Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pavčina Lehota,
ktoré sa konalo 12.03.2020 v Pavčinej Lehote
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – Mgr. R. Kureková, Bc. V. Mišurová, Mgr. M. Kupčo, R. Vajs, Bc.
P.Pethö, pozvaní – D. Bobrovčanová, M. Vaverková, Ing. D. Klepáč, D. Staroňová
Neprítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice z OZ
3. Kontrola uznesení z predošlého OZ
4. Schválenie programu zasadnutia OZ
5. Program – 5.1 návrh výberu dane z ubytovania a komunálny odpad na rok 2020
5.2 materská škola – zníženie energetickej náročnosti, postup prác pred
výstavbou
5.3 hospodárenie MŠ za rok 2019, schválenie návrhu Dodatku č.6 k VZN č.1/2015
o výške dotácie pre MŠ z podielových daní
5.4 návrh na objednávku skladanej turistickej mapy Nízke Tatry od VKÚ Harmanec
5.5 informácie zo zasadnutia ZMOL zo dňa 07.03.2020
5.6 informácia zo zasadnutia starostov Spoločného stavebného úradu zo dňa
09.03.2020
5.7 návrh na usporiadanie Handričkového dňa v obci, spoločného výletu
5.8 vyhodnotenie fašiangového dňa – D. Staroňová
5.9 usmernenie Ministerstva školstva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Odboru
krízového riadenia Okresného úradu Liptovský Mikuláš
6. Rôzne
7. Záver
Rokovanie:
K bodu 1/
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Ing. Viliam Kupčo. Na zasadnutí privítal
všetkých prítomných poslancov aj pozvaných hostí.
K bodu 2/
Za zapisovateľa zápisnice určil R. Kurekovú, za overovateľov V. Mišurovú a R. Vajsa.
K bodu 3/

Starosta – kontrola uznesení – oslovil riaditeľa LVS a.s. LM, na vypracovanie posudku technického
stavu vodovodných rozvodov v obci PL, nie je problém, vypracuje, bolo plánované v našej obci
postupne a po častiach potrubie meniť, obnovovať
K bodu 4/
Starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k navrhovanému programu zasadnutia. Neboli
žiadne pripomienky, o programe sa hlasovalo, bolo prijaté Uznesenie č.9/2020.
K bodu 5.1/
Starosta – tento bod bol už opakovane prerokovávaný, dnes by malo byť schválené uznesenie, že OZ
Schvaľuje – úpravu poplatku vo výpočte úradu za vývoz komunálneho odpadu pre registrovaných
ubytovateľov podľa počtu zverejnených lôžok v ubytovacom zariadení na ich vlastnej internetovej
stránke a sumu 5 € na 1 lôžko podľa VZN č.3/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné materiály. O takomto znení poslanci hlasovali a bolo aj prijaté
Uznesenie č.10/2020.
K bodu 5.2/
Starosta – MŠ je vyčistená, prebehla likvidácia drevín po odsúhlasení NAPANTom – Ing. Devečkom,
na sobotu je zvolaná brigáda aj napriek sprísneným hygienickým podmienkam – spracovanie a odvoz
popíleného materiálu, vyzval poslancov, aby sa stretli priamo v MŠ, je potrebné doriešiť opravu,
prípadne kompletnú rekonštrukciu podláh, ktoré ako sa ukázalo po odkrytí, sú vo veľmi zlom stave.
Tieto opravy nie sú započítané do projektu opravy a preto bude nutné posúdiť, ako sa dofinancujú.
Prípadne, ak ešte sa ukážu ďalšie problémy, treba mať pripravený postup prác.
K bodu 5.3/
Starosta požiadal M. Vaverkovú, aby sa vyjadrila k hospodáreniu MŠ. Poslanci sa s materiálom
oboznámili vopred, informácie zobrali na vedomie a:
OZ schvaľuje – Návrh Dodatku č.6/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2015 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pavčina
Lehota v súlade s ustanovením §6 a §11 ods./4,písm.g/zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v zmysle príslušných ustanovení zákona č.596/2003 o štátnej správe
a školskej samospráve a to:
Materská škola – výška dotácie na žiaka v € 2601,14 €, spolu na MŠ – 72 831,92 €
Školská jedáleň – výška dotácie na žiaka v € 142,92 €, spolu na ŠJ – 4 001,76 €
Dotácia spolu na MŠ a ŠJ – 76 833,68 €
Ostatné ustanovenia VZN č.1/2015 ostávajú nezmenené. O tomto bolo prijaté Uznesenie č.11/2020.
K bodu 5.4/
Starosta – dostal ponuku od VKÚ Harmanec – aj niektoré blízke obce sa do toho zapoja – na
prezentáciu 3 fotografií našej obce na skladanej mape za cenu 638 €, obec dostane darom 140 ks
máp. Poslanci sa vyjadrili – či s tým súhlasia, väčšina bola proti s argumentom, že v tejto situácii je
potrebné šetriť finančné prostriedky, v dobe IT, si turisti vyhľadávajú informácie na internete.
Starosta dal o návrhu hlasovať, objednanie skladaných máp bolo zamietnuté a bolo o tomto prijaté
Uznesenie č.12/2020.

