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Zápisnica 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

v Malej Lehote 

konaného dňa 13.12.2019, o 16:00 hod. 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Poslanci: Jozef Toma, Štefan Debnár, Eva Hasprová, Vladimír Debnár, 
Ing. Ivan Valkovič, Mgr.Dana Trubjanska 
Starosta obce : Dušan Pacalaj 
Ekonómka obce: Mgr. Ladislava Palajová 
Zapisovateľka : Bc. Adriana Kocianová 
ospravedlnení: Mgr. Maroš Pacalaj  
Kontrolórka obce:  Ing. Elena Ďurovičová 
Mgr. Jana Müllerová 
Občania: 
Prítomní : 

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. Návrh VZN obce Malá Lehota  č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa  materskej  školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Malá 
Lehota.  

           5. Návrh VZN obce Malá Lehota č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   

           6. Návrh VZN obce Malá Lehota  č. 6/2019 k Zásadách hospodárenia s majetkom obce Malá 
Lehota 

           7. Návrh Vnútorná smernica obce Malá Lehota 2019    
           8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 
           9. Schválenie neuplatňovania programového rozpočtu pre rok 2020 
         10. Návrh rozpočtu obce Malá Lehota na roky 2020-2022                                   
         11. Výročná správa obce Malá Lehota za rok 2018, správa audítora 2018 
         12. Zmena rozpočtu obce na rok 2019 – rozpočtové opatrenia č. 14 a č. 15 
         13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020 
         14. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom  obce 
         15. Rôzne 
         16. Aktuality zo života obce 
         17. Interpelácie poslancov,  otázky občanov                              
         18. Záver 
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1.  S predloženým programom súhlasili všetci poslanci obecného zastupiteľstva. 

(Uzn.č. 90/2019- A1) 

 

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

Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí Vladimír Debnár a Ing. Ivan Valkovič 
poslancami boli schválení. Za zapisovateľku určil starosta Bc. Adrianu Kocianovú,  za 
overovateľov zápisnice Jozef Toma a Eva Hasprová 
(Uzn.č. 90/2019- B2,B3) 
 

3. Kontrola plnenia uznesenia 
Na minulom zasadnutí OZ, konaného dňa 07.11.2019 nebolo prijaté žiadne uznesenie 
týkajúce  sa uloženia, resp. odporúčania.    
(Uzn. č. 90/2019-B1) 

 

4.  VZN 4/2019 

Starosta obce oboznámil OZ o obsahu VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej  školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Malá 

Lehota, spolu s ekonómkou Mgr. Ladislavou Palajovou. 

 VZN  4/2019 bolo následne schválené OZ. 

(Uzn.č. 91/2019-A,B) 

 

5.  VZN 5/2019 

Starosta obce oboznámil OZ o obsahu VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

VZN  5/2019 bolo následne schválené OZ. 

(Uzn.č. 92/2019-A,B) 

 

6.  VZN 6/2019 
Starosta obce oboznámil OZ o obsahu VZN č. 6/2019 o Zásadách hospodárenia 
s majetkom obce Malá Lehota 

VZN  6/2019 bolo následne schválené OZ. 

(Uzn.č. 93/2019-A,B) 

 

7.   Návrh Vnútorná smernica obce Malá Lehota 2020    
Starosta obce oboznámil OZ  s  návrhom vnútornej smernice obce Malá Lehota 2020  

OZ vnútornú smernicu obce Malá Lehota 2020 schválilo.     
(Uzn.č. 94/2019-A,B) 

 

8.   Zásady odmeňovania OZ v Malej Lehote 
Starosta obce oboznámil OZ  so  zásadami odmeňovania OZ v Malej Lehote  
 Zásady odmeňovania OZ schválilo 
(Uzn.č. 95/2019-A,B) 



3 
 

 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 

 Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Malá 

Lehota na roky 2020 – 2022, ktoré im predniesla kontrolórka obce Ing.Ďurovičová 

(Uzn. č. 96/2019) 

 

6. Schválenie neuplatňovania programového rozpočtu pre rok 2020 

6.1  

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Schválenie neuplatňovania programového 

rozpočtu pre rok 2019. 

(Uzn.č.11A/2018-A) 

6.2 

Obecné zastupiteľstvo následne jednohlasne schválilo : Schválenie neuplatňovania 

programového rozpočtu pre rok 2019. 

(Uzn.č.11A/2018- B) 

 

7. Finančný rozpočet obce Malá Lehota           

7.1 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Finančný rozpočet obce Malá Lehota. 

(Uzn.č.12A/2018-A) 

7.2 

Obecné zastupiteľstvo následne jednohlasne schválilo : Finančný rozpočet obce Malá 

Lehota. 

(Uzn.č.12A/2018- B) 

 

 

 

8.  Výročná správa obce Malá Lehota za rok 2017 

Ekonómka obce predložila poslancom OZ Výročnú správu obce Malá Lehota za rok 2017 , 

Spolu so správou od audítorky a oboznámila ich s jej obsahom.  

Poslanci OZ zobrali na vedomie Výročnú správu obce Malá Lehota za rok 2017 a správu 

od audítorky.  

