
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Malej Lehote 

konaného dňa 10.12.2021, o 16.00 hod  

v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

Uznesenie č. 42/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 A, Schvaľuje 

      Neschvaľuje 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Návrhovú a mandátovú  komisiu v zložení: Hasprová, Mgr. Trubianska 

B, Berie na vedomie 

1. Plnenie uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 15.10.2021 

2. Určenie  zapisovateľa: Mgr. Jana Müllerová, referentka OcÚ 

3. Určenie overovateľov zápisnice : Š. Debnár, Ing. Valkovič 

  

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

 

 
                                                            Uznesenie č. 43/2021  

Obecné zastupiteľstvo 

             A, Berie na vedomie 

                   Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

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

Lehota. 

Počet prítomných poslancov: 6 



Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

     

B, Schvaľuje 

                 Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

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

Lehota.                 

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   
 

                                                            Uznesenie č. 44/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

             A, Berie na vedomie 

                  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový 

poriadok pohrebiska Obce Malá Lehota 

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

 

 B, Schvaľuje 

                 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok 

pohrebiska Obce Malá Lehota 

Počet prítomných poslancov: 6 



Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

                                                            

 

Uznesenie č. 45/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

             A, Berie na vedomie 

                   Návrh Vnútorná smernica obce Malá Lehota na rok 2022   

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

 

 

B, Schvaľuje 

                 Návrh Vnútorná smernica obce Malá Lehota na rok 2022    

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

 

 

Uznesenie č. 46/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 A, Berie na vedomie 

1, Plnenie rozpočtu obce Malá Lehota k 30.09.2021 



 

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

Obecné zastupiteľstvo 

 B, Berie na vedomie 

2, Zmenu rozpočtu obce na rok 2021 – rozpočtové opatrenie č. 10 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

 

Obecné zastupiteľstvo 

 C, Berie na vedomie 

3, Zmenu rozpočtu obce na rok 2021 – rozpočtové opatrenie č. 11 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 D, Berie na vedomie 

4, Zmenu rozpočtu obce na rok 2021 – rozpočtové opatrenie č. 12 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 



 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 E, schvaľuje 

Zmenu rozpočtu obce na rok 2021 – rozpočtové opatrenia č. 13 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

 

                                                               

Uznesenie č.47/2021 

Obecné Zastupiteľstvo 

            Berie na vedomie 

1. Stanovisko hlavnej kontrolórky  k Návrhu  rozpočtu obce Malá Lehota na roky 

2022-2024 

          

 

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

 

Uznesenie č.  48/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 Schvaľuje 

                    Neuplatnenie  programového  rozpočtu pre rok 2022 



 Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

 
Uznesenie č.  49/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo 

  A, Berie na vedomie    

Návrh rozpočtu obce Malá Lehota na roky 202-2024   

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

Obecné zastupiteľstvo 

 B, Schvaľuje 

      Rozpočet  obce Malá Lehota na roky 2022-2024     

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

      

 

Uznesenie č.  50/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 A , Berie na vedomie 

  Správy z vykonanej kontroly – vedenie účtovníctva, vykonávanie základnej 

  finančnej kontroly  

 

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 



 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa:  

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

 

Obecné zastupiteľstvo 

B, Berie na vedomie 

            Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

C, Schvaľuje 

   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

 

Obecné zastupiteľstvo 

D,  Poveruje   

 Ing. Elenu Ďurovičovú,  hlavnú kontrolórku obce Malá Lehota na výkon  

 kontroly v súlade schváleným Návrhom  plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

 Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  



    Dušan Pacalaj 
    starosta obce 

 

Uznesenie č. 51/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

 A, Schvaľuje 

    Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 podľa § 12 zákona                   

  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

 

 

Uznesenie č. 52/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

A, Schvaľuje, 

aby obec Malá Lehota sa zapojila do  čerpania Dotácie na podporu 

plnenia funkcií rodiny - utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie 

detí formou detského ihriska, ktorá bola vyhlásená Ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

 

Obecné zastupiteľstvo 

B, Poveruje  

starostu obce Dušana Pacalaja, aby zabezpečil prípravu podkladov a podanie 

žiadosti o dotáciu. 



Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

 

 

 

 

Uznesenie č. 53/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

B, Schvaľuje 

V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa predaj časti pozemku  E- KN par.  č. 1186/11, druh pozemku ostatná 

plocha, o výmere 664 m2, nachádzajú sa v okrese Žarnovica, obci Malá Lehota, katastrálnom 

území Malá Lehota a sú evidované na liste vlastníctva  č. 2196. 

Je definovaný v zmysle geometrického plánu č. 65/2020 zo dňa 16.12.2020,  overeného na 

Okresnom úrade Žarnovica, katastrálny odbor, pod číslom G1-565/2020, zo 30.12.2020 a to: 

- novovytvorená parcela C-KN č. 1186/11 zastavaná plocha o výmere 25 m², odčlenený 

z pôvodného pozemku registra E-KN, par. č. 1186/11, druh pozemku ostatná plocha, 

o výmere 664 m2, nachádzajú sa v okrese Žarnovica, obci Malá Lehota, katastrálnom 

území Malá Lehota a sú evidované na liste vlastníctva  č. 2196. 

Navrhovaná kúpna cena za pozemok je stanovená na základe znaleckého posudku   č. 

109/2021 - vyhotovenom znalcom : Ing. Imrichom Lasabom, Hlavná 314/118, 966 53 

Hronský Beňadik,  v sume 4,75 € za 1 m2.  

