Č.1/2014
Zápisnica z ustanovujúceho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12. decembra2014

Prítomný : príloha prezenčnej listiny k zápisnici
Ospravedlnená : Veronika Kľúčiková
Program:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) Oznámenie výsledkov volieb, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému
starostovi obce a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva
c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu
d) Zloženie sľubu novozvolených poslancov
e) Vystúpenie starostu obce
2. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva
3. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce
5. Určenie platu starostu obce
6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2015 až 2017
7. Príprava 16. ročníka „Zimného prechodu chotárom obce Horná Lehota“
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
1, Otvorenie
Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia OZ v Hornej Lehote otvoril a viedol starosta obce
Jozef Mikuláš, ktorý
privítal prítomných poslancov, ktorí prijali pozvanie na toto
slávnostné ustanovujúce zasadnutie. Úvodom konštatoval, že nakoľko sa jedná
o ustanovujúce zasadnutie OZ, bude sa postupovať podľa metodických pokynov MV SR.
a) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Lukáša Reguliho a Petra Chomisteka
za zapisovateľa určil poslanca Milana Jurovčíka
b) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Horná Lehota a odovzdanie
osvedčení o zvolení opätovne zvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva. Z poverenia predsedu miestnej volebnej komisie pani
Klimčíkovej, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť ustanovujúceho
zasadnutiaOZ o výsledku volieb a odovzdanie osvedčení previedol starosta obce Jozef
Mikuláš.
c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu – starosta obce zložil slávnostný sľub čo
potvrdil aj svojím podpisom.
d) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Sľub poslancov
prečítal poslanec Milan Jurovčík a každý prítomný novozvolený poslanec potvrdil sľub
svojím podpisom. Po zložení sľubov sa novozvolené zastupiteľstvo a starosta obce ujali
svojich kompetencií.
e) Vystúpenie a príhovor starostu obce Jozefa Mikuláša
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V úvode príhovoru starosta obce poďakoval všetkým, ktorým nie sú ľahostajné veci verejné
a zúčastnili sa komunálnych volieb a súčasne im poďakoval za ich opätovné zvolenie,
pripomenul že dôvera ľudí ho zaväzuje a je pevne presvedčený, že ich dôveru spolu
s poslancami OZ nesklame. Príhovor starostu obce je prílohou zápisnice.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva
Po príhovore starosta obce Jozef Mikuláš vyzval poslancov, aby schválili program podľa
pozvánky. Obecné zastupiteľstvo v Hornej lehote hlasovaním schválilo predložený program
podľa pozvánky. Prítomní poslanci OZ – 6, za hlasovalo - 6 proti - 0, zdržal sa hlasovania
0.
3. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Do obecnej rady boli navrhnutí a schválení : členovia : zástupca starostu Milan Jurovčík,
Lukáš Reguli a Peter Maruniak.
Za zástupcu starostu obce bol menovaný Milan Jurovčík, ktorého menovanie starosta obce
zdôvodnil najvyšším počtom získaných hlasov v komunálnych voľbách. Zástupca starostu
obce bol súčasne v prípade dlhšej neprítomnosti starostu obce poverený zvolávaním OZ.
Obecné zastupiteľstvo poslanca Milana Jurovčíka poverilo na zvolávanie OZ v prípadoch v
ktorých to ustanovuje zákon. Prítomní poslanci – 6, za hlasovalo - 6, proti - 0, zdržal sa
hlasovania - 0.
4. Zriadenie komisií a určenie ich náplne práce
a) komisia životného prostredia
predseda: Milan Jurovčík, členovia : Ján Balek, Stanislav Kompan
prítomní poslanci – 6, za hlasovalo – 6, proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
b) kultúrno-športová komisia
predseda: Peter Chomistek, členovia: Veronika Kľúčiková, Lukáš Reguli
prítomní poslani – 6, za hlasovalo – 6, proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
c) sociálna komisia:
predseda: Dagmar Červeňová, členovia: pracovníčka obecného úradu Elena Kriváňová,
obecný kontrolór Ing. Štefan Fúrik
prítomní poslanci – 6, za hlasovalo – 6, proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
d) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
