Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Petrovej Lehote, konaného dňa
7. septembra 2015

Program:
1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice
2. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2015
3. Správa hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu za I. polrok 2015
4. Návrh zmien rozpočtu
5. Informácia o prijatých dotáciách a vyhodnotenie verejného obstarávania
6. Rôzne
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P. starosta privítal prítomných a otvoril zasadnutie. Za overovateľov určil p. Ing. Ľubomíra Kršáka
a Ing. Vladimíra Makiša, zapisovateľku p. Mišákovú. Starosta prečítal program a keďže neboli
žiadne návrhy na zmenu programu začalo sa rokovanie podľa vopred určeného programu.
Bod 2. P.ekonómka predložila poslancom informáciu o plnení finančného rozpočtu za I. polrok 2015.
Poslanci ju dostali v písomnej podobe. Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 je v príjmovej časti plnené na 62,
vo výdavkovej časti na 42 %. Všetky výkazy za I. polrok 2015 boli v súlade s príslušnými zákonmi
odovzdané včas k spracovaniu do rozpočtového informačného systému verejnej správy.
Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Berie na vedomie správu o čerpaní finančného rozpočtu za I. polrok 2015
Prítomní: 4 poslanci
Za:4

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Bod 3. Hlavná kontrolórka obce Ing. Janu Kopeckú predniesla poslancom správu hlavného
kontrolóra k plneniu finančného rozpočtu za I. polrok 2015, ktorý je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra k plneniu finančného rozpočtu za I. polrok 2015.
Prítomní: 4 poslanci
Za: 4
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod 4. Návrh zmien rozpočtu bol predložený poslancom v písomnej podobe, /je prílohou zápisnice/.
Ide o zmeny v príjmovej a výdavkovej časti kapitálového i bežného rozpočtu, kde sa upravuje o 7 000
€ /dotácia zo ŠR na detské ihrisko/ a 7 000 € /dotácia zo ŠR na výmenu okien a dverí – II. etapa/,
Ďalšie úpravy súvisia s navýšením údržby obecných objektov a s všeobecnými službami pre
dôchodcov. Všetky úpravy zmien rozpočtu boli poslancom zdôvodnené.
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Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
schvaľuje zmeny rozpočtu podľa predloženého návrhu - 3. zmena 2015.
Prítomní: 5 poslanci
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod 5. Starosta informoval o prijatých dotáciách zo ŠR.
Obec dostala na kapitálové výdavky - Projekt detského ihriska čistku 7000 €. Projekt realizovala po
vykonaní prieskumu trhu spoločnosť Zepelin, s.r.o. Trenčín.
Skutočné výdavky spojené s realizáciou detského ihriska sú vo výške 8 837,65 €. Spoluúčasť obce na
projekte je vo výške 1 687,65. Na tento projekt p. starosta získal aj sponzorskú spoluúčasť, a to od
spoločnosti Empemont s.r.o., vo výške 150 € a spoločnosť Borina Ekos s.r.o. zakúpila lavičky.
Na bežné výdavky – Výmena okien a dverí v budove OcU a KD – II. Etapa dostala obec 7000 €.
Spoluúčasť obce k dotácii musí byť vo výške min. 10% dotácie. Projekt bude realizovaný po
vykonaní prieskumu trhu. Predpoklad vykonania prác je do konca novembra 2015.
Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Berie na vedomie informáciu
o použití prostriedkov z dotácie na kapitálové výdavky – Projekt detského ihriska a s ním realizované
prípravné a doplňovacie práce.
Prítomní: 5 poslanci
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
poveruje starostu v spolupráci s predsedom komisie pre výstavbu vykonať prieskum trhu na použitie
dotácie - Výmenu okien a dverí v budove OcU a KD a realizovať práce vybranou spoločnosťou.
Prítomní: 5 poslanci
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
6. Rôzne
- p. starosta informoval poslancov, že dnes prišiel do našej obce na krátku pracovnú návštevu
predseda TSK p. Baška Jaroslav. Zaujímal sa o dianie v obci, čo obci chýba, ako môže byť TSK
nápomocný, hovorilo sa o projekte obecného vodovodu, rekonštrukcii miestnych komunikácií,
o možnostiach rozšírenia autobusového spojenia do obce a taktiež o poskytnutí dotácií zo ŠR pre obec
v r. 2016
- P. poslanec Ing. Vladimír Makiš sa dotazoval, kto vykonáva pre obec prevenciu PO a BZOP, či sa
bude konať verejná schôdza v obci
- P. poslanec Ing. Ľubomír Kršák bude nápomocný pri výbere spoločnosti, ktorá má realizovať
projekt výmeny okien, ďalej, že je potrebné venovať sa vysporiadaniu pozemkov pod domom smútku
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- P. starosta informoval o liste zo spoločnosti Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby
/NASES/ o realizácii optických sietí z verejných zdrojov v bielych miestach Slovenska. Ide
o informáciu k projektu širokopásmovej infraštruktúry, pre zabezpečenie projektovej dokumentácie
k uvedenému projektu.
- ďalej informoval, že sa uskutočnilo pracovné stretnutie s pracovníkmi odboru ŽP Okresného úradu
Trenčín vo veci čistenia malého vodného toku nad požiarnou nádržou, ktoré by mal vykonať správca
toku Lesy SR š.p. Trenčín
P. Žaneta Pašková navrhla starostovi, aby sa vyhlásila brigáda na dočistenie potoka, nakoľko tieto
práce vykonávajú iba aktivační pracovníci a čistenie potoka je pre nich náročné
- na podnet občanov sa zakúpia koberce /behúne/ do miestneho kostola v sume do 160 €
P. starosta informoval, že dňa 26.9. 2015 bude Hodová zábava, organizovať ju bude p. Polťák Ján.
Ďalej informoval, že v októbri sa bude konať tradičné „Stretnutie dôchodcov nad 62 rokov“. Požiadal
poslancov o pomoc pri organizácii tejto akcie.
Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Berie na vedomie všetky informácie prednesené starostom obce
Prítomní: 5 poslanci
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0

Overovateľ:

Overovateľ:

starosta obce:

Ing. Vladimír Makiš

Ing. Ľubomír Kršák

Radko Rožánek

V Petrovej Lehote, 14.9.2015
Zapísala: Mária Mišáková

3

