Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Petrovej Lehote
konaného dňa 27.5.2020 o 16.00 hod.
Starosta obce:
Radko Rožánek
Poslanci prítomní:
Blaho Stanislav
Mitická Andrea
Mitcký Roman
Sapák Milan
Rožánková Adriana
Program:
1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice
2. Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie /od kostola k miestnemu cintorínu/
3. Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2020 a zmena rozpočtu
4. Záverečný účet obce za rok 2019
5. Žiadosť o pouličné osvetlenie – p. Bieliková
6. Rôzne
Bod 1.
P. starosta privítal prítomných a otvoril rokovanie zastupiteľstva.
Za overovateľov určil: poslanca Stanislava Blahu a poslankyňu Andreu Mitickú.
Bod 2.
Starosta oboznámil poslancov, že sa bude realizovať v rámci reklamačných prác oprava
miestnej komunikácie /pri novostavbe RD pani Bieliková /. Pri tejto príležitosti by bolo
možné využiť stroje a techniku, ktoré budú opravu vykonávať, na opravu ďalšej miestnej
komunikácie /od kostola po cintorín/ v množstve 570 m2. Cenová ponuka na realizáciu
asfaltových prác pre túto časť miestnej komunikácie od spoločnosti COLAS Slovakia, a.s. je
vo výške 8762,40 € bez DPH a 1752,48 € je DPH. Úhrada faktúry bude v zmysle
dohodnutých platobných podmienok, na základe objednávky.
Uznesenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Schvaľuje realizáciu opravy miestnej komunikácie /od kostola – po cintorín/ v množstve 570
m2 podľa cenovej ponuky od spoločnosti COLAS Slovakia, a.s. Košice v zmysle
dohodnutých platobných podmienok .
Za:
5 poslanci

Zdržal sa:

Proti:

Bod 3
Poslancom bolo predložené čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2020 a zmeny k rozpočtu v rámci
rozpočtových pravidiel. Čerpanie rozpočtu bolo zverejnené na úradnej tabuli obce.

Uznesenie č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2020.
Za:
5 poslanci

Zdržal sa:

Proti:

Uznesenie č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Schvaľuje zmeny rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel a predloženého návrhu.
Za:
5 poslanci

Zdržal sa:

Proti:

Bod 4
P. starosta predložil poslancom zverejnený návrh - Záverečný účet obce za rok 2019. Návrh
záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 12.4.2020.
Záverečný účet po úprave je zobrazením hospodárenia obce v roku 2019. Poslancom bolo
zodpovedané na dotazy súvisiace s čerpaním prostriedkov v minulom roku. Nakoľko neboli
vznesené žiadne zásadne pripomienky ani výhrady dal starosta hlasovať o záverečnom účte za
rok 2019.
Uznesenie č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Schvaľuje
Záverečný účet obce Petrova Lehota za rok 2019 bez výhrad.
Za:
4 poslanci

Zdržal sa:
Roman Mitický

Proti:
0

Bod 5
Poslancom bola predložená žiadosť p. Bielikovej Tatiany k zakúpeniu a osadeniu lampy
verejného pouličného osvetlenia pri novostavbe ich rodinného domu, nakoľko tam nie je
žiadny svetelný zdroj. Poslanci potvrdili túto skutočnosť a nemali námietky k osadeniu
svetelného bodu
Uznesenie č. 5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Schvaľuje
Osadenie svetelného bodu pri novostavbe rodinného domu r. Bielikovej
Za:
5 poslanci

Zdržal sa:
0

Proti:
0

Bod 6
Rôzne
P. starosta poďakoval všetkým poslancom za pomoc pri akciách, najmä pri zabíjačke, a pri
stavaní mája. Nakoľko od marca trvá situácia v súvislosti s COVID 19, nebola akcia Deň
matiek, taktiež Deň detí. Mnohé veci sú vykonávané v núdzovom režime, je potrebné

dodržiavať hygienické opatrenia. Nakoľko nevieme ako dlho bude táto situácia trvať uvidíme,
či bude možné nejaké akcie realizovať. Údržbu zelene budeme robiť svojpomocne so
zakúpenou pojazdnou kosačkou, nápomocný na kosenie bude Š.Masaryk – kosenie určených
verejných priestranstiev.
- starosta poďakoval, že občania separujú triedené zložky odpadu a za minulý rok sa nám
podarilo vyseparovať 63,77 % komunálneho odpadu.
- poslanec Stanislav Blaho upozornil na nebezpečnú poškodenú šachtu pri hornej zastávke,
a nutnú opravu strechy na dolnej zastávke.
Poslanec Roman Mitický upozornil na opravu rín a úžlabia, výmenu poškodených škridiel
a oplechovanie komína na streche obecného úradu, tiež požiadal starostu o natretie stĺpov
miestneho rozhlasu po obci. Starosta konštatoval, že realizácia natierania stĺpov ako
i zábradlia popri potoku pracovníkmi v rámci verejnoprospešných prác je veľmi obmedzená.
Nakoľko neboli už žiadne dotazy, starosta zasadnutie ukončil.
Overovatelia:
Stanislav Blaho
Andrea Mitická
Radko Rožánek
starosta obce
V Petrovej Lehote 29.5.2020
Zapísala: Mišáková

