Č.5/2019
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 4. júla 2019
Prítomní: Starosta, všetci poslanci (príloha prezenčnej listiny k zápisnici), hostia,
hlavný kontrolór.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva (náhradníka)
Interpelácia poslancov
Kontrola uznesení:
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu
obce Horná Lehota za rok 2018
7. Schválenie záverečného účtu obce Horná Lehota za rok 2018
8. Hlasovanie o záverečnej správe
9. Prvá úprava rozpočtu obce Horná Lehota za rok 2019
10. Voľba hlavného kontrolóra obce
11. Prejednanie a schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na
letný tábor v Oravskom Podzámku pre žiakov z našej obce
12. Prejednanie a schválenie žiadosti pána Reguliho a pani Hutkovej o odkúpenie
časti pozemku parcelné číslo C-KN 142/39
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal všetkých poslancov na júlovom riadnom zasadnutí. Za zapisovateľa
určil Mgr. Andreja Brníka, PhD. a overovateľov Ing. Ivana Mikuláša a Mgr. Tomáša
Hutka.
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Pretože sa zastupiteľstva zúčastnili aj pán Reguli J., Reguli L. a pani Hutková,
ktorých sa týkal 12. bod riadneho programu, predniesli poslanci návrh aby boli ich
žiadosti prerokované v rámci programu hneď po zložení sľubu nového poslanca.
Takže bod číslo 12 riadne programu sa posunul na bod číslo 4, ďalej bude program
pokračovať podľa pozvánky. Poslanci s návrhom súhlasili a takto upravený program
zasadnutia schválili.
Prítomní poslanci OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

7
7
0
0
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3. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva (náhradníka)
Riadne zvolený poslanec Jaroslav Harezník sa stal od 1.7. 2019 zamestnancom
obce Horná Lehota. Na základe § 11 ods. 2 písmeno b zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení je funkcia poslanca nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce.
Preto sa Jaroslav Harezník vzdal funkcie poslanca. Na jeho miesto bol oslovený
prvý náhradník podľa volieb – Štefan Kasanický (SMER-SD), ktorý funkciu poslanca
obecného zastupiteľstva prijal. Preto na tomto zastupiteľstve zložil sľub poslanca
a stal sa tak riadnym členom obecného zastupiteľstva v Hornej Lehote.
4. Prejedanie a schválenie žiadosti pána Reguliho
o odkúpenie časti pozemku parcelné číslo C-KN 142/39

a pani

Hutkovej

Na obecný úrad prišli v ostatnom období dve žiadosti na kúpu obecného pozemku.
Fyzické osoby majú záujem o kúpu rovnakého pozemku.
Lukáš Reguli predniesol svoju požiadavku na odkúpenie pozemku C-KN 142/39,
ktorý je obecným majetkom. Ide o pozemok, ktorý Lukáš Reguli na základe
rozhodnutia zastupiteľstva, zápisnica č. 16, zo 6.7. 2018 dostal do užívania do konca
roka 2021. Zároveň poukázal na fakt, že cez ich aktuálny pozemok vedie kanalizácia
a voda a majú tak vecné bremeno na 400 m2 svojho pozemku.
Pani Žofia Hutková, ktorá podala rovnako žiadosť na kúpu predmetného pozemku,
argumentovala, že predošlé zastupiteľstvo už 2 krát odmietlo predať pozemok
Lukášovi Regulimu odvolávajúc sa na príslušné orgány a stavebný zákon, nakoľko
predpokladá, že chce tento pozemok využívať ako prístupovú cestu.
Poslanci napokon po diskusii rozhodli len o zámere predmetný pozemok predať. Na
zastupiteľstve však nerozhodli komu pozemok predajú. Poverili starostu obce aby
najskôr preskúmal predmet predaja a možnú kolíziu so stavebným zákonom pri
predaji tohto pozemku. Následne zastupiteľstvo rozhodne akým spôsobom bude
pozemok predaný a komu. Podmienkou predaja bude zachovanie protihlukovej
bariéry (zelene – stromy - tuje)
Prítomní poslanci OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

7
5
2
0

5. Interpelácia poslancov
Zástupkyňa starostu Jana Bencúrová predniesla návrh na odstránenie nelegálnej
skládky, ktorá vznikla v časti „pod stráň“ pri „parkane“.
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-36. Kontrola uznesení
Vyhlásiť výberové konanie na hlavného kontrolóra obce podľa podľa § 18a odsek 2,
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Výberové konanie bolo vyhlásené. Boli doručené 2 obálky. Na dnešnom
zastupiteľstve bude zvolený nový kontrolór.
Na ďalšie zasadnutie OZ získať cenové ponuky firiem zaoberajúcich sa výkopom
hrobov.
Starosta informoval, že získal dve ponuky na výkopové práce. Výber však navrhol
odložiť na ďalšie zastupiteľstvo. Nakoľko je možné, že pribudne ďalšia ponuka.
Na ďalšie zasadnutie OZ získať informácie od firiem zaoberajúcich sa prípravou
projektov.
Starosta zrealizoval stretnutie pre poslancov, so zástupcom spoločnosti, ktorá
realizuje pre obce manažment projektov z verejných zdrojov a financií EÚ.
Starosta stručne informoval o kontrolnom dni na stavbe v škôlke, predaji okien,
ukončení asfaltovania cesty. Osadenie rúry na „májku“ pri obecnom úrade sa
posunulo.
Lampa k pánovi Júliusovi Chomistekovi, ktorú mali osadiť, zatiaľ nebola inštalovaná
Starosta navrhuje najprv lampu osadiť vedľa OÚ v rohu pri prechode medzo OÚ
a domom pána Poláka na testovanie, pretože takúto lampu sme ešte nemali
vyskúšanú. Ak bude vyhovovať obec ich nakúpi viac, pretože sú dostupné za dobrú
cenu a osadí sa ich v dedine viac.
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu
obce Horná Lehota za rok 2018
Hlavný kontrolór obce Štefan Fúrik predniesol stanovisko k návrhu záverečného účtu
obce Horná Lehota za rok 2018 ako mu ukladá zákon zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Podkladom bol rozpočet na rok 2018 a jeho 2 úpravy kde boli
zvyšované bežné a kapitálového príjmy obce. Hospodársky výsledok obce skončil v
prebytku 17.538,92 €. Prebytok bude použitý na rezervný fond v celej výške.
8. Schválenie záverečného účtu obce Horná Lehota za rok 2018
Poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce Horná Lehota.
Prítomní poslanci OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

