valkovič– prečítal sľub poslanca a potvrdil prijatie funkcie poslanca. Obecné
zastupiteľstvo konštatuje, že na uprázdnený mandát poslanca OZ nastupuje ako
náhradník Ing. Ivan Valkovič, ktorý dňa 28.6.2019 zložil a podpisom potvrdil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
(Uznesenie č. 44/2019-B)
2. 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. Postupový plán organizačno-technického zabezpečenia V. Ročníka ZETOR CUP 25
7. Príprava športovo – kultúrneho podujatia ZETOR 25 CUP 2019
8. Rôzne
9. Aktuality zo života obce
10. Interpelácie poslancov, interpelácie občanov
11. Záver

1. S predloženým programom súhlasili všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
(Uzn.č. 45/2019 –A 1)
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2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie , určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice
Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí Jozef Toma, Eva Hasprová Dušan.
Poslancami boli schválení. Za zapisovateľku určil starosta Bc. Adrianu Kocianovú, za
overovateľov zápisnice Ing. Ivan Valkovič, Vladimír Debnár.
(Uzn.č 45/2019 – A2,B2,B3)
3. Kontrola plnenia uznesenia
Na minulom zasadnutí OZ dňa 17.05.2019 nebolo prijaté žiadne uznesenie týkajúce sa
uloženia, resp. odporúčania.
(Uzn. č. 45/2019 – B1)
4. Návrh záverečného rozpočtu obce Malá Lehota k 30.06.2018
S návrhom záverečného rozpočtu obce k 30.06.2018 oboznámila poslancov Mgr..
Ladislava Palajová, ekonómka obce, poslanci zobrali plnenie rozpočtu obce k 30.06.2018
na vedomie.
(Uzn. č. 46/2019- A)
5. Dodatok VZN č. platných finančných pásmach na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9.20219Obecné zastupiteľstvo
5.1 OZ, zobralo na vedomie dodatok VZN č. o platných finančných pásmach na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9.20219
(Uzn.č. 47/2019-A)
5.2 Poslanci OZ jednohlasne schválili dodatok VZN č. o platných finančných pásmach na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od
1.9.20219
(Uzn.č. 47/2019-B)

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce na rok 2017
6.1 Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
obce Malá Lehota k Záverečnému rozpočtu obce ( Ing. Elena Ďurovičová) – s ktorým ich
oboznámila Mgr. Ladislava Palajová, ekonómka obce, nakoľko Ing. Ďurovičová sa
ospravedlnila
(Uzn.č.48/2019 )
7. Plnenie rozpočtu obce Malá Lehota
7.1 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Malá Lehota bez výhrad
7.2 Ďalej schvaľuje presun 100% z výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo
výške 31 793,- €. Táto finančná hotovosť bude presunutá na osobitný účet rezervného
fondu Obce Malá Lehota.
(Uzn.č.46/2019-B)
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8.1. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie postupový plán organizačno-technického
zabezpečenia V. Ročníka ZETOR CUP 25
(Uzn. č.49/2019-A)
8.2 OZ schválilo postupový plán organizačno-technického zabezpečenia V. Ročníka ZETOR
CUP 25
(Uzn. č.49/2019-B)
9. Príprava športovo – kultúrneho podujatia ZETOR 25 CUP 2019
9.1 Starosta obce oboznámil poslancov o priebehu podujatia Zetor 25 Cap 2019, ktoré sa
bude konať 13.7.2019. Spoločne si rozdelili úlohy a zabezpečili hladký priebeh celej
plánovanej akcie.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
prípravu športovo- kultúrneho podujatia Zetor 25 CAP 2019
(Uzn.č.50/2019)
10. Zvýšenie platu starostu
10.1 Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
Na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2,2. veta zák.
č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v z.n.p.
- Zvýšenie platu starostu
(Uzn.č.51/2019-A)
10.1 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo
Zvýšenie platu starostu o 15%.
(Uzn.č.51/2019-B)
11. Aktuality zo života obce
Interpelácie poslancov, interpelácie občanov
Interpelácia poslancov prebiehala voľne počas zasadnutia.
12. Záver
V závere obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným poslancom a
ukončil zasadnutie.

V Malej Lehote, dňa 03.07.2019

Dušan Pacalaj
starosta obce
Zapisovateľka : Bc. Adriana Kocianová
Overovatelia : Ing. Ivan Valkovič
Vladimír Debnár
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