Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Petrovej Lehote, konaného dňa
23. apríla 2015

Program:
1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice
2. Návrh VZN obce Petrova Lehota o povodniach a povodňových opatreniach
3. Čerpanie finančného rozpočtu za r. 2014 a 1. zmena rozpočtu v r. 2015
4. Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
5. Vypracovanie Bezpečnostného projektu obce
6. Rôzne
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P. starosta privítal prítomných a otvoril zasadnutie. Za overovateľov určil p.Ing. Makiša a Ing.
Kršáka, za zapisovateľku p. Mizerákovú. Voči programu nemali poslanci žiadne námietky a tak sa
pokračovalo podľa vopred určeného programu.
Bod 2. P. starosta predložil Návrh VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác právnickej a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý
povodňou. Starosta informoval poslancov, že povodňový plán obce je spracovaný od r. 2011
a každoročne sa aktualizuje. Poslanci voči návrhu VZN č. 1/2015 nemali námietky.
Uznesenie č. 9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
schvaľuje VZN č. 1/2015 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán ...
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod 3. p. starosta predložil poslancom skutočnosť o čerpaní finančného rozpočtu za r. 2014. Plnenie
rozpočtu bolo v súlade s rozpočtovými pravidlami a výkaz o plnení rozpočtu spolu s ostatnými
finančnými výkazmi za r. 2014 bol predložený MF SR vložením údajov do informačného systému
Štátnej pokladnice.
Uznesenie č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Berie na vedomie plnenie finančného rozpočtu za r. 2014.
Za: 5
Zdržal sa: 0

Proti: 0

Ďalej starosta informoval o zmenách rozpočtu, úpravy rozpočtu k 30.3.2015. Zmeny sú na základe
aktuálnych oznámení o poskytnutí finančných prostriedkov z príslušných ministerstiev a úprava
výnosu z daní zo ŠR. Zároveň informoval o aktuálnom stave finančných prostriedkov k 31.3.2015.
Uznesenie č. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
schvaľuje zmeny rozpočtu podľa predloženého návrhu a jednotlivých položiek.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0

Uznesenie č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Berie na vedomie stav finančných prostriedkov a výšku úverových prostriedkov k 31.3.2015.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod 4 – p. starosta informoval o potrebe vypracovania a schválenia Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce /PHSR/. Hlavnými prioritami rozvoja obce, ktoré budú zapracované do
PHSR by malo byť – začatie výstavby obecného vodovodu, rekonštrukcia domu smútku a taktiež
rekonštrukcia obecného úradu. Samotný dokument bude spracovaný v spolupráci s okolitými obcami.
Tento dokument spracuje TRRA, ktorá spracovávala aj dokument PHSR pre programové obdobie
2010 a 2014, a preto bola oslovená, aby tento dokument aktualizovala a doplnila o projekty, ktoré sa
budú realizovať v programovom období 2015 – 2020. Cena za aktualizáciu a spracovanie tohto
dokumentu bude v dohodnutej výške 600 €.

Uznesenie č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Schvaľuje ako hlavné priority: obecný vodovod, rekonštrukciu Domu smútku a budovy obecného
úradu.
Za: 5

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Uznesenie č. 14/2015
Berie na vedomie informáciu o vypracovaní PHSR a jeho spracovaní spoločnosťou Trenčianska
rozvojová agentúra za cenu 600 €.
Za: 5

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Bod 5 – p. starosta ďalej informoval o potrebe vypracovania Bezpečnostného projektu. Musí ho mať
spracovaný každá obec, za účelom ochrany osobných údajov a dát, ktoré podliehajú takejto ochrane.
Spracovanie projektu s prílohami vykoná osoba, ktorá má skúsenosti so spracovaním tejto
problematiky. Cena za spracovanie bude 100 €.
Uznesenie č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Berie na vedomie informáciu o spracovaní Bezpečnostného projektu obce, cena za spracovanie bude
100 €.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0

Bod 6 – rôzne
P. starosta oboznámil poslancov s prípravou najbližších akcií v obci:
30.4.2015 – stavanie mája o 17,30 hod. s malým občerstvením pre občanov a zabezpečením
harmonikárky, organizáciou akcie poveril starosta p. Ing. Makiša a Ing. Kršáka.

Ďalej starosta informoval, že dňa 10.5.2015 bude oslava Deň matiek, zabezpečené sú kvety, je
potrebné zabezpečiť občerstvenie a program s deťmi. Prípravou akcie sú poverené p. Lacová, p.
Pašková a p. Mizeráková.
Príprava MDD bola odložená na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční v priebehu 15 dní.
Nakoľko nemal už nikto žiadne pripomienky ani návrhy, p. starosta zasadnutie zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Andrea Mizeráková
Overovatelia: Ing. Ľubomír Kršák
Ing. Vladimír Makiš

Radko Rožánek
starosta obce

