Zápisnica č. 19
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12. septembra 2014

Prítomný : Podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Organizačné zabezpečenie OZ
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov
Prejednanie a schválenie upraveného rozpočtu na rok 2014
Stanovisko obecného kontrolóra obce k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2014
Schválenie zástavbovej štúdie pre pripojenie rodinných domov na rozvod
elektrickej energie pod Dielcom
8. Prejednanie a schválenie individuálnej ponuky OTP banky na čerpanie úveru pre
volebné obdobie 2015 až 2018
9. Prejednanie a schválenie počtu poslancov a pracovného času starostu obce pre
volebné obdobie 2015 až 2018
10. Schválenie prevádzkového poriadku Materskej školy v Hornej Lehote
11. Rôzne
12. Schválenie uznesenia
13. Záver

1, Otvorenie
Starosta
obce
Jozef
Mikuláš
privítal
prítomných
poslancov
a
obecného kontrolóra ing. Štefana Fúrika na zasadnutí OZ. Predniesol návrh
programu. Opýtal sa na zmenu, alebo doplnenie programu, nakoľko neboli žiadne
pripomienky dal hlasovať za predložený program. Prítomný poslanci hlasovali
jednomyseľne za predložený program.
2. Organizačné zabezpečenie OZ
Za zapisovateľa navrhol zástupcu starostu p.Kompana Stanislava a overovateľov
zápisnice p.Bjeľ Jozef a . Brník Andrej.
3. Kontrola plnenia úloh z minulého uznesenia
Na zasadnutí OZ konanom dňa 6.6.2014 bolo prijaté uznesenie, ktoré ukladalo
prejednať s PD Horná Lehota vytekanie hnojovice z hnojovej jamy na Láne po
parcelách v Doline a v Potokoch. PD v dožadovanom termíne odstránilo hnoj z
uvedených
pozemkov a až čas ukáže, že či prijate opatrenia proti vytekaniu
hnojovice boli účinné.
4. Interpelácia poslancov
p.Jurovčík upozornil na zvýšený zápach pri ČOV Horná Lehota
p. Brník navrhol postriekanie chodníkov proti burine
p.Brník upozornil na opravu komunikácie po pripojení sa na kanalizáciu rod. domu
p. Krivdu Tomáša , na komunikácii sa vytvára jama
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5. Prejednanie a schválenie upraveného rozpočtu na rok 2014
Poslanci upravený rozpočet zobrali na vedomie a súhlasili s jeho úpravou.
6. Stanovisko obecného kontrolóra obce k návrhu na zmenu rozpočtu na rok
2014
Obecný kontrolór nemal k návrhu na zmenu rozpočtu námietku a preto navrhol
uvedený rozpočet poslancom schváliť . Stanovisko obecného kontrolóra je
pripojené k zápisnici.
7. Schválenie zástavbovej štúdie pre pripojenie rodinných domov na rozvod
elektrickej energie pod Dielcom
Starosta obce oboznámil poslancov so stanoviskom SSE- Distribúcia, a.s., a ich
podmienkami pripojenia rodinných domov na ulici Pod Dielcom. Jednou s
podmienok SSE, a.s., je aj predloženie projektu pre územné konanie vrátane
formátu DGN 2 D V7 v súradnicovom systéme JTSK s právoplatným územným
rozhodnutím. Ďalšou podmienkou je aj súhlas vlastníka pozemku s umiestnením
energetického zariadenia na súkromných pozemkoch sa zápisom uvedeného
bremena na danú parcelu do KN. Budúci stavebníci musia so SEE, a.s., uzatvoriť
zmluvy o pripojení ich rodinných domov do distribučnej sústavy. Z tohto dôvodu
bola uzatvorená zmluva s DK – atelier na vypracovanie dokumentácie pre územné
konanie na parcele Pod Dielcom. Poslanci OZ „Projekt pre územné konanie
jednomyseľne schválili.
8. Prejednanie a schválenie individuálnej ponuky OTP banky na čerpanie úveru
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s nutnosťou čerpania úveru na výstavbu
peších komunikácií v obci Horná Lehota od OP Banka Slovakia, a.s., vo výške
20 000,- EUR na dobu splatnosťou 15 mesiacov s úrokovou sadzbou 6 M
EURIBOR s maržou 2,54%, s mesačnom splátkou 1355 Eur/mesačne od októbra
2014. Poslanci OZ predložený návrh jednomyseľne schválili.
9. Prejednanie a schválenie počtu poslancov a pracovného času starostu obce
pre volebné obdobie 2015 až 2018
Poslanci sa jednomyseľne zhodli na počte poslancov OZ v počte 7 a pracovnom
čase starostu obce Horná Lehota na 8 hodín denného pracovného úväzku vo
volebnom období 2015-2018. Poslanci OZ predložený návrh jednomyseľne
schválili.
10. Schválenie prevádzkového poriadku Materskej školy v Hornej Lehote
Starosta prečítal prevádzkový poriadok ktorý vypracovala riaditeľka materskej
školy a ktorý bude následne zaslaný na posúdenie Regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne. Poslanci prevádzkový poriadok MŠ
Horná Lehota jednomyseľne schválili.
11. Schválenie VZN č. 2/2014 o školských obvodoch pre školský rok 2014 – 2015
pre deti plniace si povinnú školskú dochádzku
Poslanci OZ VZ č.2/2014 o školských obvodoch jednomyseľne schválili.
12. Rôzne
Starosta predniesol ďalšie body ku ktorým sa poslanci vyjadrovali individuálne pri
schvaľovaní uznesenia. Jednotlivé body ktoré boli prednesené:
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Finančný príspevok na oslavu Základnej školy,
Finančný príspevok na polohovateľnú posteľ pre charitu
Pripomienky na hromadnú dopravu
Určenie uličnej čiary pri IBV
13. Schválenie uznesenia
návrh na uznesenie prečítal zapisovateľ ktoré poslanci jednomyseľne schválili
13. Záver
Na záver sa starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na obecnom
zasadnutí.