Pre žiadateľov: Ing. Andrej Slezko a manželka Ing. Veronika Slezková, trvale bytom Pri zvonici 

20, 821 04 Bratislava , vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 BSM .  

Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva vo vysporiadaní dvorovej a vstupnej časti žiadateľa 

k pozemkom v jeho vlastníctve. Pozemok je toho času pre obec nepotrebný a inak 

nevyužiteľný. 



 Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa ustanovenia § 9a ods. 8  písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, obec zverejnila na svojej tabuli a na svojom webovom sídle 

/internetovej stránke/ ako Zámer predaja majetku obce v dobe od 10.12.2021 do 

03.01.2022  vrátane , čím bola splnená zákonná povinnosť obce zverejniť zámer najmenej na 

15 dní pred schválením prevodu vlastníctva, pričom zámer musí byť zverejnený počas celej 

tejto doby. 

Všetky vecné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva budú znášať nadobúdatelia. 

              

 

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

Uznesenie č. 54/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

a doplnkov, obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer a spôsob prevodu vlastníctva 

nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj časti pozemku par. 

EKN č. 672/1, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 252m2 , zapísaného v Okresnom 

úrade Žarnovica - katastrálny odbor  pre katastrálne územie Malá Lehota  v liste vlastníctva 

č. 2196.   

Je definovaný v zmysle geometrického plánu č. 65/2021 zo dňa 25.05.2021, overeného 

Okresným úradom Žarnovica, katastrálny odbor, pod číslom G1-235/2021, dňa 20.07.2021  a 

to: 

  - novovytvorený pozemok C KN par. č. 778/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  3 m2  

(diel 12) a pozemok C KN par. č. 778/14 – orná pôda o výmere 75 m2 (diel 11) (spolu 

o výmere 78 m2)   v  k. ú. Malá Lehota, vytvorené z par. EKN č. 672/1 , evidovaný na LV  č. 

2196.  



Cena za pozemok je stanovená na základe znaleckého posudku č. 106/2021, ktorý vyhotovil 

znalec Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre,  v sume 2,71 € za 1 

m2.  

Pre žiadateľa: Juraj Pacalaj, trvale bytom 966 42 Malá Lehota č. 221 vo veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 1/1.  

Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva vo vysporiadaní majetkoprávnych vzťahov časti 

pozemku, scelenia pozemku s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je toho času pre 

obec nepotrebný a inak nevyužiteľný. 

 Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa ustanovenia § 9a ods. 8  písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, obec zverejnila na svojej tabuli a na svojom webovom sídle 

/internetovej stránke/ ako Zámer predaja majetku obce v dobe od 10.12.2021 do 

03.01.2022  vrátane , čím bola splnená zákonná povinnosť obce zverejniť zámer najmenej na 

15 dní pred schválením prevodu vlastníctva, pričom zámer musí byť zverejnený počas celej 

tejto doby. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie a schváli jednohlasne Zámer a spôsob prevodu vlastníctva 

nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj časti pozemku vo 

vlastníctve obce. 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

 

 

 

Uznesenie č. 55/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

a doplnkov, obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer a spôsob prevodu vlastníctva 

nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj časti pozemku par. 



E- KN par. č. 1535, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 191 m2, nachádzajú sa v okrese 

Žarnovica, obci Malá Lehota, katastrálnom území Malá Lehota a sú evidované na liste 

vlastníctva  č. 2196. 

Je definovaný v zmysle geometrického plánu č. 10935479-98/20 zo dňa 15.08.2020,  

overeného na Okresnom úrade Žarnovica, katastrálny odbor, pod číslom G1-368/2020, zo 

dňa 08.09.2020 a to: 

- novovytvorená parcela C-KN č. 1535/2 zastavaná plocha o výmere 38 m² (diel č. 12), 

odčlenený z pôvodného pozemku registra E-KN, par. č. 1535, druh pozemku ostatná 

plocha, o výmere 191 m2,  zapísaného na liste vlastníctva č. 2196.   

Navrhovaná kúpna cena za pozemok je stanovená na základe znaleckého posudku č. 

110/2021 - vyhotovenom znalcom : Ing. Imrichom Lasabom, Hlavná 314/118, 966 53 

Hronský Beňadik,  v sume 4,75 € za 1 m2.  

Pre žiadateľa: Peter Petluš, rod. Petluš, trvale bytom 951 94 Hostie, vo veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 1/1.  

Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva vo vysporiadaní dvorovej a vstupnej časti žiadateľa 

k pozemkom v jeho vlastníctve. Pozemok je toho času pre obec nepotrebný a inak 

nevyužiteľný. 

 Zámer prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa ustanovenia § 9a ods. 8  písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, obec zverejnila na svojej tabuli a na svojom webovom sídle 

/internetovej stránke/ ako Zámer predaja majetku obce v dobe od 10.12.2021 do 

03.01.2022  vrátane , čím bola splnená zákonná povinnosť obce zverejniť zámer najmenej na 

15 dní pred schválením prevodu vlastníctva, pričom zámer musí byť zverejnený počas celej 

tejto doby. 

Všetky vecné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva budú znášať nadobúdatelia. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie a schváli jednohlasne Zámer a spôsob prevodu vlastníctva 

nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj časti pozemku vo 

vlastníctve obce. 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    



V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   
 
 
Uznesenie č. 56/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

  Aktuality zo života obce 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

Ospravedlnili sa:1 

 Hlasovanie:       za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

    

V Malej Lehote, dňa 10.12.2021  

    Dušan Pacalaj 
    starosta obce   

 

 