(Uzn. č. 13A/2018) 

 

9. Zmena rozpočtu obce  – rozpočtové opatrenia č. 13 a č. 14 

9.1 

Poslanci OZ zobrali na vedomie zmeny rozpočtu obce Malá Lehota – rozpočtové opatrenie 

č. 13, s ktorými ich oboznámila Mgr. Ladislava Palajová, ekonómka obce. 

(Uzn. č. 14A/2018 - A) 
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9.2 

Mgr. Palajová predložila návrh na zmenu rozpočtu obce Malá Lehota – rozpočtové 

opatrenie č.14, s ktorým všetci prítomní poslanci súhlasili a zmenu rozpočtu schválili. 

 (Uzn. č. 14A/2018 - B) 

 

10. Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce  

Ing. Ďurovičová, hlavná kontrolórka obce Malá Lehota, sa ospravedlnila za svoju neúčasť 

na zastupiteľstve a poslala  poslancom OZ  Správou z vykonanej kontroly. 

Poslanci správu zobrali na vedomie. 

(Uzn. č.15A/2018) 

 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019 

11.1 Ing. Elena Ďurovičová, hlavná kontrolórka obce, poslala na vedomie poslancom OZ 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. 

Plán kontrolnej činnosti bude pozostávať z výkonu kontroly: kontrola plnenia rozpočtu, 

kontrola vedenia účtovníctva, kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly, kontrola 

plnenia uznesení OZ, kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám. Poslanci OZ  zobrali na vedomie Návrh plánu kontrolnej činnosti 

na I. polrok 2019 

(Uzn. č. 16A/2018-A ) 

11.2 Poslanci OZ jednohlasne schválili Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 , 

hlavnej kontrolórky obce. 

(Uzn. č. 16A/2018 -B ) 

11.3 Poslanci OZ zároveň poverili Ing. Elenu Ďurovičovú, hlavnú kontrolórku obce Malá 

Lehota, na výkon kontroly v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 

2019. 

(Uzn. č. 16A/2018 -C ) 

12. Prenájom pracovného stroja 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie a zároveň schválilo Prenájom pracovného 

stroja - ( šmykom riadený nakladač CAT – Caterpillar), v hodnote 20€ bez DPH za 

motohodinu. 

                         Firma: Enimedikal a.s., Klincová 24, 821 08 Bratislava 

(Uzn. č. 17A/2018 –A,B ) 
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12. Prevod nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom obce 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

12.1   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.3146, parcela CKN 

č. 133/5 o výmere 396m², druh pozemku orná pôda a parcela CKN č 133/6 o výmere 400 

m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  v  zmysle návrhu prílohy zo dňa 

04.12.2018 pod č.455. 

Kupujúci: Lukáš Knopp,941 50 Dedinka č.89 a Tímea Knoppová 966 42 Malá Lehota č.21  

 (Uzn. č. 18A/2018 - A) 

 

12.2 Obecné zastupiteľstvo neschválilo Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku 

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

 (Uzn.č. 18A/2018 - B) 

 

12.3 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  

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

majetku obcí – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

                 predaj pozemku zapísaného v Okresnom úrade Žarnovica – katastrálny odbor 

pre k.ú. Malá Lehota na LV obce č. 1419, parcela CKN č. 516/4 o výmere 28m², druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie ,  v  zmysle návrhu prílohy zo dňa 18.12.2018 pod 

č.463. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Malá 

Lehota dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov 

par.č. 516/1.Nadobudnutím vlastníctva k predmetnému pozemku si žiadatelia zabezpečia 

prístup k rodinnému domu s. č. 363 a parcele v osobnom vlastníctve.   

Kupujúci: Juraj Šturm a Ing. Veronika Šturmová, obaja bytom Na barine 

2977/13, 841 03 Bratislava – Lamač 

(Uzn.č. 19A/2018 - A) 

 

12.4 Obecné zastupiteľstvo neschválilo Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku 

obce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ako je uvedené v bode A. 

 (Uzn.č. 19A/2018 - B) 

 

12.5 OZ zobralo na vedomie 

 Znalecký posudok, vyhotovený znalcom: Ing. K.Jančeková, pre zadávateľa: Obec Malá 

Lehota, vo veci: stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku – CKN č. 495/14 v k.ú. Malá 

Lehota, Obec Malá Lehota, okres Žarnovica pre účel prevodu nehnuteľnosti 
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a zároveň OZ schválilo  odpredaj predmetného nehnuteľného majetku obce, na základe 

ZP ako je uvedené v Uznesení č.71A/2018, priamym predajom podľa ustanovenia § 9a 

ods.8  písm. e/ zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. A 

to za sumu: 125€ , pre Kupujúcu: Rajnohovú Vlastu, rod. Barancovú, bytom 966 42 Malá 

Lehota č.524 

(Uzn.č. 20A/2018 – A,B) 

  

13. Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 podľa § 12 zákona                  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

(Uzn.č. 21A/2018 – A) 

 

14.  Interpelácie poslancov,  otázky občanov               

Interpelácia poslancov prebiehala aj voľne počas zasadnutia. 

 

15.  Záver  

V závere obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným poslancom                  

a  ukončil zasadnutie. 

 

 

V Malej Lehote, dňa 10.01.2018 

       Dušan Pacalaj 
                starosta obce 
 

Zapisovateľka : Bc. Adriana Kocianová 

Overovatelia  : Jozef Toma, Mgr. Dana Trubianska 


