Zápisnica č. 3/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10. mája 2019
Prítomní : príloha prezenčnej listiny k zápisnici
Ospravedlnení: 2 – Eva Gonšor Dominová, a Tomáš Hutko
Ďalej prítomní: Jozef Mäsiar – Novozvolený starosta obce
Jozef Bieľ – Predseda miestnej volebnej komisie,
Ing. Štefan Fúrik – obecný kontrolór,
Hostia: p. Ľ.Durdiaková, p. M.Matysová, p. L.Harezníková, p. S.Poláková, p.Z.Kňazúrová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
- Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
- Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do OZ zo dňa 13.04.2019
- Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
- Odovzdanie osvedčenia o zvolení za starostu obce a insignie obce novému starostovi obce
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 1 a ods. 2,5,7 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
5. Určenie mesačného platu pre starostu obce
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
1. Otvorenie
a) Starosta obce Jozef Mikuláš otvoril rokovanie OZ v Hornej Lehote, privítal prítomných poslancov
a občanov obce. Za zapisovateľ zápisnice navrhol Ivana Mikuláša, a za overovateľov zápisnice
navrhol poslancov: p. Jaroslava Harezníka a p. Pavla Krížu. Poslanci jednomyseľne schválili
program rokovania, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, predniesol starosta obce Jozef Mikuláš.
Na minulom zasadnutí OZ, bolo schválené znenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2018,
delegovanie p. Jany Bencúrovej do Rady školy pri MŠ Horná Lehota, schválený predaj obecného
pozemku pre p. Jána Chomisteka a Vieru Chomistekovú, schválený zámer a záujem o získanie
finančných prostriedkov z podopatrenia 7.2 – a to na rekonštrukciu prístupovej cesty k hornému
kaštieľu a rekonštrukciu na namaľovanie železného mosta ponad rieku Orava Baylly Bridge, uložilo
úlohu preveriť možnosti osvetlenia cesty ponad R3 ku RD p. Juliusa Chomisteka so súp. č.260,
nebolo schválené zrušenie VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za miestny rozvoj.
c) Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do OZ zo dňa 13.04.2019
Na výzvu dosluhujúceho starostu obce pán Jozef Bieľ (predseda volebnej komisie) predniesol
výsledky doplňujúcich volieb do OZ konaných dňa 13.04.2019.
Počet voličov zapísaných v zozname - 439
Počet voličov zúčastnených na hlasovaní - 276
Počet hlasov jednotlivých kandidátov:
p. Jozef Mäsiar – 219
Ing. Martin Krížo – 53
Predseda volebnej komisie potvrdil výsledky volieb, za starostu obce bol zvolený p. Jozef Mäsiar.
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Predseda volebnej komisie zároveň poďakoval odstupujúcemu starostovi obce p. Jozefovi
Mikulášovi za doterajšiu činnosť, a novému starostovi zaželal veľa trpezlivosti a vyzval OZ pre
spoluprácu pri ďalšom rozvoji obce.
Na záver predseda volebnej komisie odovzdal novozvolenému starostovi obce Osvedčenie
o zvolení za starostu obce a zaželal veľa úspechov.
d) Novozvolený starosta obce p. Jozef Mäsiar zložil a podpísal sľub starostu obce predpísaným
spôsobom, a následne prijal insígnie obce od dosluhujúceho starostu obce p.Jozefa Mikuláša, ktorý
mu súčasne zaželal všetko dobré pri výkone povolania, veľa tvorivých nápadov, rešpekt
spoluobčanov a veľa spokojnosti s jeho prácou.
2.

Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Nastupujúci starosta obce sa vo svojom príhovore poďakoval všetkým voličom, ktorý mu vo
voľbách vyjadrili podporu a odovzdali svoj hlas a ubezpečil prítomných o svojom odhodlaní byť
dobrým starostom pre všetkých občanov obce. Tiež sa poďakoval predošlému starostovi obce za
všetku prácu, ktorú vykonal pre našu obec. K jeho poďakovaniu sa pripojili v mene OZ a občanov
obce aj poslanci p. A.Brník a p. Jana Bencúrová, poďakovali za úsilie a neľahkých 12 rokov
v úrade, a zaželali ešte pevné zdravie na zaslúženom dôchodku.

3.