Uznesenie č.19 / 2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. septembra 2014
A. obecné zastupiteľstvo obce Horná Lehota schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.

Program rokovania obecného zastupiteľstva
Overovateľov zápisnice p. Andreja Brníka a , p. Jozefa Bieľa
Za zapisovateľa Stanislava Kompana
Úpravu rozpočtu na rok 2014
Projekt pre územné konanie v lokalite Pod Dielcom a navrhovaný zámer
s pripojením nových rodinných domov na rozvod elektrickej energie
6. Navrhovaný počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Horná Lehota pre
volebné obdobie 2015 až 2018 v počte 7 poslancov
7. Individuálnu ponuku pre Obec Horná Lehota od OTP banky, a.s., Slovensko na
krátkodobý investičný úver vo výške 20 000,- Eur na výstavbu chodníkov
s úrokovou sadzbou 6 M EURIBOR s maržou 2,45% p.a. na dobu 15 mesiacov
s mesačnou splátkou 1 355,- Eur s dohodou o vyplňovacom práve k biankozmenke
8. Prevádzkový poriadok Materskej školy Horná Lehota vypracovaný riaditeľkou MŠ
ako podklad na schválenie pre regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Dolnom Kubíne
9. Zástavbu nehnuteľnosti „Rodinný dom“ so súpisným číslom 33, postavený na
pozemku C-KN 108/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1452 m2, vedený na
LV 525 pre obce Horná Lehota na biankozmenke pre OTP banku a.s., Slovensko
na zábezpeku krátkodobého investičného úveru vo výške 20 000,- Eur
10. Pracovný čas starostu obce Horná Lehota pre nové volebné obdobie 2015 -2018
v dennom rozsahu 8 hodín
11. Pri výstavbe nových rodinných domov v novej zástavbovej časti požadovať
výstavbu rodinných domov od miestnej komunikácie v dĺžke 5 m. Pri výstavbe
rodinných domov v starej časti riadiť sa aktuálnym stavebným zákonom
12. Vypočítanie finančného príspevku na oslavu 50 výročia ZŠ s MŠ v Dlhej nad
Oravou podľa počtu navštevujúcich žiakov s prihliadnutím na príspevky okolitých
obcí
13. VZN č. 2/2014 obce Horná Lehota o určení školských obvodov pre deti plniace si
povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2014 - 2015
14. Členstvo obce Horná Lehota v združení obcí s názvom Mikroregión Oravská
vrchovina
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B. obecné zastupiteľstvo obce Horná Lehota neschvaľuje:

1. Finančný príspevok na polohovateľnú posteľ pre Zariadenie Seniorov a domova
sociálnych služieb v Dolnom Kubíne
C. obecné zastupiteľstvo obce berie na vedomie :
1. Stanovisko obecného kontrolóra obce Horná Lehota k návrhu
rozpočtu na rok 2014 rozpočtovým opatrením č.1/2014

na zmenu

D. Obecné zastupiteľstvo obce Horná Lehota ukladá:
1. Preveriť u Železníc SR prečo nesvieti osvetlenie na železničnej stanici
Termín : 15.10.2014
zodp.: Jozef Mikuláš, starosta obce
2. Na Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín prejednať príčiny
trvalého zápachu šíriaceho sa z čističky odpadových vôd Horná Lehota
Termín: 15.10.2014
zodp.: Jozef Mikuláš, starosta obce
3. Upozorniť rodinu Ing. Krivdu na opravu miestnej komunikácie pred rod. domom
pána J. Janáka po pripojení sa na verejnú kanalizáciu
Termín 15.10.2014
zodp.: Jozef Mikuláš, starosta obce

Jozef Mikuláš. ...............
starosta obce:

Zapísal: Stanislav Kompan ....................

Overovatelia
Brník Andrej

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

Bieľ Jozef

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