Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pavčina Lehota,
ktoré sa konalo 09.01.2020 v Pavčinej Lehote
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – Bc. V. Mišurová, Bc. P. Pethö, Mgr. M. Kupčo, Mgr. R. Kureková,
Ing. D. Klepáč
Pozvaní: D. Bobrovčanová, Mgr. A. Staroňová, Š. Dohňanský
Neprítomní: podľa prezenčnej listiny – R. Vajs /pracovné dôvody/
Program:

1.) Zahájenie.
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice z obecného zastupiteľstva.
3.) Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva.
4.) Schválenie programu zasadnutia.
5.) Program:
5.01 Prerokovanie nájomnej zmluvy (Krčma u Štefana).
5.02 Schválenie plánu činnosti OZ na rok 2020.
5.03 Príprava hlásnika za 4. štvrťrok 2019
6.) Rôzne.
7.) Záver.
Rokovanie:
K bodu 1/
Zasadnutie otvoril, prítomných privítal starosta obce Pavčina Lehota Ing. Viliam Kupčo. Napriek neúčasti
jedného poslanca skonštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné.
K bodu 2/
Za zapisovateľa zápisnice určil R. Kurekovú, za overovateľov zápisnice určil M. Kupča a V. Mišurovú.
K bodu 3/
Starosta vykonal kontrolu Uznesení z posledného zasadnutia, skonštatoval, že bolo splnené, informačné
letáky pre ubytovateľov a občanov boli vložené do poštových schránok. (odpady, navýšenie poplatku dane
z ubytovania).
K bodu 4/
Starosta vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali o navrhovanom programe zasadnutia zastupiteľstva,
s ktorým boli dopredu oboznámení. Poslanci program bez pripomienok schválili a prijali o tom Uznesenie
č.1/2020.
K bodu 5.1/
Starosta ešte raz privítal prítomného Š. Dohňanského. Vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k navrhovaným
podmienkam pripravovanej nájomnej zmluvy priestorov krčmy v Pavčinej Lehote, s ktorou sa už oboznámili
na predchádzajúcom zasadnutí. Poslanci prepočítali sumu prenájmu a to 3 €/ m², 61 m², 12 mesiacov v roku
– 2196 €/rok. Zmluva bude platná a prenájom sa bude účtovať do roku 2030. Starosta vyzval Š.
Dohňanského, aby sa k týmto podmienkam vyjadril – bez výhrad súhlasil. V. Mišurová upozornila na
skutočnosť, že zisťovala nájomné podmienky v meste a v podstate sú veľmi podobné. Poslanci navrhované
podmienky schválili prijatím Uznesenia č. 2/2020, uložili starostovi za povinnosť zmluvu vypracovať a dať
k podpisu Š. Dohňanskému ako prenajímateľovi.

K bodu 5.2/
Starosta poslal poslancom navrhovaný plán činnosti obecného úradu a spoločenských a kultúrnych akcií
zastupiteľstva a obce.
Plán práce obecného úradu na rok 2020
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- Termíny vytlačené silne by mali platiť

Poslanci sa dohodli na jednotlivých termínoch, vpísali do tabuľky a plán činností
Uznesenia č.3/2020.

schválili prijatím

K bodu 5.3/
Príprava Hlásnika za č. štvrťrok roku 2019 – ukončenie roka – V. Mišurová oznámila termín, dokedy
potrebuje mať kompletné príspevky pripravené do 20.01.2020. Prítomní si rozdelili jednotlivé témy,

