ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
13.12. 2019
Č. 7/2019
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 13.12. 2019.
Prítomní: Brník, Bencúrová, Krížo, Kasanický, obecný kontrolór, starosta obce,
ospravedlnili sa: Hutko, Mikuláš, Dominová-Gonšor - PN.
(prítomní 4 zo 7 poslancov = nadpolovičná väčšina, zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné)

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, určenie overovateľov
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Interpelácia poslancov
4. Kontrola uznesení
5. Prerokovanie výroku audítora
6. Schválenie VZN č.2/2019
7. Schválenie VZN č.3/2019
8. Schválenie rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
9. Schválenie štatútu obce Horná Lehota
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Jozef Mäsiar, starosta obce Horná Lehota, otvoril 7. riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Privítal aj kontrolóra obce Ing. Emíliu Franekovú. Za zapisovateľa bol
zvolený Mgr. Andrej Brník, PhD., za overovateľov Mgr. Jana Bencúrová a Bc. Štefan
Kasanický.
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta predložil poslancom plán kontrol obecného kontrolóra za 1. polrok 2020.
Navrhol preto pôvodný program neschváliť a schváliť nový program doplnený o plán
kontrol, ktorý je potrebné schváliť zastupiteľstvom. Prítomní poslanci obecného
zastupiteľstva pôvodný program neschválili.
Prítomný poslanci OZ: 4
ZA: 0
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 4
Poslanci schválili nový program 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, určenie overovateľov
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Interpelácia poslancov
4. Kontrola uznesení
5. Prerokovanie výroku audítora
6. Schválenie VZN č.2/2019
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7. Schválenie VZN č.3/2019
8. Plán kontrol obecného kontrolóra za 1. polrok roku 2020
9. Schválenie rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
10. Schválenie štatútu obce Horná Lehota
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
Prítomný poslanci OZ: 4
ZA: 4
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
3. Interpelácia poslancov
Poslanec Kasanický sa opätovne informoval o možnosti splatenia pozemku P.
Chomistekovi parcela č. 695/64 formou splátok. Obecný kontrolór medzičasom
preskúmal túto možnosť a dospel k záveru, že to nie je možné.
4. Kontrola uznesení
Starosta poslancov informoval o plnení uznesení od posledného zastupiteľstva:
• Právne služby s advokátskou kanceláriou AK-Slamka budú účinné od 1.1.
2020, kedy bude podpísaná zmluva. (Splnené)
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v časti „Pod dielcom – 2. ETAPA“
bude predchádzať projekt na presun značiek v obci v rámci dopravného
inšpektorátu. Následne bude možné dať vypracovaný projektovú
dokumentáciu. (Prekladá sa na ďalšie zastupiteľstvo)
5. Prerokovanie výroku audítora
Podľa názoru audítora, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce Horná Lehota k 31. decembru 2018 a výsledku jej
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek Zákona č. 593/2004,
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy platných v SR v znení
neskorších predpisov audítor konštatoval, že obec Horná Lehota konala v súlade
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Audit vykonala Ing. Lucia
Nováková, CA.
Správu audítora za rok 2018 vzali poslanci na vedomie a je prílohou tejto zápisnice.
Poslanec Brník sa zároveň opýtal obecného kontrolóra na vysvetlenie k článku, ktorý
vyšiel online (https://myorava.sme.sk/c/22278062/dnes-o-tom-ako-gazduju-oravskesamospravy.html) ale aj v printovej verzii MY ORAVA o finančnom zdraví obcí.
