Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pavčina Lehota,
ktoré sa konalo 05.02.2020 v Pavčinej Lehote
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – Mgr. R.Kureková, Bc. V.Mišurová, Mgr. M.Kupčo, Bc.P.Pethö
Neprítomní: podľa prezenčnej listiny – R.Vajs – ospravedlnený – prac. povinnosti, Ing. D.Klepáč,
D.Bobrovčanová – PN, Mgr.A.Staroňová

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

Program:
Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice z obecného zastupiteľstva
Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
Schválenie programu zasadnutia
Program:
5.01 Kontrola nájomnej zmluvy nebytových priestorov v Požiarnej zbrojnici
5.02 Návrh uznesenia na výkup pozemkov pod Požiarnou zbrojnicou
5.03 Umiestnenie ATC stanice za účelom posilnenie verejného vodovodu
5.04 Návrh údržby na rok 2020
5.05 Materská škola – zníženie energetickej náročnosti,
informácia o stave zahájenia stavebných prác
5.06 Návrh na kontrolu výberu dane za ubytovanie
6.) Rôzne
7.) Záver

Rokovanie:
K bodu 1/
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Ing. Viliam Kupčo. Zo zasadnutia
ospravedlnil neprítomných podľa prezenčnej listiny. Skonštatoval, že zasadnutie je uznášania
schopné.
K bodu 2/
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil R. Kurekovú, za overovateľov zápisnice boli určení
M.Kupčo a P. Pethö.
K bodu3/
Starosta vykonal kontrolu uznesení z minulého zasadnutia OZ – č.2/2020 vypracovať
nájomnú zmluvu Štefan Dohňanský a obec PL – vypracovaná. Z ostatných uznesení
nevyplývala žiadna pracovná povinnosť.
K bodu 4/
Starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k navrhovanému programu zasadnutia.
Neboli žiadne pripomienky a o programe poslanci hlasovali, program zasadnutia schválili
a prijali Uznesenie č.05/2020.
K bodu 5.1/
Starosta – nájomná zmluva medzi Štefanom Dohňanským a obcou PL bola prekontrolovaná,
boli ešte doplnené termíny platieb a bola predložená k podpisu a podpísaná
K bodu 5.2/
Starosta – informoval prítomných o zámere – z financií, ktoré zostanú z výberu Poplatku za
rozvoj/cca 12 000 €/- sa budú vykupovať pozemky pod požiarnou zbrojnicou – od všetkých
majiteľov /aj od tých, ktorí plánovali pozemok obci darovať/ za 20 €/m², poslanci schválili
prijatí Uznesenia č.6/2020.
K bodu 5/3
Starosta – predniesol návrh J. Šeba – umiestnenie ATC stanice v blízkosti sociálnej budovy