ktorým sa kto bude venovať. Poslanci sa zhodli v tom, že je potrebné preveriť v meste LM možnosti tlače
pre ďalšie vydávanie Hlásnika – toto je posledné číslo, ktoré vie V. Mišurová zabezpečiť.
K bodu 6/
Rôzne:
- Starosta – ako rozhodnú poslanci – do kedy bude rozsvietený vianočný stromček v strede dediny? –
rozhodnutie – v pondelok 13.01.2020 sa vypne z osvetlenia, po skončení sviatkov pravoslávnych
- Starosta -. na OÚ bola doručená žiadosť od prenajímateľa nájomného bytu Miroslava Majkúta na
predlženie nájomnej zmluvy na rok 2020. Poslanci žiadosť prijali, predĺženie nájmu odsúhlasili
prijatím Uznesenia č.4/2020. Ostatné podmienky zmluvy ostávajú zachované.
- Starosta – zimná údržba obce – dohodnutá s P. Nuštákom a s M. Staroňom. Cenové podmienky –
70 €/obec, 90 €/ obec s chatovou osadou
- Klzisko a bežecké trate – budú sa budovať podľa snehových a teplotných podmienok, M. Kupčo z Jasnej TMR je opätovný prísľub na zapožičanie techniky
- P.Pethö – na klzisko sa vyrobia a osadia informačné bezpečnostné tabule, časový rozpis na klzisko pre
malé deti s rodičmi, pre hráčov kolektívnych športov
- Starosta – informoval prítomných o nepríjemnom incidente počas osláv Nového roka na námestí – M.
Staroň a rodina Urbanova sa dostala do slovného konfliktu, p. Urbanová chcela riešiť problém podaním
trestného oznámenia, po dohovore so starostom sa rozhodla pre riešenie zasadnutia poriadkovej
komisie a prizvaním všetkých zúčastnených vrátane všetkých členov poriadkovej komisie. Zasadnutie
komisie za účelom usporiadania občianskych vzťahov bude ešte upresnené a včas oznámené.
- MŠ – D. Bobrovčanová – informovala poslancov o vzniknutej vážnej personálnej situácii po sviatkoch
v MŠ. Jedna učiteľka zostala na PN zo závážnych zdravotných dôvodov a nevie sa, či sa do práce
v najbližšej dobe /cca 6 týždňov/ vráti a druhá učiteľka tiež zostala dočasne PN. Riaditeľka MŠ si
vyžiadal posilu zo strany dôchodcov, v prvom prípade neuspela hneď v deň nástupu z vážnych
osobných a zdravotných dôvodov, druhá sila je prisľúbená.
- HK Ing. D. Klepáč – informoval prítomných o odvodoch dane z ubytovania za rok 2019, poslanci sa
dožadovali konkrétnejších informácií, nakoľko schvaľujú rozpočet a potrebujú vykonať a pripraviť
opatrenia, aby sa tieto finančné prostriedky vyberali efektívnejšie, nakoľko nepatria tým, ktorí oficiálne
ubytovávajú, ale obci / obec platí vývoz smetí, stará sa o údržbu ciest, .../prítomní poslanci sa dohodli,
že P.Pethö, R. Vajs a M. Kupčo si vypracujú v spolupráci s ekonomickým oddelením OÚ kontrolný
zoznam všetkých prenajímateľov a ubytovateľov v obci, pripravia si plán práce a kontrolný
mechanizmus pre dané subjekty, prípadne pre tie, ktoré neodvádzajú daň a verejne je známe, že
ubytovávajú hostí.
- D. Klepáč – informácie – príjem z dane z ubytovania momentálne tvorí 5% z príjmu obce, 51
prihlásených subjektov v obci odvádza daň, za rok 2019 odvedené 12 828 €. /plánované bolo 13 300
€/.
- Poslanci poverili HK – nech preverí, aké možnosti, aké opatrenia môže urobiť starosta a zastupiteľstvo
obce pri výbere miestnej dane z ubytovania
- Termín ďalšieho zasadnutia OZ sa naplánoval na 05.02.2020
V Pavčinej Lehote, 09.01.2020
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Zapísala: Mgr. Radka Kureková
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Overovateľ: Mgr. Michal Kupčo
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Overovateľ: Bc. Viera Mišurová
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Starosta obce Pavčina Lehota – Ing. Viliam Kupčo
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