Č. 8/2016
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.júna 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 Záverečného účtu Obec Horná Lehota za rok 2015
3. Stanovisko obecného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015
4. VZN č.2/2016 Obce Horná Lehota o nakladaní s komunálnym odpadom
5. VZN č.1/2016 Obce Horná Lehota, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok Pohrebiska na
území obce Horná Lehota
6. Registratúrny poriadok Obecného úradu
7. Pripravenosť obce Horná Lehota na planenie úloh CO
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
1. Otvorenie
1. Starosta obce Jozef Mikuláš otvoril rokovanie OZ v Hornej Lehote, privítal prítomných poslancov,
súčasne ospravedlnil neprítomných poslancov Veroniku Kľúčikovú pre pracovné povinnosti a Milana
Jurovčíka pre nemoc.
a) za zapisovateľa zo zasadnutia OZ navrhol starosta obce p. Maruniak a za overovateľov zápisnice
navrhol poslancov Lukáša Reguliho a Jána Baleka. Poslanci jednomyseľne schválili predložený návrh
na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Starosta obce predniesol kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, kde konštatoval že
nebolo splnené uznesenie, ktoré ukladalo namontovať na kontajnery plastové tabuľky s poučením čo
do ktorého kontajnera na separovaný zber platí. Pretože v minulosti už tieto tabuľky namontované
boli, ale časom vybledli, starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že do každej domácnosti bude
zaslaný leták v ktorom budú občania informovaní čo do ktorého kontajnera patrí.
Ďalej nebolo splnené uznesenie, ktoré doporučovalo žiadateľovi p. Júliusovi Chomistekovi ml., bytom
Horná lehota 203, na základe jeho žiadosti o vypracovanie zastavovacieho plánu obcou Horná
Lehota na pozemkoch s parcelnými číslami E-KN od 512/1 až po E-KN 516, ktoré sú v jeho
vlastníctve vo výmere 14 025 m2 , doložiť vyjadrenia dotknutých orgánov. Obec na základe žiadosti
menovaného oslovila NDS o vyjadrenie sa k projektu výstavby – rodinných domov v počte 12,
v uvedenej lokalite, dostala stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti. V stanovisku NDS sa
jednoznačne uvádza, že NDS uvažuje s dostavbou rýchlostnej cesty R3, pričom dôjde k jej rozšíreniu
po ľavej strane v smere Dolný Kubín - Trstená. Doposiaľ vybudovaný cestný most ponad cestu R3
v km 5,223 je iba dočasný, nemá dostatočné premostenie a preto bude musieť byť asanovaný a na
jeho mieste bude postavený nový most, ktorý bude premosťovať obidva jazdné pruhy. Pri asanácii
tohto mosta sa zruší cestné prepojenie s obcou Horná Lehota a preto NDS nesúhlasí so zámerom
výstavby rodinných domov v ochrannom pásme rýchlostnej cesty R3, ktoré je v dĺžke 100 m od osi
vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice alebo rýchlostnej cesty. Tieto pravidlá platia podľa
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zákona č. 135/1961 Zb. a vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách a ktorá určuje, že pre celý úsek diaľnice alebo rýchlostnej cesty platí ochranné pásmo
z každej strany v dĺžke 100. V stanovisku sa tiež uvádza, že v ochrannom pásme nie je možné
umiestňovať budovy pre trvalé bývanie, ostatné stavby je možné umiestňovať len so súhlasom
cestného správneho orgánu. Z tohto stanoviska NDS vyplýva, že obec musí budúcich možných
záujemcov o IBV o tomto stanovisku informovať a ktorí ho musia aj rešpektovať.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o možnosti vybudovania prístupovej cesty pre
budúceho stavebníka Lukáša Reguliho. Stavebník požaduje od obce aby mu obec vybudovala cestu
okolo viacúčelového ihriska s umelou trávou, poza mantinely ihriska k jeho pozemku od cesty do
horného kaštieľa. Po preverení stanovísk dotknutých orgánov, vyplýva že obec by musela dať
vypracovať projektovú dokumentáciu a následne vybaviť všetky náležitosti spojené s územným
a stavebným povolením na výstavbu miestnej komunikácie. Pri vybudovaní tejto prístupovej
komunikácie budú porušené: určené vzdialenosti podľa stavebného zákona od už existujúcich
