Č. 7/2016
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 08. apríla 2016

Prítomní : príloha prezenčnej listiny k zápisnici
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) Kontrola plnenia uznesení
c) Interpelácia poslancov
2. Prejednanie a schválenie Spoločného programu rozvoja obci – Oravského podhradia na roky
2015 až 2023 (text k tomuto bodu je na našej obecnej stránke)
3. Prejednanie a schválenie textu do obecnej kroniky
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. Záver

1. Otvorenie
1. Starosta obce Jozef Mikuláš otvoril rokovanie OZ v Hornej Lehote, privítal prítomných poslancov,
súčasne ospravedlnil poslanca Lukáša Reguliho, ktorý je dlhodobo v zahraničí a poslanca Jána
Baleka, ktorý sa ospravedlnil pre nemoc.
a) za zapisovateľa zo zasadnutia OZ navrhol zástupcu starostu p. Milana Jurovčíka a za
overovateľov zápisnice navrhol poslancov Petra Maruniaka a Dagmar Červeňovú. Poslanci
jednomyseľne schválili predložený návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Zástupca starostu p. Jurovčík predniesol kontrolu planenia uznesení z posledného zasadnutia OZ,
konštatoval že uznesenia boli splnené až na bod č. 2, ktorého kontrola sa prekladá na budúce
zasadnutie OZ z dôvodu neprítomnosti poslanca Lukáša Reguliho
c) Interpelácia poslanca OZ
- poslankyňa p. Červeňová – požiadala aby na kontajnery na separovaný zber boli namontované
plastové tabuľky s pomenovaním, čo patrí do kontajnera na separovaný zber, ďalej požiadala aby
na ulici do mlyna vľavo točivej zákrute bolo namontované odrazové zrkadlo, lebo zákruta je
neprehľadná pre blízkosť rodinných domov
- p. Jurovčík požiadal o nájdenie vhodného riešenia pre vybudovanie pešej komunikácie od
rodinného domu MUDr. Bjelovej po rodinný dom p. Maruniaka
2. Prejednanie a schválenie Spoločného programu rozvoja obcí – Oravského podhradia na roky
2015 až 2023
Starosta obce informoval poslancov o vypracovaní tohto dokumentu, ktorý je voľne prístupný
k nahliadnutiu na internetovej stránke obce a pre jeho veľký rozsah, informoval poslancov o najnutnejších
veciach z tohto dokumentu. Poslanci pred zasadnutím OZ mali možnosť sa s týmto dokumentom vopred
oboznámiť. Poslanci OZ predložený Spoločný program rozvoja obcí – Oravského podhradia na roky
2015 až 2023 jednomyseľne schválili.
3. Prejednanie a schválenie textu do obecnej kroniky za rok 2015
Poslanci OZ predložený návrh textu zápisu do obecnej kroniky za rok 2015 jednomyseľne schválili
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3. Rôzne
Starosta obce Jozef Mikuláš informoval poslancov OZ o tom, že dňa 8.6.2016 od 16.00 hod sa v sále OÚ
uskutoční slávnostná akadémia z príležitosti ukončenia stavebných a reštaurátorských prác v kostole
Svätej Trojice. Akadémie sa zúčastnia významní hostia z oblasti histórie, reštaurátorských ateliérov,
pamiatkarov a reštaurátorov. Pred slávnostnou akadémiou si všetci budú môcť od 15.00 hod. prezrieť
zreštaurovaný kostolík. Súčasne požiadal poslancov o aktívnu účasť.
V ďalšej časti starosta obce Jozef Mikuláš oboznámil poslancov s poznatkami zo zimného prechodu
chotárom obce Horná Lehota. Všetkým poslancom poďakoval za aktívnu účasť.
Ďalej informoval poslancov o doplnení svietidiel verejného osvetlenia okolo hlavnej cesty, ktoré sa
prevedie v mesiaci máji.
V ďalšej časti starosta obce, informoval poslancov o požiadavke nášho občana Júliusa Chomisteka
mladšieho o vypracovanie zastavovacieho plánu pre IBV na pozemkoch pod rezervárom pitnej vody,
ktoré sú v jeho vlastníctve.
Na zasadnutí OZ sa zúčastnil aj samotný žiadateľ p. Július Chomistek, ktorý vo svojom vystúpení
zdôraznil nutnosť vypracovania takého plánu kvôli veľkému záujmu obyvateľov o túto výstavbu.