zákona č. 545/2005 Z. z.
predseda : Peter Chomistek, členovia: Ján Balek, Dagmar Červeňová
prítomní poslanci – 6, za hlasovalo – 6, proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
c) schválenie odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci OZ v Hornej Lehote sa uzniesli na schválení svojej odmeny za účasť na zasadnutí
OZ vo výške 25 EUR/ na jedno zasadnutie
prítomní poslanci – 6, za hlasovalo – 6, proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
5. Určenie platu starostovi obce
Na ustanovujúcom zasadnutí OZ pripadá zákonná povinnosť určiť plat novozvolenému
starostovi obce podľa platnej úpravy zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov a primátorov. Poslanci OZ schválili starostovi obce základný
plat ktorý mu prináleží pre počet obyvateľov od 500- do 1000 + odmenu 10% k tomuto platu
a 50 Eur reprezentačné pre starostu obce.
Prítomní poslanci – 6, za hlasovalo – 6, proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
6. Schválenie rozpočtu obce na roky 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017
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Starosta obce Jozef Mikuláš, predložil novozvoleným poslancom OZ, návrh rozpočtu na
roky 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017. Po vypočutí si stanoviska kontrolóra obce Ing.
Štefana Fúrika k navrhovanému
rozpočtu, predložený návrh rozpočtu poslanci
jednomyseľne schválili
Prítomní poslanci – 6, za hlasovalo – 6, proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0.
7. Príprava 16. Ročníka Zimného prechodu chotárom obce Horná Lehota
Starosta obce Jozef Mikuláš oboznámil prítomných poslancov s prípravou tohto podujatia,
ktoré sa uskutoční 24.01.2015. Poslanci OZ vyslovili ochotu podieľať sa aktívne na príprave
tohto podujatia. Príprava vatry sa uskutoční dňa 10.01.2015.
8. Rôzne
Starosta obce Jozef Mikuláš v tomto bode dal priestor všetkým poslancom, aby vyslovili
svoje názory na to čo treba v tomto novom volebnom období pre rozvoj obce urobiť.
V tomto bode poslanci považovali za potrebné urobiť naviac mimo volebného programu
tieto veci:
• pre likvidáciu komunálneho a stavebného odpadu v obci je potrebné vytvoriť zberný dvor
• opraviť a vyasfaltovať obchodnú ulicu
• na budúce zasadnutie OZ pozvať zástupcov poľovníckeho združenia Javorová, s ktorými
poslanci požadujú prejednať, poškodzovanie poľných ciest, vytváranie nových ciest
a pohyb motorových vozidiel mimo poľných ciest. Poslanci pripomenuli, že príroda má
patriť všetkým občanom a o túto prírodu sa musia starať všetci.
• Poslanci poukázali na majiteľov psov, ktorý nerešpektujú platný zákon a ich psi behajú
voľne po obci a znečisťujú chodníky. Doporučili cestou obecného rozhlasu požiadať
majiteľov psov aby rešpektovali platný zákon, ktorý im ukladá pri vodenie psa na vocke
a nosiť pri sebe igelitové vrecko na psie extrementy. Tak isto požadovali vyhlásiť, že je
nežiaduce aby sa psi vodili na miestny cintorín.
• Športový klub – v tejto časti poslanci požadovali otvoriť jeho priestory hlavne pre
mládež, určiť zodpovedného pracovníka a od nového roka schváliť vstupný poplatok 2,Eura pre deti do 15 rokov a 4,- Eura pre dospelých obyvateľov na jeden mesiac.
Doporučili aby sa návštevníci športového klubu zapisovali do knihy návštev. Zatváraciu
dobu určili na 21.00 hodinu v zime a 22.00 hodinu v lete.
• Na oddychovej zóne požadovali dobudovať malé ihrisko, ktoré by v zime slúžilo ako
klzisko.
• Poslanci tiež poukázali na neporiadok v garáži obecného úradu, na lepšie využitie týchto
priestorov a aj poukázali na prácu zamestnanca obecného úradu a prejavili záujem o túto
prácu.
• Poukázali na nutnosť opraviť podlahy na železnom moste, niektoré foršty sú už
prelomené, preto ich treba vymeniť. Tak isto sa zaujímali či sa za prechod cez most platí,
kto platí za tento prechod a kto neplatí, pretože je tam tabuľa ktorá poukazuje, že prechod
motorových vozidiel by mal byť len zo súhlasom obecného úradu. Tak isto poukázali na
ťažbu dreva, ktoré sa približuje po pozemkoch a nie po poľných cestách, čím sa tak isto
poškodzuje príroda. Zaujímali sa taktiež o o výdaj povolenia na ťažbu dreva všeobecne.
• Poukázali taktiež, že je možnosť zadovážiť V3S, pre obecný úrad, toto auto by mohlo
podľa nich parkovať v obecnej garáži.

