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                 Zápisnica 
zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  

v Malej Lehote 
konaného dňa 9.08.2019, o 16.00 hod. 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Poslanci: Jozef Toma, Mgr.Maroš Pacalaj,Eva Hasprová, Vladimír Debnár, 
Ing. Ivan Valkovič, Štefan Debnár 
Starosta obce : Dušan Pacalaj 
Ekonómka obce: Mgr. Ladislava Palajová 
Zapisovateľka : Bc. Adriana Kocianová 
Občania: Marta Pacalajová, Mária Borošová 
ospravedlnení: Mgr.Dana Trubjanska 
 
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. Plnenie rozpočtu obce Malá Lehota k 30.06.2019 
            5. Zmena rozpočtu obce na rok 2019 – rozpočtové opatrenia č. 7 a č. 8 a č. 9 
            6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019   
            7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce M.Lehota za I. polrok 2019 
            8. Prerokovanie zámeru k podmienkam predaja 10bytov 
            9. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom  obce 
           10. Určenie:  Štatút  krízového štábu obce Malá Lehota  
           11. Rôzne 
           12. Aktuality zo života obce 
           13. Interpelácie poslancov,  interpelácie občanov                              
           14. Záver 

 

1.  S predloženým programom súhlasili všetci poslanci obecného zastupiteľstva. 

     (Uzn.č. 53/2019 –A 1) 

 

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

Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí  Ing.Ivan Valkovič, Štefan Debnár. 
Poslancami boli schválení. Za zapisovateľku určil starosta Bc. Adrianu Kocianovú, za 
overovateľov zápisnice Vladimír Debnár, Eva Hasprová 
(Uzn.č 53/2019 – A2,B2,B3) 
 
3. Kontrola plnenia uznesenia 
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Na minulom zasadnutí OZ dňa 28.06.2018 nebolo prijaté žiadne uznesenie týkajúce sa 
uloženia, resp. odporúčania.    
(Uzn. č. 53/2019 – B1) 
 
3. Plnenie rozpočtu obce Malá Lehota k 30.06.2019 
Ekonómka obce oboznámila poslancov OZ s plnením rozpočtu obce Malá Lehota 
k 30.06.2019, poslanci OZ mali k dispozícií výtlačky plnenia rozpočtu, ktorý je zverejnený 
na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce. Poslanci zobrali plnenie rozpočtu obce 
Malá Lehota na vedomie. 
(Uzn.č. 54/2019) 
 
4. Zmena rozpočtu obce  – rozpočtové opatrenia č.7 a č.8 

4.1  Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie zmeny rozpočtu obce  

rozpočtové opatrenie č. 7, a schválili zmenu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenia č.8 

s ktorými ich oboznámila Mgr. Ladislava Palajová, ekonómka obce. 

(Uzn.č. 55/2019 – A,B) 

 

4.2  Mgr. Palajová  predložila návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtové opatrenie č.9. 

Prítomní poslanci zobrali na vedomie zmenu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenia č.9 

a súčasne ho jednohlasne schválili. 

 (Uzn.č. 56/2019 – A,B) 

 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 

Ing. Elena Ďurovičová – kontrolórka obce, predložila OZ návrh plánu kontrolnej činnosti ( 

viď. príloha č. 1) OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok 2019 schválilo. 

(Uzn.č.57/2019) 

 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce , za I.polrok 2019 
Ing. Elena Ďurovičová – kontrolórka obce, predložila OZ Správa o kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce , za I.polrok 2019. OZ schválilo správu o kontrolnej činnosti. (viď. 

príloha č. 2) 

 

7. Uznesenie č. 59 – 70/2019  Predaj bytov v bytovom dome (Viď. príloha č.3) 

8.Prevod nehnuteľnosti a nakladania s majetkom obce 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Zrušenie Uznesenia č. 39/2019 -B 

        Zámer  prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle § 9 ods.8 písm. e/ 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   ako  priamy 

predaj  pozemku zapísaného v Okresnom úrade Žarnovica – katastrálny odbor pre k.ú. 

Malá Lehota na LV obce č.1419, parcela C-KN  č. 1996/3 zastavané plochy a nádvoria 

o celkovej výmere 100m² vo vlastníctve obce Malá Lehota. 

 

 Žiadateľ: Jozefa Adamca a Kataríny Adamcovej, bytom Malá Lehota č. 551  

 (Uzn. č.71/2019) 
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9. Štatút Krízového štábu 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Zloženie krízového štábu obce Malá Lehota 

Štatút Krízového štábu sa vydáva podľa paragrafu 10  zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. 

o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu  pre jeho 

zriadenie ako výkonného orgánu krízového riadenia. 

Členovia krízového štábu v období krízovej situácie sú aj členmi miestnej povodňovej 
komisie. 
(Uzn. č.72/2019) 
 

10.  Interpelácie občanov               

 OZ sa zúčastnili občania, konkrétne obyvatelia novej ulice.  

17.  Záver  

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

 
V Malej Lehote, dňa 03.07.2018 
 
 
                Dušan Pacalaj 
                starosta obce 
Zapisovateľka : Bc. Adriana Kocianová 

Overovatelia  : Vladimír Debnár 

                Eva Hasprová 