nehnuteľností. Z tohto dôvodu sa s vybudovaním prístupovej cesty cez školský pozemok nedá
uvažovať.
c) Interpelácia poslanca OZ – v tejto časti poslanci OZ požadovali
- upraviť alebo zlikvidovať chátrajúcu čakáreň na vlakovej zastávke
- zabezpečiť opravu drevenej podlahy na železnom moste cez rieku Orava a súčasne doporučili
aby s Podielníckym družstvom Horná Lehota bola spísaná zmluva o podmienkach prechodu cez
uvedený most. Navrhli aby ročný poplatok za prechod cez tento most bol stanovený na sumu
1 500 EUR, lebo doposiaľ sa PD nepodieľa finančne na oprave tohto mostu. Doposiaľ všetky
opravy sú hradené len z rozpočtu obce, ale najviac tento most využíva PD Horná Lehota. Ostatné
organizácie ako PSUaP v Horná Lehota, Sedliacka Dubová a občania prevážajúci drevo cez
tento most prispievajú poplatkom za prevoz do rozpočtu obce. Ak s touto podmienkou nebude
súhlasiť vedenie PD, poslanci OZ doporučujú tento most pre potreby PD Horná Lehota uzavrieť.
2. Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce Horná Lehota za rok 2015
Poslanci pred zasadnutím OZ sa so záverečným účtom obce mohli oboznámiť na internetovej stránke
obce .
3. Stanovisko obecného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015
Obecný kontrolór Ing. Štefan Fúrik predniesol poslancom OZ svoje stanovisko k záverečnému účtu obce,
kde doporučil aby poslanci OZ záverečný účet obce za rok 2015 schválili .
Po krátkej rozprave k tomuto bodu záverečný účet obce jednomyseľne schválili.
Za hlasovalo
- 5 poslancov
Proti hlasovalo
- 0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania - 0 poslancov
4. VZN č. 2/2016 obce Horná Lehota o nakladaní s komunálnym odpadom
Podľa nového zákona o odpadoch č. 57/2015 Z. z. obec bola povinná do 1.7.2016 spracovať nové VZN
o nakladaní s komunálnym odpadom a následne uzatvoriť zmluvu vo veci zabezpečenia združeného
nakladania s odpadmi z neobalených výrobkov. V rámci tohto zákona obec na takýto separovaný zber
uzatvorila zmluvu so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., ktorá bude spoločnosti, ktorá bude odvážať tento
vyseparovaný odpad v tomto našom prípade je to spoločnosť Ľupčianka, s.r.o. preplácať všetky náklady
spojené s vývozom vyseparovaného odpadu. Ostatný komunálny odpad budú naďalej vyvážať
Technické služby, a,s, Dolný Kubín.
Spoločnosť Ľupčianka, s.r.o. bude plasty z našej obce vyvážať každý nepárny týždeň, ostatné veci ako
sklo papier, kovové obaly jeden krát za mesiac. Naviac občania obce tvrdé plasty ako, plastové vedrá ,
PVC nárazníky z automobilov a polystyrén budú môcť tieto plasty odovzdať do big – bagov pri obecnom
úrade. Na takýto vývoz odpadu z obce má obec rozmiestnených 53 kontajnerov o objeme 1 100l. Z tohto
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vyplýva že z obce sa do mesiaca vyvezie 84 m3 komunálneho odpadu, čo je úžasné množstvo a i napriek
tomu sa nájdu občania, ktorí tento odpad vyvážajú okolo rieky Orava. Poslanci OZ po objasnení situácie
spojenej s vývozom komunálneho odpadu predložené VZN č. 2/2016 schválili.
Za hlasovalo
- 5 poslancov
Proti hlasovalo
- 0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania - 0 poslancov
5. VZN č. 1/2016 obce Horná Lehota, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na
území obce Horná Lehota
Starosta obce Horná lehota, oboznámil prítomných poslancov s dôvodmi prečo musí byť prijaté nové
VZN č.1/2016, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Horná Lehota. Tento nový
prevádzkový poriadok sa schvaľuje hlavne z dôvodu nového zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
a tak isto na základe protestu okresnej prokuratúry, ktorá nás upozornila na nesúlad starého VZN č.
1/2007 s platným zákonom. Poslanci obce predložený návrh VZN č.1/2016 jednomyseľne schválili.
Za hlasovalo
- 5 poslancov
Proti hlasovalo
- 0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania - 0 poslancov
6. Rregistratúrny poriadok Obecného úradu Horná Lehota
Poslanci OZ sa z Registratúrnym poriadkom OÚ mohli oboznámiť na internetovej stránke obce ešte pred