7
7
0
0
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-49. Hlasovanie o záverečnej správe
Poslanci hlasovali o záverečnej správe nasledovne:
Prítomní poslanci OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

7
7
0
0

10. Prvá úprava rozpočtu obce Horná Lehota za rok 2019
Kontrolór obec informoval aj o prvej úprave rozpočtu obce Horná Lehota na rok rok
2019. Úprava rozpočtu je nutná kvôli zvýšeniu kapitálových príjmov a príjmov
z finančných operácií. Obec zamestnáva 2 pracovníkov z refundáciou mzdy, dostala
peniaze na voľby prezidenta, doplnkové voľby do samosprávy a voľby do
europarlamentu. Poslanci schválili túto úpravu.
Prítomní poslanci OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

7
7
0
0

11. Voľba hlavného kontrolóra obce
Starosta obce poďakoval hlavnému kontrolórovi obce Štefanovi Fúrikovi, ktorý sa už
po skončené svojho riadneho funkčného obdobia neprihlásil do ďalšej voľby, za jeho
dlhoročné služby. Nakoľko bolo vyhlásené nové výberové konanie na funkciu
obecného kontrolóra podľa § 18a odsek 2, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení starosta informoval, že na obec prišli dve obálky. Po otvorení obálok
poslanci preskúmali, či sú v súlade so zákonom. Prihlásili sa dvaja kandidáti Ing.
Emília Franeková, Mgr. Natália Červeňová.
Poslanci rozhodli, že voľba prebehne tajnou voľbou.
Prítomní poslanci OZ:
7
ZA:
7
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
Bola zvolená volebná komisia. Predsedom volebnej komisie bola zvolená Eva
Gonšor Dominová, členmi: Pavol Krížo a Štefan Kasanický.
Po tajnej voľbe konštatovala predsedníčka volebnej komisie Eva Gonšor Dominová,
že poslanci zvolili hlavného kontrolóra obce nasledovne:
Ing. Emilia Freneková:
Mgr. Natália Červeňová:

4 hlasy
3 hlasy

Na zvolenie v prvom kole, bola podľa zákona potrebná nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov. Preto predsedníčka volebnej komisie konštatovala, že Ing.
Emília Franeková sa stala na 6 rokov hlavným kontrolórom obce Horná Lehota.
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súhlasili

s vykonávaním

podnikateľskej

činnosti

obecnej

12. Prejednanie a schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na
letný tábor v Oravskom Podzámku pre žiakov z našej obce
Starosta informoval, že ZŠ Oravský Podzámok organizuje tábor pre deti. Obec môže
podporiť sumou 10 € na jedno dieťa na deň (celková cena je 90 € na jedno dieťa na
týždeň). Na tento tábor sa prihlásilo sa 6 detí z Hornej Lehoty. Poslanci schválili
príspevok na jedno dieťa 50 €.
Prítomní poslanci OZ:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

7
7
0
0

13. Rôzne
V bode rôzne neodzneli žiadne pripomienky
14. Diskusia
Poslanci krátko diskutovali o možnostiach investícii z eurofondov a o situácii
s financovaním škôlky.
15. Návrh na uznesenie
Uznesenie č.5 / 2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 4. júla 2019
a. Obecné zastupiteľstvo obce Horná Lehota schvaľuje:
1. Overovateľov zápisnice: Mgr. Tomáš Hutko a Ing. Ivan Mikuláš. Za zapisovateľa
zápisnice Mgr. Andreja Brníka, PhD..
2. Program rokovania obecného zastupiteľstva s navrhovanými zmenami bodu č.
12 presunúť na bod č. 4 a ďalej pokračovať podľa pôvodného programu.
3. Zámer predaja obecného pozemku C-KN 142/39. Podmienky kúpy a spôsob
predaja budú schválené na ďalšom zastupiteľstve po preverení možnej kolízie
so stavebným zákonom.
4. Záverečný účet obce Horná Lehota za rok 2018.
5. Záverečnú správu hlavného kontrolóra obec k záverečnému účtu obce Horná
Lehota.
6. Úpravu rozpočtu obce Horná Lehota za rok 2019.
7. Za hlavného kontrolóra obce podľa podľa § 18a odsek 2, Zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení Ing. Emíliu Franekovú, ktorá bude túto funkciu zo
zákona vykonávať po dobu 6 rokov.
8. Príspevok na detský tábor v Oravskom Podzámku na jedno dieťa 50 €.
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-6b. Obecné zastupiteľstvo obce berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Horná
Lehota za rok 2018.
c. Obecné zastupiteľstvo obce ukladá:
1. Odstrániť nelegálnu skládku v časti „pod stráň“
Termín : do konca júla/2019
zodp.: Starosta

Zapísal:
Andrej Brník

Jozef Mäsiar
Starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Tomáš Hutko

……………………………………….

Ing. Ivan Mikuláš

……………………………………….

6