9. Diskusia
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V diskusii starosta obce Jozef Mikuláš ocenil niektoré vznesené pripomienky, ocenil že
väčšine poslancov ide o vytvorenie zdravého životného prostredia, pripomenul že aj
poslanci svojimi postojmi musia prevychovávať svojich spoluobčanov a nehovoriť len že
treba ale o to sa musíme pričiniť všetci. Ďalej pripomenul, že sa pri riešení týchto
problémov musí prihliadať aj na finančné možnosti obce. V tomto čase na riešenie týchto
problémov sú podané aj rôzne projekty, čaká sa na ich úspešnosť.
10. Schválenie uznesenia

Uznesenie č.1 / 2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. decembra 2014
A. obecné zastupiteľstvo obce Horná Lehota schvaľuje:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva
2.

Overovateľov zápisnice p. Lukáš Reguli, p. Peter Chomistek, zapisovateľa zápisnice Milan
Jurovčík

3. Za zástupcu starostu obce poslanca Milana Jurovčíka, ktorý bude oprávnený v prípade
neprítomnosti starostu obce zvolávať zasadnutia OZ
4. Členov obecnej rady : Milan Jurovčík, Peter Maruniak, Lukáš Reguli
5. Zloženie jednotlivých komisií:
a) komisia životného prostredia
predseda: Milan Jurovčík, členovia: Ján Balek, Stanislav Kompan
b) kultúrno-športová komisia
predseda: Peter Chomistek, členovia: Veronika Kľúčiková, Lukáš Reguli
c) sociálna komisia:
predseda: Dagmar Červeňová, členovia: pracovníčka obecného úradu Elena Kriváňová,
obecný kontrolór Ing. Štefan Fúrik
d) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
zákona č. 545/2005 Z. z.
predseda: Peter Chomistek, členovia: Ján Balek, Dagmar Červeňová
6. Plat starostu obce v súlade so zákonom NR č. 253/1994 Zb. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov a primátorov obcí + odmena 10 %
7. Reprezentačné pre starostu obce vo výške 50 Eur/ mesačne
8. Rozpočet obce Horná Lehota na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017
B. obecné zastupiteľstvo obce berie na vedomie :
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce a vystúpenie starostu obce na začiatok
volebného obdobia
C. Obecné zastupiteľstvo obce Horná Lehota konštatuje že :
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1. Novozvolený starosta obce Jozef Mikuláš zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
čo potvrdil svojím podpisom
2. Zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ čo potvrdili svojím
podpisom
D. Obecné zastupiteľstvo obce ukladá:
1. Na druhé zasadnutie OZ pozvať predstaviteľov poľovníckeho združenia Javorová,
s ktorými riešiť poškodzovanie ciest, pohyb motorových vozidiel mimo poľných ciest
Termín : na druhé zasadnutie OZ
zodp.: Jozef Mikuláš, starosta obce
2. V obecnom rozhlase vyhlásiť reláciu o nežiaducom pohybe psov po obci a povinnosti
majiteľov psov zbierať ich extrementy. Za týmto účelom pracovníci OÚ pri platení daní
za psa sú povinní o tomto rozhodnutí informovať všetkých majiteľov psov
Termín: 30.01.2015
zodp.: Jozef Mikuláš, starosta obce
3. Zabezpečiť opravu podlahy na železnom moste, za týmto účelom riešiť prechod cez
most v zmysle vyvesenej tabule pri vjazde na most
Termín 30.01.2015
zodp.: Jozef Mikuláš, starosta obce
4. Ťažbu a približovanie dreva zo súkromných parciel prevádzať len po poľných cestách
a nie mimo nich
Termín : stály
zodp.: Jotef Mikuláš, starosta obce

Zapísal: Milan Jurovčík
zástupca starostu

Jozef Mikuláš
starosta obce

Overovatelia
Lukáš REGULI

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

Peter CHOMISTEK

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