Informácie o odovzdaní úradu
Odchádzajúci starosta zosumarizoval odovzdávanie úradu novému starostovi, ktoré sa konalo dňa
10.mája 2019,
- o finančných prostriedkoch na účtoch obce ( >50 k€),
- rozpracovanom projekte zníženia energetickej náročnosti budovy MŠ,
- pravdepodobne úspešnom projekte rekonštrukcie a zateplenia budovy OU – pred realizáciou,
- projekte WI-FI pre Teba - bezplatný internet na vybraných verejných miestach (pri MŠ,
námestie, okolo OU, a parkovisko pri pltiach). Návrh zmluvy od Ministertva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky (Mindop) zo strany OU Horná Lehota akceptovaný, a zaslaný
na ministerstvo. Nutné doplniť údaje z verejného obstarávania.
- Rozpracovanom projekte MAS Orava, na podporu športovej infraštruktúry, a na podporu
divadelných a folklórnych súborov.
- Doporučil v budúcnosti:
o zapojiť sa do výzvy na podporu miestnej infraštruktúry podopatrenia 7.2 (schválené
na zasadnutí 2/2019)
o podporiť, a v prípade potreby aj dofinancovať prebiehajúce pozemkové úpravy
v lokalite Pod Stráň, kde po dokončení obec získa do vlastníctva cca 1ha pozemkov
(pod miestne komunikácie). Ukončením pozemkových úprav obyvatelia obce získajú
prístup ku svojim cca 80 pozemkov využiteľných podľa individuálnych požiadaviek
majiteľov. V prípade využitia na IBV obec získa priestor pre ďalší rozvoj, aj vyššie
prijmy z podielových daní. Taktiež doporučuje OZ pracovať na projektovej príprave,
jednaní s dodávateľmi energií a výstavbe inžinierskych sietí, podporiť tak ďalší rozvoj
obce a uspokojiť žiadateľov o pozemok pre výstavbu RD.

4.

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 1 a ods. 2,5,7 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Na poverenie má starosta zákonom stanovených 60 dní, počas ktorých
menuje svojho zástupcu.

5.

Určenie mesačného platu starostu obce:
Novozvolený starosta navrhol, a obecné zastupiteľstvo schválilo starostovi zákonom stanovený
minimálny mesačný plat. Podľa zákona č. 320/2018 Z.z. ktorým sa v účinnosti od 1.12.2018 mení
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a dopĺňa zákon NR SR č.253/1994 Z.z. starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve na základe ŠúSR za predchádzajúci kal. rok
a príslušného násobku podľa počtu obyvateľov ( 501 – 1.000 obyvateľov = 1,83 násobok) podľa
§4, odst.1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor, a patrí starostovi odo dňa zloženia
predpísaného sľubu.
Tj: 1.013 € x 1,83 = 1.854,-€
Za hlasovalo – 5 poslancov
Proti hlasovalo – 0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania – 0 poslancov
6.

Rôzne:
- Interpelácia zástupkyne riaditeľky MŠ a členov rodičovskej rady MŠ. Na zasadnutí vystúpila p. uč.
MŠ Durdiaková v súvislosti prebiehajúcimi rekonštrukčnými prácami v MŠ. Apelovala na aktuálne
podmienky, obmedzenia, poriadok a organizáciu rekonštrukčných prác. Naliehavosť realizácie,
postup prác, ako aj ďalší priebeh priblížil odchádzajúci starosta. Súčasne nastupujúci starosta
prisľúbil podporu, či už pri vyjednávaní s dodávateľom stavebných prác, tak aj v prípade potreby
hľadania náhradného riešenia pre premiestnenie detí z MŠ do budovy OU.
- Interpelácia p. Ľ.Harezníkovej, ktorá požiadala OZ o posúdenie a zváženie možnosti predĺženia
prevádzky MŠ počas letných prázdnin o 2 týždne, ktoré by pomohlo pracujúcim rodičom
vyriešiť/zmierniť komplikácie počas letných prázdnin. OZ prisľúbilo, že sa témou bude zaoberať,
preverí možnosti a predstaví návrh.

7.

Diskusia
Diskusia prebiehala počas prejednávania k jednotlivých bodov ku každému bodu.
Uznesenie č. 3/2019
zo zasadnutia OZ konaného dňa 10.5.2019
A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva, overovateľov zápisnice p. Jaroslava Harezníka
a Pavla Krížu, zapisovateľa zápisnice Ivana Mikuláša
2. Starostovi obce zákonom stanovený minimálny mesačný plat vo výške 1.854,- €
B. Ukladá
1. Preveriť a prejednať s dodávateľom rekonštrukčných prác na budove MŠ organizáciu
a harmonogram ďalších prác, tak aby neobmedzovali prevádzku MŠ a bezpečnosť detí v MŠ,
2. Preveriť náhradné riešenie premiestnenia detí z MŠ do inej budovy v obci Horná Lehota.
C. Neschvaľuje
-

Zapísal: Ivan Mikuláš

Jozef Mäsiar
starosta obce
Overovatelia

Jaroslav Harezník

-----------------------------------------

Pavol Krížo

------------------------------------------
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