K bodu 5.5/
Starosta – informácie zo zasadnutia ZMOL – dňa 07.03.2020 – nič zaujímavé a nové, riešil sa problém
s nakladaním odpadov
K bodu 5.6/
Starosta – zasadnutie starostov Spoločného stavebného úradu – 2 obce z tejto organizácie vystúpili

K bodu 5.7/
Handričkový deň – 30.05.2020, nebude sa zbierať a hromadiť textil a staré handry – je problém
s výkupom, nikto to nechce odoberať, všetko ostatné by sa mohlo zbierať a pristaviť kontajnery. M.
Kupčo navrhol, aby sa tento deň premenoval na Recyklačný deň, poslanci súhlasili.
K bodu 5.8/
D. Staroňová – predniesla prítomným vyúčtovanie Fašiangov 2020:
Vybralo sa – 620,20 € / v roku 2019 – 968,04 €/, hudba – 300 €, krčma – 55 €, občerstvenie – 32,50 €
K bodu 5.9/
Starosta - usmernenia usmernenie Ministerstva školstva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Odboru
krízového riadenia Okresného úradu Liptovský Mikuláš – všetky potrebné usmernenia a oznamy ku
kríze a k súčasnému stavu sú zverejňované na budove OÚ, vyzýva občanov, aby sa pokynmi riadili
K bodu 6/
Rôzne:
-

Starosta – environmentálny fond – obce, ktoré separovali nad 30%odpadov, môžu požiadať
o dotáciu – naša obec požiada

-

Ing. D. Klepáč – pozemky pod elektrickým vedením, ktoré plánuje využiť SD a.s. pre
vybudovanie zariadenia na posilnenie elektrickej siete do Demänovskej Doliny – napísal
žiadosť, aby SD a.s. umiestnila do zeme stávajúce vysoké napätie na súkromných pozemkoch,
nakoľko sa novou stavbou pozemky znehodnotia pre stavebné účely privátnej výstavby,
poslancov so znením tejto žiadosti oboznámil, zobrali na vedomie

-

V. Mišurová – vydanie nového čísla Hlásnika – mali sa zjisti5 možnosti vytlačenia
nastávajúceho čísla, poslanci si rozdelili jednotlivé príspevky – treba dodať do konca marca

K bodu 7/
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Pavčinej Lehote, 12.03.2020
Zapísala: Mgr. Radka Kureková

............................................

Overovateľ: Rastislav Vajs

............................................

Overovateľ: Bc. Viera Mišurová

............................................

Starosta obce Pavčina Lehota: Ing. Viliam Kupčo

...........................................

