Obecné zastupiteľstvo v Hornej Lehote
Uznesenie z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Lehota zo dňa 10.07.2020.
Uznesenie č. 22
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Lehote
Berie na vedomie
Určenie overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
V Hornej Lehote, dňa 10.07.2020

Jozef Mäsiar, starosta obce

Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Lehote
Schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
V Hornej Lehote, dňa 10.07.2020

Jozef Mäsiar, starosta obce

Uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Lehote
Schvaľuje
Úpravu rozpočtu
V Hornej Lehote, dňa 10.07.2020

Jozef Mäsiar, starosta obce

Zápisnica 3/2020 zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA obce
Horná Lehota, konaného dňa 10. júla 2020

Zápisnica číslo 3/2020
napísaná na druhom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Horná Lehota konanom
dňa 10. júla 2020 o 19:00
Prítomní:
Pavol Krížo,
Marek Reguli,
Ing. Eva Gonšor Dominová
Mgr. Jana Bencúrová
Jozef Mäsiar, starosta obce
Neprítomní: Mgr. Tomáš Hutko,
Ing. Ivan Mikuláš,
Mgr. Andrej Brník, PhD.

Rokovanie obecného zastupiteľstva v Hornej Lehote zvolal starosta obce v zmysle §
13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení predpisov.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
- určenie zapisovateľov
- učenie overovateľov
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Úprava rozpočtu
4. Interpelácia poslancov
5. Rôzne
6. Záver
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril o 19:00 hod starosta obce Jozef Mäsiar, privítal
všetkých prítomných zúčastňujúcich sa zasadnutia obecného zastupiteľstva. Určil
overovateľov z dnešného zasadnutia poslancov Mgr. Janu Brníkovú a Mareka Reguliho a za
zapisovateľa Ing. Evu Gonšor Dominovú.
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo Obce Horná Lehota schvaľuje program 3. zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 4

za: 4

Pavol Krížo,
Marek Reguli,
Mgr. Tomáš Hutko,
Ing. Ivan Mikuláš,

za
za
neprítomný
neprítomný

proti: 0

zdržal sa: 0

Ing. Eva Gonšor Dominová,
Mgr. Jana Bencúrová,
Mgr. Andrej Brník, PhD.

za
za
neprítomný

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Lehote
Schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Úprava rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu o navýšenie 6 000€ z kapitálových výdajov
na nákup kosačky a kompostérov pre obec. Kosačka bude slúžiť i v zimných mesiacoch na
odhŕňanie snehu v z chodníkov a to vďaka radlici, ktorá bude dokúpená ku kosačke.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní: 4

za: 4

Pavol Krížo,
Marek Reguli,
Mgr. Tomáš Hutko,
Ing. Ivan Mikuláš,
Ing. Eva Gonšor Dominová,
Mgr. Jana Bencúrová,
Mgr. Andrej Brník, PhD.

za
za
neprítomný
neprítomný
za
za
neprítomný

proti: 0

zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Lehote
Schvaľuje
Úpravu rozpočtu
Rôzne
• Oprava miestneho rozhlasu
Na základe sťažností od občanov, že nepočuť, keď hlási rozhlas, respektíve, že zle
počuť čo hlási, dal starosta obce odstrániť tieto chyby a už by rozhlasy mali byť
zrozumiteľné a nemali by sa tvoriť ozveny.
• Opravené hodiny na budove obecného úradu
Na základe sťažnosti od občanov sa dali na budove obecného úradu opraviť hodiny,
ktoré ukazujú čas, teplotu a tel. kontakt.
Interpelácia poslancov
Starosta obce dal upraviť park za ihriskom. Môžeme si všimnúť nové lávky a natreté
preliezky pre deti. Poslanci navrhli do budúcna upraviť terén pred altánkom. Je tam nevyužitý
priestor, ktorý by sa mohol zmeniť napr. na ihrisko pre plážový volejbal.
Organizovanie športového dňa pravdepodobne 22.8.2020. Akcia sa bude plánovať v závislosti
rozhodnutia krízového štábu v prípade zhoršenia situácie na Slovensku týkajúcej sa pandémie
COVID-19 a v závislosti od počasia. Je to obecná akcia pre občanov Hornej Lehoty. Budú
prebiehať súťaže v hrách ako futbal, volejbal, tenis, kde zápisné bude 3 € a bude sa podávať
guláš, kofola. Pre deti bude pripravená malá atrakcia.

Záver
Po prerokovaní schváleného programu starosta obce Jozef Mäsiar zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil o 20:30 hod.
Zapisovateľ: Ing. Eva Gonšor Dominová
Overovatelia:
Mgr. Jana Bencúrová

.......................

Marek Reguli

.......................

