Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pavčina Lehota,
ktoré sa konalo 09.04.2020 v Pavčinej Lehote
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – Mgr. R. Kureková, Bc. V. Mišurová, Mgr. M. Kupčo, Bc. P.
Pethö, R. Vajs, pozvaní – D. Bobrovčanová
Neprítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
Schválenie programu
Program : 5.01 informácia o nájomnej zmluve Firma Janík, Bistro Jasná
5.2 materská škola – zníženie energetickej náročnosti, prerokovanie návrhu
neoprávnených výdavkov pri výstavbe
5.3 informácia COVID 19, realizácia opatrení prijatých vládou
6. Rôzne
7. Záver

Rokovanie:
K bodu 1/
zasadnutia otvoril a prítomných privítal starosta obce Ing. Viliam Kupčo. Na zasadnutí privítal
prizvaných zúčastnených.
K bodu 2/
Za zapisovateľa zápisnice určil R. Kurekovú, za overovateľov boli určení P. Pethö, M. Kupčo.
K bodu 3/
Starosta vykonal kontrolu uznesení z posledného zasadnutia zastupiteľstva – podľa Uznesenie
č.10/2020 boli na doručenku odoslané všetkým zúčastneným listy.
K bodu 4/
Starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k navrhovanému programu zasadnutia
zastupiteľstva – bez pripomienok, dal o programe hlasovať, schválil sa a prijalo sa Uznesenie
č.13/2020.
K bodu 5.1/
Starosta – očakávame vyjadrenie od FIRMY Janík, BISTRO JASNÁ – doručenka prevzatá, dnes
prišlo veľmi obdobné vyjadrenie na platenie nájmu / reakcia na núdzový stav – neplatenie nájmu za
pozemky/od p. J. Šeba – Žiarce
K bodu 5.2/
Starosta – všetci poslanci boli oboznámení so skutočnosťou, ktorá vznikla s pripravovanou
a plánovanou stavbou – rekonštrukcia MŠ – je nutné vykonať práce, ktoré nie sú zahrnuté
v plánovanom rozpočte, pôjde o neoprávnené výdavky pri výstavbe. Obecný úrad si nechal
vypracovať niekoľko ponúk na tieto práce – poslanci odsúhlasili ponuku od firmy MIPE – INVEST
s.r.o. , firma, ktorá je priamo zhotoviteľom celej rekonštrukcie budovy MŠ. Predložili ponuku -

32 256,61 € / 3 miestnosti stropy, steny, podlahy, ostatné – dlažba, obklad /Táto suma je pre obecný
úrad akceptovateľná, poslanci schválili, prijali Uznesenie č.14/2020.
Starosta – veľké poďakovanie vyjadril M. Staroňovi ml. – odvoz stavebného neporiadku,
pochádzajúceho z čistenia budovy, vyviezol aj odpad z cintorína, obce majú problém s roztriedením
biologického odpadu
K bodu 5.3/
Starosta – obec plní všetky nariadenia, vydáva opatrenia, vyplývajúce z núdzového režimu štátu,
všetci obyvatelia sledujú pravidelne vydávané informácie
K bodu rôzne/
Starosta – možno sa podarí odpredať všetky okná z budovy MŠ – 17 ks, aj 18 ks svietidiel, aj dvere –
treba sa dohodnúť na cene
-

Starosta pripomenul poslancom momentálny stav na účtoch obce, hospodárenie obce,
najnutnejšie mesačné výdavky obce, na dani z ubytovania sa vybrala nižšia čiastka,
Obec dokáže splácať cca 1000 € mesačne v prípade čerpania úveru na neopodstatnené
výdavky pri stavbe MŠ
Poslanci – poverujú starostu vybavovaním prijateľných podmienok čerpania úveru na
rekonštrukčné práce na stavbe MŠ, hlasovali a prijali o tomto Uznesenie č.15/200
Vyhliadková veža – odfinancovaná oprava z OCR v LM
Na obecný úrad prišiel list od hasičského zboru v LM – zákaz kladenia ohňa v prírode
a otvorených priestranstvách
Po Veľkej noci bude na cintoríne spustená voda na polievanie

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

V Pavčinej Lehote, 09.04.2020
Zapísala: Mgr. Radka Kureková

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

Overovateľ: Bc. Peter Pethö

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

Overovateľ: Mgr. Michal Kupčo

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

Starosta obce Pavčina Lehota: Ing. Viliam Kupčo

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

