Zápisnica z verejného mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pavčina Lehota,
ktoré sa konalo 23.05.2020 v Pavčinej Lehote
Prítomní - podľa prezenčnej listiny – Mgr. R. Kureková, Bc. V. Mišurová, Mgr. M. Kupčo, R. Vajs, P.
Pethö, D. Bobrovčanová, Ing. D. Klepáč, Mgr. A. Staroňová
Neprítomní – podľa prezenčnej listiny:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice z OZ
Schválenie programu
Program – otvorenie materskej školy od 01.06.2020
Ukončenie, záver

Rokovanie:
K bodu 1/
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Pavčina Lehota Ing. Viliam Kupčo. Poďakoval poslancom,
že na mimoriadne zasadnutie prišli, aj napriek sobotňajšiemu termínu.
K bodu 2/
Za zapisovateľa zápisnice určil R. Kureková a za overovateľov boli určení P. Pethö a M.Kupčo.
K bodu 3/
Starosta vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k navrhovanému bodu programu, ktorý je potrebný
prejednať a prijať uznesenie. Bez výhrad sa program schválil a prijalo sa Uznesenie č.20/2020.
K bodu 4/
Starosta – v úvode zasadnutia oznámil poslancom, že na účet obce prišli podielové dane /za apríl/vo
výške 8800 €, čo je nižšia suma, ako je potrebná na mzdy, preto je potrebné veľmi rozumne
hospodáriť s každou finančnou položkou
-

Je potrebné odsúhlasiť otvorenie MŠ v priestoroch Penziónu Pavčina Lehota č.120 v termíne
od 01.06.2020 do 30.06.2020 a finančný doplatok za stravné, s ktorým poslancov oboznámi R.
Baglážová

D. Bobrovčanová – do MŠ chce nastúpiť 22 detí, k nim stačia 2 učiteľky, bude potrebné sa riadiť
vydanými pokynmi RÚVZ v Liptovskom Mikuláši a vydanými hygienicko – epidemiologickými
nariadeniam, zabezpečí prevádzku s 2 učiteľkami od 07.00 hod do 16.00 hod, zabezpečí dovoz stravy,
rozdelenie detí do skupín, ďalej vyhlásila, že učiteľky budú pracovať bez nároku na úhradu
vzniknutých nadčasových hodín. Má zabezpečené dezinfekčné prostriedky, rúška, jednorazové
rukavice
- 30.06.2020 je potrebné sa z priestorov vysťahovať
Starosta – riaditeľka MŠ bude kompletne zodpovedná za celú prevádzku a kompletné dodržiavanie
týchto pokynov, zabezpečí prevádzku a prácu učiteliek a ostatných nepedagogických zamestnancov.
R. Baglážová – predniesla poslancom finančné rozúčtovanie dovozu stravy – bude potrebné doplatiť
zo strany obce cca 200 € na stravu

Starosta – vyzval poslancov, aby hlasovali, poslanci odsúhlasili 200 € ako doplatok na dovoz stravy
pre deti a zamestnancov a prijali o tom Uznesenie č.21/2020
-

-

Navrhol, tak ako sa už prejednávalo na zasadnutí zastupiteľstva dňa 05.02.2020 – Penziónu
Pavčina Lehota č.120, v zastúpení Martou Klepáčovou, sa odpustia poplatky dane
z ubytovania za obdobie sezóny 2020 a zimnej sezóny 2020/2021. Poslanci toto bez
problémov odsúhlasili ako kompenzáciu za prenajatie priestorov v ich ubytovacom zariadení
počas rekonštrukcie budovy
Poslanci prijali Uznesenie č.22/2020

K bodu 5/
Starosta zasadnutia ukončil, poďakoval prítomným za účasť.

V Pavčinej Lehote, 23.05.2020
Zapísala: Mgr. Radka Kureková

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

Overovateľ: Bc. Peter Pethö

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

Overovateľ: Mgr. Michal Kupčo

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

Starosta obce Pavčina Lehota - Ing. Viliam Kupčo

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