zasadnutím OZ, preto k registratúrnemu poriadku nemali podstatných pripomienok. Registratúrny
poriadok jednomyseľne schválili.
Za hlasovalo
- 5 poslancov
Proti hlasovalo
- 0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania - 0 poslancov
7. Pripravenosť obce Horná Lehota pri plnenie úloh CO
Starosta obce Jozef Mikuláš oboznámil poslancov OZ so správou, ktorú predložil na Bezpečnostnej rade
okresu Dolný Kubín o pripravenosti obce Horná Lehota pri plnení úloh v oblasti CO. Súčasne oboznámil
poslancov OZ ako sú zaradený do krízového štábu obce, do evakuačnej komisie, do komisie
vyrozumenia a do komisie výdajne odberných oprávnení. Oboznámil poslancov, že obec Horná Lehota je
zaradená medzi 5 obcí v okrese medzi najviac ohrozené obce pri havárií vodného diela Orava. Obec je
vo vzdialenosti 29,8 km, pod vodným dielom a prílivová vlna by pri poškodení vodného diela bola v obci
do 45 minút. V takomto prípade by o tomto boli občania vyrozumení prostredníctvom obecného rozhlasu
a obec by museli opustiť a sústrediť sa pod cestou R3 na kopci nad obcou. Pri vyhlásení 3. stupňa
povodňovej aktivity by bola obec zaliata z 1/3 pričom by bolo ohrozených 45 rodinných domov s počtom
obyvateľov 80 osôb a celé PD. Tretí stupeň povodňovej aktivity by bol vyhlásený, keby sa vyliala rieka
Orava so svojho koryta.
8. Rôzne
- starosta obce Jozef Mikuláš predložil návrh na odpredanie osobného automobilu Fábia, za zostatkovú
cenu 500 EUR. Ak sa do dvoch mesiacov nenájde záujemca o kúpu tohto automobilu doporučuje ho dať
zošrotovať.
- ďalej informoval poslancov OZ o odsúhlasení finančných prostriedkov na položenie nového asfaltového
koberca na ulici Pod Dielcom.
9. Diskusia
Prebehla počas rokovania k jednotlivým bodom rokovania
11. Schválenie uznesenia
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Uznesenie č. 8/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. júna 2016
A. obecné zastupiteľstvo obce Horná Lehota schvaľuje:
1.Program rokovania obecného zastupiteľstva, overovateľov zápisnice p. Lukáša Reguliho a , p. Jána
Baleka , zapisovateľa zápisnice Petra Maruniaka
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Horná Lehota a celoročné hospodárenie za rok
2015 bez výhrad.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 16 674,09 EUR, zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na :
- tvorba rezervného fondu vo výške 16 000 EUR
4. VZN č.2/2016 Obce Horná Lehota o nakladaní s komunálnym odpadom
5. VZN č.1/2016 Obce Horná Lehota, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území
obce Horná Lehota
6. Registratúrny poriadok Obecného úradu Horná Lehota
7. Použitie rezervného fondu vo výške 16 000 EUR na vyasfaltovanie ulice Pod Dielcom
8. Schvaľuje predaj osobného automobilu Fábia za zostatkovú cenu vo výške 500,- EUR
9. Schvaľuje na vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2015 firmu aAudit,s.r.o., Zámocké schody 2/A,
811 01 Bratislava
10. Schvaľuje zmluvu o postúpení investičných práv a povinností medzi Obcou Horná Lehota a Oravskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s. Dolný Kubín, podľa prílohy k zápisnici
B. obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1.Správu o pripravenosti obce Horná Lehota pri plnení úloh v oblasti Civilnej obrany
C.Ukladá
1.Po dohode so Správou Slovenských železníc, opraviť alebo zlikvidovať unimobunku na vlakovej
zastávke
Termín: 30.10.2016
zodpovedný: Jozef Mikuláš, starosta obce
2. Vyhotoviť zmluvu s PD Horná Lehota o práve a spôsobe využívania cestných mostov cez rieku Orava
a ponad cestu R3 s určením ročného prenájmu vo výške 1 500 EUR.
Termín: 30.08.2016
zodpovedný: Jozef Mikuláš, starosta obce
3. Cestou obecnej nástenky informovať občanov o možnosti uzatvorenia dohody na ročné
sprevádzkovanie a sprístupnenie kostola Svätej Trojice pre verejnosť za dohodnutú odmenu.
Termín: 30.08.2016
zodpovedný: Jozef Mikuláš, starosta obce

4

Zapísal: Peter Maruniak

Jozef Mikuláš
starosta obce

Overovatelia
Lukáš REGULI

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

Ján BALEK

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