Nezávislý inštitút pre verejnú správu INEKO vypracoval tabuľku za rok 2018, kde je
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možné vidieť finančné zdravie oravských obcí. Naša obec sa umiestnila na
posledných miestach tabuľky, napriek tomu, že obec nemá žiadny úver. V tabuľke
má naša obec záporný výsledok v hospodárení na obyvateľa -19 EUR. Situácia
podľa kontrolóra nastala preto, lebo obec mala v roku 2018 viacero investičných akcií
a hospodárenie končila v mínuse. Vo svojom rezervnom fonde mala však obec
odložené peniaze, ktoré sa použili na vykrytie záporného hospodárskeho výsledku.
Kontrolór obce skonštatoval, že výsledky sú skreslené a INEKO nebral v úvahu aj
takéto možnosti, kde obce investovali do rôznych projektov a svoje záporné výsledky
si vykrývali rezervnými peniazmi, ktoré rokmi ušetrili. Obec je podľa kontrolóra
v dobrej kondícii a bez dlhov.
6. Schválenie VZN č. 2/2019
Starosta predložil poslancom VZN č. 2/2019 „o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“. Dane a poplatky za
smeti sa v našej obci neupravovali od roku 2012 aj napriek tomu, že cena za odvoz
smetí neustále rastie. Obec za odpady dopláca zo svojich peňazí skoro 100% naviac
ako vyzbiera od občanov. Tieto peniaze by mohla obec investovať do rozvoja. Ďalší
výpadok jej príjmov nastane v roku 2020 v rámci novelizácie zákona zvyšujúcej
nezdaniteľnú časť príjmov fyzických osôb. Táto zmena prinútila väčšinu miest a obcí
na Slovensku k zvyšovaniu daní z nehnuteľností a ďalších poplatkov napríklad aj
vývoz odpadu, aby tak vykryla výpadky príjmov.
Starosta zároveň informoval, že technické služby, ktoré odpad vyvážajú ho upozornili
na to, že v našej obci pravidelne horia kontajneri. Ďalej starosta upozornil, že ak
nezačneme viac triediť odpad a nedosiahneme potrebných 30% budeme platiť za
tonu zlikvidovaného separovaného odpadu oveľa vyššiu sumu ako keby sa nám
podarilo prekročiť požadovaných 30 %. Požiadal poslancov aby čo možno najviac
šírili osvetu.
Starosta vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky k predloženému VZN.
Poslanci sa zhodli, že v tomto roku nebudú zvyšovať dane ale len poplatky za
„smetí“.
K predloženému návrhu VZN vyjadril svoje pripomienky poslanec Brník. V rámci
platiteľov navrhol pridať okrem fyzických osôb s trvalým alebo prechodným pobytom
aj fyzické osoby, ktoré na území obce vlastnia nehnuteľnosť na vlastnú rekreáciu
(napríklad chaty). Dotknuté osoby vlastniace takéto nehnuteľnosti budú platiť
jednorazovo za objekt 18 eur/rok. Poslanci súhlasili s touto pripomienkou
Prítomný poslanci OZ: 4
ZA: 4
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Zastupiteľstvo ďalej navrhlo zvýšiť cenu kontajneru právnickým osobám na 350
eur/rok.
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Následne dal starosta hlasovať za upravené VZN. Poslanci jednohlasne všeobecné
záväzné nariadenie schválili. Zastupiteľstvo odporúča obyvateľom aby si VZN
prečítali a oboznámili sa z jeho podmienkami, nakoľko sú tam rôzne zvýhodnenia
v rámci poplatkov za odpad.
Prítomný poslanci OZ: 4
ZA: 4
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Rekapitulácia zásadných zmien v platení odpadu v roku 2020:
• Fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom budú platiť poplatok za smeti 18 EUR/rok
na osobu.
• Fyzické alebo právnické osoby, ktoré na území obce vlastnia nehnuteľnosť na vlastnú
rekreáciu budú platiť poplatok 18 EUR/rok za objekt.
• Právnické osoby, ktoré vykonávajú na území obce podnikateľskú činnosť budú platiť poplatok
350 EUR/rok za jeden 1100 l kontajner.