Požadoval o vybudovanie týchto inžinierskych sietí :
- vypracovanie zástavbovej štúdie
- vybudovanie trafostanice pre napojenie rodinných domov v počte 12 ks
- vybudovanie kanalizácie
- vybudovanie rozvodu pitnej vody
- vybudovanie prístupovej cesty
- vybudovanie osvetlenia
- vybudovanie rozhlasu
pri vypočutí požiadaviek, časť poslancov bola proti, časť bola za ústretovosť voči tejto požiadavke.
Starosta informoval poslancov OZ o tom, že obec nemá vypracovaný územný plán obce, lebo obce
do 2000 obyvateľov ho nemusia mať. Na takúto rozsiahlu investíciu musí byť spracovaný . Jeho
náklady podľa okolitých obci sa pohybujú okolo 20 000 EUR. V minimálnom čase dvoch rokov.
Starosta obce informoval poslancov o tom, že minimálne náklady na túto požiadavku by predstavovali
400 – 500 tisíc EUR, načo obec nemá ani v blízkej dobe nebude mať finančné prostriedky. Prítomný
žiadateľ p. Július Chomistek tieto veci spochybnil a prvotné náklady vyčíslil odhadom na 30 – 50 tisíc
EUR. Keďže vlastníkom pozemkov je žiadateľ, aby o tak závažnej veci mohlo rozhodnúť OZ,
doporučilo aby pán Chomistek do budúceho zasadnutia OZ predložil tieto dokumenty:
- zmluvu o budúcej zmluve na darovanie pozemkov obci Horná Lehota na vybudovanie
prístupovej cesty
- stanovisko PD Horná Lehota o súhlas na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy
- stanovisko OVS, a.s. Dolný Kubín, že povolí výstavbu rodinných domov v lokalite Priečno bez
napojenia na COV
- že OVS nebude požadovať vybudovanie kanalizácie pre uvedené rodinné domy
- že tlak vody pod vodojemom bude v požadovanej výške a že nebude potrebné vybudovať nový
rezervár pitnej vody, že OVS povolí výstavbu žúmp, z ktorých výtok nebude požadovať zaustiť do
kanalizácie
- stanovisko SSE – distribúcia o bezplatnom vybudovaní trafostanice pre aký počet rodinných
domov
10. Diskusia
Prebehla počas rokovania k jednotlivým bodom rokovania
11. Schválenie uznesenia
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Uznesenie č.7 / 2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 8. apríla 2016
A. obecné zastupiteľstvo obce Horná Lehota schvaľuje:
1.Program rokovania obecného zastupiteľstva, overovateľov zápisnice p. Petra Maruniaka, p. Dagmar
Červeňovú , zapisovateľa zápisnice Milana Jurovčíka
2.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Spoločný program rozvoja obcí – Oravského podhradia na roky 2015
až 2023
3. Text do obecnej kroniky zo života obce Horná Lehota za rok 2015
4. Odpredaj dreva z rodinného domu so súp. číslom 32 za najvýhodnejšiu ponúkanú cenu
5. Z príležitosti ukončenia obnovy kostola Svätej Trojice schvaľuje 300 EUR na občerstvenie účastníkov
slávnostnej akadémie
6. Na podporu folklórneho súboru Charita príspevok na činnosť vo výške 500 EUR
7.Na podporu hudobnej skupiny súrodencov Kľúčikovcov na ich činnosť príspevok vo výške 200 EUR
8.Vyúčtovanie nákladov na zimný prechod chotárom obce Horná Lehota uskutočnenom v januári 2016
9.Schvaľuje vytesanie pôvodného nápisu do pieskovcovej dosky na priečelie kostola Svätej Trojice podľa
materiálov z obecnej kroniky
10.Stanovené podmienky pre ďalšie pokračovanie vo vypracovaní zastavovacieho plánu v lokalite
Priečno
C. obecné zastupiteľstvo ukladá
1.Vrámci zabezpečenia triedeného zberu v obci Horná Lehota, zabezpečiť vytlačenie plastového letáku,
ktorý namontovať na nádoby na triedený separovaný zber
Termín: 30.07.2016
zodpovedný: Jozef Mikuláš, starosta obce
Zapísal: Milan Jurovčík
zástupca starostu

Jozef Mikuláš
starosta obce

Overovatelia
Peter MARUNIAK

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

Dagmar ČERVEŇOVÁ

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