Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Petrovej Lehote, konaného dňa
3. júna 2015

Program:
1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice
2. Záverečný účet obce Petrova Lehota
3. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce
4. Projekt – Realizácia optickej siete v obci
5. Prehodnotenie platu starostu obce
6. Rôzne
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P. starosta privítal prítomných a otvoril zasadnutie. Za overovateľov určil p. Andreu Polťákovú
/Mizerákovú/ a Žanetu Paškovú, za zapisovateľku p. Mišákovú. S predloženým programom poslanci
súhlasili a tak sa začalo rokovanie podľa vopred určeného programu.
Bod 2. P. starosta vyzval eknómku p. Mišákovú, aby oboznámila poslancov so zverejneným
návrhom Záverečného účtu obce Petrova Lehota. P. Mišáková oboznámila poslancov podrobne
s obsahom návrhu záverečného účtu obce podľa obsahu.. Návrh Záverečného účtu obce Petrova
Lehota tvorí prílohu zápisnice. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne návrhy k jeho úprave či
zmene.
Bod 3. P. starosta potom vyzval hlavnú kontrolórku obce Ing. Janu Kopeckú, aby predniesla
poslancom stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce. Stanovisko hlavnej kontrolórky
je prílohou zápisnice. Hlavná kontrolórka odporučila Obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie
návrhu Záverečného účtu obce Petrova Lehota jeho schválením.
Uznesenie č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu a rozpočtovému hospodáreniu
obce Petrova Lehota
Prítomní: 4 poslanci
Za: 4

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Uznesenie č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
a/ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad.
b/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 96,41na tvorbu peňažného
zostatku
Za: 4

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Bod 4. p. starosta informoval poslancov o realizácii optických sietí v obci. Obec dostala oznámenie
od štátnej spoločnosti NASES /Národná agentúra pre sieťové a elektrotechnické služby, že v rámci
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Operačného programu informatizácie spoločnosti bude realizovať projekt „Zabezpečenie projektovo
inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej
z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska“. Nakoľko aj naša obec je jednou z obcí v
„bielych miestach“ je potrebné, aby sa obecné zastupiteľstvo vyjadrilo k navrhovanému projektu.
Pasívna optická sieť bude naprojektovaná tak, že bude položený miestny optický kábel /MOK/
a pripojený z centrálneho bodu optickej prístupovej siete /POP/ do existujúcej optickej infraštruktúry
k dostupnému bodu telekomunikačného operátora /DBTO/. Poslancov sa zaujímali najmä o to či
nepôjde o použitie financovania z prostriedkov obce, či to nebude mať dosah na súčasný stav
internetovej siete /uzatvorené zmluvy s ICS System/, po krátkej diskusii k uvedenému projektu
a dotazoch a prečítaní návrhu uznesenia hlasovali.

Uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
1./ Berie na vedomie oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej
dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných
zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska“ v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti,
prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu
2./ poveruje štatutárneho zástupcu – starostu Radka Rožánka na podpísanie akýchkoľvek právnych
úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pri realizácii vybudovania
pasívnej optickej siete
Za: 4

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Bod 5. p. Mišáková informovala, že k 30.6. príslušného roka má byť prehodnotený plat starostu obce.
Ďalej informovala, že súčasný plat starostu je určený na základe zák.č. 253/1994 Z.z. o platových
pomeroch starostov obcí .. a úpravy k tomuto zákonu č. 154/2011 Z.z.. Je teda súčinom priemernej
mesačnej mzdy v NH a koeficientu podľa počtu obyvateľov a úväzku starostu obce. Nakoľko ide
o základný plat starostu bez odmien, plat starostu zostáva v základnej výške podľa zákona.
Bod 6.
P. Mišáková informovala o stave finančných prostriedkov k 31.5.2015. Informácie je prílohou
zápisnice.
Ďalej informovala, že obec dostala finančné prostriedky vo výške 7 tis. € na kapitálové výdavky na
Projekt detského ihriska v obci. Bude potrebné urobiť zmeny rozpočtu v kapitálovom rozpočte, a tiež
pri bežnom rozpočte.

Uznesenie č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
a/ berie na vedomie informáciu o stave finančných prostriedkov k 31.5.2015
b/ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa položiek so zmenami
Za: 4

Zdržal sa: 0

Proti: 0
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Ďalej p. starosta informoval o zapojení obce do projektu DCOM /Datové centrum obcí a miest/, kde
cieľom projektu je zabezpečiť rýchlu a transparentnú komunikáciu občanov s úradmi verejnej správy.
Znamená to, že občania i podnikatelia budú môcť v rámci projektu využívať elektronické služby, ku
ktorým budú mať prístup z pohodlia svojho domova, cez pripojenie na internet. Obec v rámci projektu
dostane kompletné počítačové a programové vybavenie.
Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
berie na vedomie informáciu o zapojení sa obce do projektu DCOM.
Za: 4

Zdržal sa: 0

Proti: 0

P. starosta informoval, že obec požiadala aj tento rok o finančné prostriedky na realizáciu „Projekt
detského ihriska v obci Petrova Lehota“. Obec bola úspešná a na tento projekt sme dostali 7000 €.
Projekt sa bude realizovať v areáli záhrady obecného úradu. Pri výbere dodávateľa na realizáciu
projektu formou prieskumu trhu sa zúčastnili poslanci Ing. Kršák Ľubomír a Ing. Makiš Vladimír.
Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť Zepelin s.r.o. Trenčín. Firma bola následne informovaná
o výsledku výberového konania a následne bola urobená objednávka a určené záväzné podmienky pri
dodaní komponentov detského ihriska ZEPELIN Play &Fun vo výške 7 989,12 €. Predbežný termín
ukončenia projektu je do 31.8.2015.
Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
berie na vedomie informáciu o výbere dodávateľa a súhlasí s realizovaním projektu so spoločnosťou
Zepelin s.r.o. Trenčín.
Za: 4
Zdržal sa: 0
Proti: 0

P. starosta informoval tiež o výlete do Bojníc, pri príležitosti MDD. Zájazd bude dňa 14.6.2015,
organizáciu zájazdu majú na starosti poslankyne p. Renáta Lacová a Žaneta Pašková.
K dotazu kosenia starého cintorína – bude sa kosiť, priebežne sa kosia všetky verejné priestranstvá
v obci.

Zapísala: Mária Mišáková
Overovatelia: Andrea Polťáková
Žaneta Pašková

Radko Rožánek
starosta obce
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