Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pavčina Lehota,
ktoré sa konalo 23.07.2020 v Pavčinej Lehote
Prítomní: podľa prezenčnej listiny - Mgr. R. Kureková, Bc. V. Mišurová, Mgr. M. Kupčo, R. Vajs, Bc.
P. Pethö
Neprítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Zahájenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice z obecného zastupiteľstva.
Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva.
Schválenie programu zasadnutia.
Program:
5.01 Schválenie nájomnej zmluvy na futbalové ihrisko.
5.02 Prerokovanie návrhu VZN na zriadenie opatrovateľskej služby.
5.03 Obytné územie OU.09 – Za ihriskom, zámena pozemkov pod navrhovanú
miestnu komunikáciu.
5.04 Obytné územie OU.07 – Podhorné, výkup pozemkov pod miestnou
komunikáciou od Slovenského pozemkového fondu.
5.05 Obytné územie OU.04 – Pri Obecnom úrade, výrub stromov pre dostavbu
miestnej komunikácie
5.06 Informácia o zameraní pozemkov na zhotovenie geometrických plánov ku
nájomným zmluvám.
5.07 Informácia o postupe prác na materskej škole.
5.08 Kultúrne leto v obci, organizácia podujatia.
6.) Rôzne
7.) Záver.
Rokovanie:
K bodu 1/
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Ing. V. Kupčo.
K bodu 2/
Za zapisovateľa zápisnice určil R. Kurekovú a za overovateľov boli určení M. Kupčo a P. Pethö.
K bodu 3/
Starosta vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia a upozornil prítomných, že
nevyplynuli žiadne úlohy z uznesení.
K bodu 4/
Starosta vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k predloženému a navrhovanému programu zasadnutia.
Neboli žiadne pripomienky, o programe sa hlasovalo, prijalo sa Uznesenie č.25/2020.
K bodu 5.1/
Starosta – oboznámil prítomných poslancov o jednaní s majiteľmi parciel na futbalovom ihrisku
/nájomná zmluva/, ktoré sa uskutočnilo za ich početnej prítomnosti 30.06.2020 o 13.00 na obecnom
úrade a vzhľadom na ich početný záujem sa premiestnili do budovy Osvetovej besedy. Prítomní boli aj
hlavný kontrolór obce a poslanci R. Kureková, M. Kupčo. Dohodnuté podmienky – cena ostáva

nezmenená /407 €/rok/, OÚ nie je schopný vyplácať vyššiu sumu, nájomná zmluva sa uzatvorí podľa
požiadavky nájomcov na dva roky.
K bodu 5.2/
Starosta – návrh VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe
určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu v pôsobnosti obce Pavčina Lehota – prebehlo
jednanie na MsÚ v LM, je potrebné mať na obci toto VZN, bude potrebné ho schváliť
Poslanci – dostali do rúk už na predchádzajúcom zasadnutí OZ približný návrh – pripomienky
k vyplácanej odmene za opatrovateľskú službu , poslanci navrhli podľa finančných možností obce
vyplácať 0,50 €/ odpracovanú hodinu. Tento návrh /podporil aj hlavný kontrolór/ bude zapracovaný do
VZN. Celé znenie tohto VZN sa bude ešte schvaľovať.
K bodu 5.3/
Starosta – na OÚ prišla žiadosť od Ing. Rastislava Staroňa na zámenu obecných pozemkov pod
navrhovanou miestnou komunikáciou v OÚ. 09 – Za ihriskom
Poslanci – jednohlasne za zhodli na tom, že momentálne je predčasné riešiť problém zámeny
obecných pozemkov a starostu požiadalo, aby na túto žiadosť odpovedal v zmysle: obecné
zastupiteľstvo bude v tejto veci konať až keď bude aktuálna výstavba v danom území.
K bodu 5.4/

Starosta - Obytné územie OU. 07 – Podhorné, výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou od
Slovenského pozemkového fondu – ide o parcelu č. 3286 a 3287, 761 m², dal vyhotoviť
geometrický plán, aby bolo všetko pripravené na vyvlastnenie od SPF . Starosta dal vypracovať
aj GP pod prečerpávaciu stanicu při sociálnej budove.
K bodu 5.5/
Obytné územie OU.04 – Pri Obecnom úrade – požiadal Okresný úrad životného prostredia o výrub
drevín pri vznikajúcej ceste v dolnej časti obce za termálnym vrtom.
M. Kupčo – keď sa bude robiť orezanie, je potrebné orezať aj konáre aj v hornej časti cesty
K bodu 5.6/
Starosta – tento bod bol prejednávaný a informácie ku geometrickým plánom boli predkladané
priebežne na zasadnutí
K bodu 5.7/
Starosta – informácie k MŠ – práce prebiehajú, stále sa apeluje na dodržanie termínu odovzdania
Poslanci – všetci opakovane upozorňujú na nedodržanie správnych technologických postupov, ako
bude prebiehať proces prípadných reklamácií
Starosta - nehodlá sa týmto zaoberať, keď tento problém príde, bude sa riešiť v rámci záruky, majú
stavebný dozo
D. Bobrovčanová – budú mať umožnené už priebežne upratovať, ktoré priestory budú pripravené
K bodu 5.8/
Starosta – požiadal Š. Dohňanského a D. Staroňovú, aby sa vyjadrili a pripomienkovali pripravovanú
akciu – všetko bude pripravené, dohodli sa podmienky vydávania guláš u pre občanov PL a nápojov,
je potrebné zorganizovať pomoc pri čistení zemiakov, cibule a krájaní mäsa, pri samotnom výdaji

K bodu 6/ rôzne
Starosta – musí vypracovať Správu o zabezpečovaní úloh civilného núdzového plánovania
v podmienkach obce – z nariadenia predsedníčky bezpečnostnej rady okresu LM do 17.08.2020
-

01.08.2020 o 12.00 hod obec privíta účastníkov akcie Klubu nadšencov amatérskej cyklistiky
v Ružomberku,

Ing. D. Klepáč – žiada o preverenie informácií ohľadne čistenia verejného pieskoviska, prípadne jeho
čistenie
R. Kureková – dopyt na odvoz vybranej sutiny z koryta potoka, ku ktorému došlo počas prívalových
dažďov – starosta – zorganizuje brigádu na likvidáciu
- otázka na odtok vody cez obecnú komunikáciu na stavbe pri mostíku, aby nedošlo k znehodnotenie,
bolo zrekonštruované pred 2 rokmi z dotácie, mostík už je celý pokrytý vodnými riasami – starosta –
podľa vyjadrenia Povodia Váhu – voda by mala odtekať do potoka, majú na to povolenie
Poslanci – nech sa to preverí, treba to riešiť
K bodu 7/
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Pavčinej Lehote, 23.07.2020
Zapísala: Mgr. Radka Kureková
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Overovateľ: Bc. Peter Pethö

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

Overovateľ: Mgr. Michal Kupčo

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

Starosta obce Pavčina Lehota - Ing. Viliam Kupčo

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