7. Schválenie VZN č.3/2019
Na poslednom zastupiteľstve predniesol starosta návrh, aby bol vyplatený rodičom
po narodení dieťaťa jednorazový príspevok. Poslanci tento návrh podporili. Bolo
vypracované VZN „o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa“.
Predložené VZN poslanci bez pripomienok schválili.
Prítomný poslanci OZ: 4
ZA: 4
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Rekapitulácia - ako bude možné získať jednorazový príspevok na dieťa:
• Príspevok je možné získať na každé narodené dieťa v obci.
• O príspevok bude nutné požiadať písomnou žiadosťou doručenou na OÚ Horná Lehota.
• O príspevok bude možné žiadať najskôr 28 dní po narodení dieťaťa.
• Dieťa, na ktoré bude príspevok požadovaný, bude musieť mať trvalé bydlisko v našej obci.
• Aspoň jeden z rodičov musí mať taktiež trvalé bydlisko v obci Horná Lehota.

8. Plán kontrol kontrolóra za prvý polrok roku 2020
Obecný kontrolór predložil zastupiteľstvu plán práce na prvý polrok nasledujúceho
roku. Plán zahŕňa rôzne kontrolné činnosti, prípravu a tvorbu koncepčných
a metodických materiálov a ďalšie činnosti ako účasť na zastupiteľstvách, či
spolupráca pri vypracovávaní nových VZN a pod. Návrh plánu kontrol je prílohou
tejto zápisnice. Poslanci plán schválili.
Prítomný poslanci OZ: 4
ZA: 4
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
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9. Schválenie rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
Obecný kontrolór v zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona SNR č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložil poslancom odborné
stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020. V rozpočte na rok 2020 sa
predpokladá s príjmami vo výške 209.490 EUR a výdavkami vo výške 209.490 EUR.
Obec by mala hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Návrh vychádza z programu
plánu hospodárskeho a sociálneho rastu obce Horná Lehota. Kontrolór zároveň
upozornil, že tento plán mal poslednú aktualizáciu v roku 2013. V roku 2020 bude
treba tento plán hospodárskeho a sociálneho rastu aktualizovať. Na základe
predloženého návrhu rozpočtu na rok 2020 odporučil kontrolór rozpočet schváliť
a rozpočet na rok 2021 a 2022 vziať na vedomie. Kompletné stanovisko je prílohou
tejto zápisnice. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo navrhovaný rozpočet
obce na rok 2020.
Prítomný poslanci OZ: 4
ZA: 4
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Zároveň vzalo zastupiteľstvo na vedomie rozpočet na rok 2021 a 2022.
10. Schválenie štatútu obce Horná Lehota
Poslancom bol na schválenie predložený návrh štatútu obce Horná Lehota, ktorý
môžu prijať podľa § 11 ods. 4. písmeno k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Kontrolór obce navrhol viaceré aktualizácie a úpravy:
• Vynechať: §2 – ods. 1); §13 ods. 2), bod a); §13 ods. 4), bod a); §17 bod 1),
bod 3), bod 5), bod 6); § 21 ods. 3 koniec vety; §22.
• Doplniť: §15 bod y) – rozsah vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce.; §16
bod 3) Starosta najmä: h) – schvaľovať zmeny rozpočtu obce v rozsahu
určenom zastupiteľstvom.; §20 ods. 6) „Komisia na ochranu verejného
záujmu“ a „Kultúrno-športová komisia“.
Poslanci sa rozhodli, že založia 2 komisie:
• Komisia na ochranu verejného záujmu – zo zákona, tejto komisii predkladá
starosta svoje majetkové priznanie.
• Kultúrno-športová komisia – má napomáhať organizovať podujatia v našej
obci. Členom by mali byť zástupcovia hasičov, Charity a Červeného kríža, či
iní nápomocní občania. Zastupiteľstvo osloví potencionálnych kandidátov
komisie a na ďalšom zasadnutí budú zverejnené nominácie a vykonaná voľba.
Starosta dal hlasovať o štatúte.
Prítomný poslanci OZ: 4
ZA: 4
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
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Poslanci navrhli aby starosta mohol efektívnejšie pracovať a vykonávať drobné
zmeny v rozpočte bez nutnosti zvolávania zastupiteľstva v rozsahu 10% z bežných
príjmov podľa platného štatútu obce Horná Lehota.
Prítomný poslanci OZ: 4
ZA: 4
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
11. Rôzne
• Poslanec Brník informoval o nutnosti aktualizácie dizajnu webu. Prebehla
diskusia, a zástupkyňa starostu si vzala za úlohu spísať zoznam aktivít, ktoré
obec robí aby ich mohla zverejňovať na webe.
• Zástupkyňa starostu vyslovila verejné poďakovanie poslancovi Pavlovi Krížovi,
za pomoc pri organizovaní všetkých akcií, ktoré počas roka poslanci spolu so
starostom pripravili pre občanov Hornej Lehoty.
• Starosta spolu s poslancami začali pripravovať „Zimný prechod chotárom“.
Dohodli sa na neoficiálnom spoločnom stretnutí počas Vianočných sviatkov,
kedy detailnejšie naplánujú celé podujatie.
12. Diskusia
Poslanci apelovali na starostu, pokiaľ to finančné zdroje umožnia, zakúpiť aspoň
niekoľko tzv. „pivných setov“, ktoré sú naozaj potrebné pri každej jednej kultúrnej či
športovej akcii v obci.
13. Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom a obecnému kontrolórovi za účasť na
zastupiteľstve a poprial im krásne Vianočné sviatky a šťastný Nový rok.
14. Uznesenie
Uznesenie č. 7/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.12. 2019.
a. Obecné zastupiteľstvo obce Horná Lehota schvaľuje:
1. overovateľov zápisnice: Mgr. Janu Bencúrovu a Bc. Štefana Kasanického. Za
zapisovateľa zápisnice Mgr. Andreja Brníka, PhD.,
2. aktualizovaný program rokovania obecného zastupiteľstva,
3. VZN č.2/2019 „o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady“,
4. VZN č.3/2019 „o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa“,
5. plán kontrol obecného kontrolóra na 1. polrok roku 2020,
6

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
13.12. 2019
6. rozpočet obce Horná Lehota na rok 2020,
7. štatút obce Horná Lehota,
8. vykonávať zmeny v rozpočte starostom obce v rozsahu 10% bežných príjmov
podľa štatútu obce.
b. Berie na vedomie:
1. Výrok audítora k priloženej účtovnej uzávierke za rok 2018.
2. Rozpočet obce na rok 2021 a 2022.
Prílohy
1. Správa audítora k účtovnej uzávierke za rok 2018.
2. VZN č.2/2019
3. VZN č.3/2019
4. Plán práce Hlavného kontrolóra na prvý polrok 2020.
5. Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Horná
Lehota na roky 2021 a 2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
6. Štatút obce Horná Lehota
Úlohy
• Návrhy členov „Kultúrno-športovej komisie“
(KEDY: nasledujúce zastupiteľtvo, KTO: poslanci OZ)

• Organizácia zimného prechodu chotárom, prvé stretnutie organizačného
výboru
(KEDY: počas Vianočných sviatkov, KTO: poslanci OZ)

Zapísal:
Andrej Brník

Jozef Mäsiar
Starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Jana Bencúrová

……………………………………….

Bc. Štefan Kasanický

……………………………………….
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