/obecný pozemok/ za účelom posilnenia verejného vodovodu, zvýšenie tlaku vody –
pripravené po konzultácii s LVS /Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s./, nakoľko je
problematické vybudovať plánovaný vodojem v lokalite Žiarce s rozvodom a dodávkou pitnej
vody pre obec PL
Poslanci – zastupiteľstvo túto informáciu zobralo na vedomie, pozreli si predloženú
dokumentáciu/jednoduché nákresy plánovanej trasy pripojenia a posilnenia vodovodu do a z
ATC stanice. Nemajú výhrady voči navrhovanému riešeniu, ale žiadali predložiť posudok
LVS,a.s. Upozornili starostu, že už v minulosti boli pokusy zvýšiť natlakovanie v stávajúcom
potrubí, ale došlo k jeho poškodeniu. Poslanci súhlasia so začatím vypracovania potrebnej
dokumentácie zo strany p. J.Šeba, starostu obce poverujú, aby dal vypracovať posudok LVS,
a.s. – na technický stav vodovodného potrubia v obci, či toto potrubie znesie záťaž navýšenia
tlaku vody po prípadnom pripojení na ATC stanicu. Prijali Uznesenie č.7/2020.
K bodu 5/4
Starosta – návrh na financovanie potrebnej údržby v obci PL r.2020
- 1500 € - drevené dosky na opravu ihriska /4,5 m³/
- 10000 € - oprava Osvetová beseda, budova obecného úradu
- 900 € - oprava vyhliadková veža
Poslanci – táto problematika sa už prejednávala na predchádzajúcich zasadnutiach, bez
pripomienok.
K bodu 5/5
Starosta – aj napriek neúčasti riaditeľky MŠ – prednesie informáciu o postupe prác pri
rekonštrukcii budovy
- Nutnosť zabezpečiť prevádzku MŠ – 01.04.2020 – začiatok prác
- Do 20.02.2020 – odovzdanie stavby
- Do 20.08.2020 – koniec stavby – odovzdanie
- Starosta spolu s RMŠ – dohoda s pani Martou Klepáčovou /penzión TV/- ponúkla
priestory na dočasný pobyt detí po dobu 3 mesiacov – 3 izby so 6 lôžkami, deti by
mali spať na prinesených matracoch z MŠ, stravu si RMŠ zabezpečí, rodičia a OÚ
pomôžu s prípravnými prácami
- Priestory boli ponúknuté za cenu 60 €/deň – cena za 3 mesiace – 5400 €, ktoré by
mala obec uhradiť
- Starosta navrhol, aby sa penziónu odpustila úhrada dane /poplatku /z ubytovania za 3
roky a pozemková daň – všetko v tejto hodnote
Poslanci s týmto návrhom súhlasili, po prejednaní s rodičmi na schôdzi, ktorá sa uskutoční
dňa 11.02.2020 v MŠ a ich prípadnými pripomienkami – prijme sa uznesenie na
nasledujúcom zasadnutí.
R.Kureková – navrhla, nech obec PL požiada o finančnú dotáciu/pomoc/v krízovom stave
VÚC ZA.
K bodu 5/6
Starosta – vzhľadom na skutočnosť, že nie je prítomný HK obce, ktorého poslanci poverili
prípravou kontrolného mechanizmu na vyberanie poplatku dane z ubytovania, musia sa
poslanci s týmto problémom vysporiadať bez HK. Poslanci navrhli spôsob, akým sa dajú
zistiť potrebné informácie, akým spôsobom sa daň bude vyberať a zohľadňovať. Všetci
ubytovatelia budú včas informovaní.
K bodu 6/
A/Starosta – Stredoslovenská distribučná, a.s. požiadala obec PL, aby sa vyjadrila a vydala
stanovisko ku stavbe VN zemné káblové vedenie, 1x optochránička - Demänovská
Dolina-Pavčina Lehota-Lazisko-Rozšírenie VN vedenia za účelom realizácie Stavby
a oprávnení prevádzkovateľa energetického zariadenia podľa §11 zákona o energetike
č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:

-

S predpokladaným rozsahom záberu Stavby na Nehnuteľnostiach bol vlastník
oboznámený / obec PL/
- Vlastník súhlasí s výrubom drevín rastúcich mimo les, ak sa nachádzajú na dotknutom
pozemku
- Vlastník udeľuje súhlas pre SSD pre účely územného konania a stavebného konania
v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov a na konania súvisiace s vydaním územného
rozhodnutia a stavebného povolenia na preukázanie práva SSD zriadiť na N
- Nehnuteľnosti Stavbu
- Vlastník berie na vedomie, že po realizácii Stavby si môže uplatniť náhrady za vznik
zákonného vecného bremena v zmysle príslušných ustanovení Zákona o energetike
- Vlastník súhlasí so vstupom na pozemok na čas potrebný pre vykonanie montážnych
a demontážnych prác súvisiacich s realizáciou citovanej stavby
Starosta vyzval prítomných, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili. Predložil k nahliadnutiu
pozemkovú mapu, aby všetci mali predstavu, o ktoré pozemky sa jedná a kadiaľ VN pôjde.
Ide o pozemky z LV890, KNC
3954,3176,3175,3173,3975,3974,3972,3971,3969,3964,3959,3994,3967.
Poslanci sa oboznámili s problematikou, skonštatovali, že vedia o probléme a pozastavenej
výstavbe v obci DD kvôli káblovému vedeniu, ďalej sa zhodli na tom, že pokiaľ pôjde
vedenie zemou, že nemajú výhrady, v budúcnosti by z tejto stavby mala profitovať aj obec PL
– plánovaná výstavba.
Poslanci k tomuto vydali súhlasné stanovisko a prijali Uznesenie č.8/2020.
B/ Starosta - termín ďalšieho zasadnutia OZ – dohodnuté 12.03.2020, 18.00 hod
- Fašiangový sprievod – stretne sa ešte fašiangový výbor, starosta požiada p. Urbanovú
o prípravu občerstvenia pre sprievod
- Poslanci prejednali ponuky na kultúrne vystúpenia, ktoré pripravila M.Vaverková,
bude sa priebežne riešiť, poslanci budú ešte zisťovať možnosti kultúrnych vystúpení
na Dni obce.
K bodu 7/
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Mgr. Radka Kureková
V Pavčinej Lehote, 05.02.2020
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Overovateľ: Mgr. Michal Kupčo
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Overovateľ: Bc. Peter Pethö
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Starosta obce Pavčina Lehota – Ing. Viliam Kupčo
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