Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Petrovej Lehote, konaného dňa
25. januára 2015

Program:
1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice
2. Určenie zástupcu starostu obce
3. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v r. 2015
4. Plán kultúrno-spoločenských akcií v r. 2015
5. Informácia o stave finančných prostriedkov k 31.12.2014
6. Návrh zásad odmeňovania poslancov OcZ
7. Rôzne
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P. starosta privítal prítomných a otvoril zasadnutie. Za overovateľov určil p.Andreu Mizerákovú a p.
Renátu Lacovú, za zapisovateľku p. Máriu Mišákovú. . Voči programu nemali poslanci žiadne
námietky a súhlasili, aby sa pokračovalo podľa určeného programu.
V bode 2. P. starosta informoval, že v zmysle § 13 b ods. 1 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
určuje za svojho zástupcu p. Andreu Mizerákovú.
Uznesenie č. 1/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Berie na vedomie informáciu o určení p. Andrea Mizeráková - zástupca starostu obce
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
V ďalšom bode3. p. starosta predložil návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v r. 2015.
Starosta môže zvolať riadne či mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva aj mimo plán.
Plán zasadnutí je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na r. 2015.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0

K bodu 4. P. starosta predložil návrh kultúrno-spoločenských akcií Obce Petrova Lehota na r. 2015.
Akcie by sa mali organizovať v spolupráci s členmi kultúrno-spoločenskej komisie ale i ostatných
občanov, ktorí budú mať záujem pri akcii pomôcť. Zároveň sa určila predbežná výška nákladov na
jednotlivé akcie, ktorá sa následne premietne do rozpočtu obce. /Deň matiek – 200 €, deň detí – 150 €,
Posedenie dôchodcov nad 62 rokov veku – 300 €, Mikulášske posedenie pre deti – 5 €/dieťa/.Poslanci
sa čiastočne dohodli na prípravách jednotlivých akcií. Plán kultúrno-spoločenských akcií je prílohou
zápisnice.
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Uznesenie č. 3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Schvaľuje plán kultúrno-spoločenských akcií na r. 2015 s určením predbežnej výšky nákladov.
/Máj - Deň matiek – 200 €, Jún - Deň detí – 150 €, Október - Posedenie dôchodcov nad 62 rokov veku
– 300 €, December - Mikulášske posedenie pre deti – 5 €/dieťa/.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
V bode 5. P.Mišáková informovala o stave finančných prostriedkov a výške úveru obce k 31.12.2014.
V pokladni: 12,32 €, na bežnom účte: 84,09 €, úvery: 12 728,80 €.
Zároveň informovala, že prebiehajú práce na uzávierke za r. 2014. Všetky výkazy týkajúce sa
finančného plnenia je potrebné odovzdať do 5. februára. Je potrebné spracovať a odovzdať
v termínoch aj viaceré štatistické výkazy, spracovať požadované výkazy pre finančnú správu. Bolo
vysvetlené, že všetky tieto práce /účtovníctvo, ekonomika, mzdová agenda, evidencia obyvateľov,
daní, poplatkov a ďalšie./ vykonáva obec vo vlastnej réžii úradu. Výška úveru predstavuje zostatok
nákladov 5 % spoluúčasti na projekte Požiarna nádrž a úhradu nákladov použitých na projektovú
dokumentáciu „Vodovod Petrova Lehota“. Úvery boli prijaté ešte v r. 2010.
Výška o stave finančných prostriedkov je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Berie na vedomie informáciu o stave finančných prostriedkov a výške úveru obce k 31.12.2014.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
V bode 6. P. starosta predložil poslancom návrh zásad odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva v Petrovej Lehote. Po jeho prečítaní poslanci nemali návrhy k zásadám odmeňovania.
Uznesenie č. 5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v obci Petrova Lehota.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
V bode 7. rôzne p. starosta navrhol:
aby pri oslavách občanov – jubilantov /napr. 70, 75, atď. / bola osobná návšteva jubilanta. Po krátkej
diskusii poslanci súhlasili s návštevou /po dohode s rodinou jubilanta/ až občanov 80., 85., 90.
a viacročných a s úhradou darčekového koša a kvetov pre jubilanta.
Uznesenie č. 6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Schvaľuje návštevy občanov jubilantov 80., 85., 90., 95 s úhradou darčekového koša a kvetov pre
jubilanta do výšky 40 €.
Za: 5

Zdržal sa: 0

Proti: 0

P. starosta vysvetlil poslancom, že v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch musí použiť svoje
osobné motorové vozidlo na služobné účely pre obec. Požiadal poslancov o súhlas k takémuto
využitiu svojho osobného vozidla. Samozrejme ako doklad bude spracovaný cestovný príkaz.
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Uznesenie č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Súhlasí s využitím súkromného motorového vozidla starostu obce pre služobné účely.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
p. starosta požiadal tiež o využitie mobilného telefónu a refundáciu nákladov telefonovania pre účely
obce.
Uznesenie č. 8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Súhlasí s refundáciou nákladov na mobilný telefón starostu obce do výšky cca 30 €.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0

Ďalej boli poslanci informovaní o konaní referenda, ktoré bude 7.2.2015.Referendum sa zabezpečuje
podľa harmonogramu, ktorý určilo MV. Členov okrskovej komisie delegovali strany.
Starosta informoval, že v budúcom roku bude výročie obce o prvej písomnej zmienke o obci. Už
v tomto roku je potrebné sa pripraviť, ak obec chce toto výročie oslavovať.
Poslanci boli informovaní o podaní a prejednávaní sťažnosti – susedských vzťahov občanov obce.
Táto sťažnosť bude postúpená na priestupkový odbor Okresného úradu.
Starosta informoval, že v súčasnosti sú podané žiadosti: na Environmentálny fond – Vodovod –
Petrova Lehota. Tu prebehlo už VO na dodávateľa stavby. Tiež je podaná žiadosť na Výmenu dvier
a okien OcÚ – II. Etapa.
Vhodné by bolo pre obec získať aj multifunkčné vozidlo.
Poslanci informovali o krátkom výpadku verejného osvetlenia, zaujímali sa o zabezpečenie odhŕňania
snehu. Dohodli sa a rozdelili si práce pri príprave ale i počas samotnej akcie Fašiangovej zabíjačky,
ktorá bude dňa 14. februára.
Po vyčerpaní programu a vypočutí podnetov starosta zasadnutie ukončil.

Overovatelia: Andrea Mizeráková
Renáta Lacová

Radko Rožánek
starosta obce

Zapísala: Mária Mišáková
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