Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pavčina Lehota,
ktoré sa konalo 05.05.2020 v Pavčinej Lehote
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – Mgr. R.Kureková, Bc. V. Mišurová, Bc. P.Pethö, R. Vajs, Mgr.
M. Kupčo, D. Bobrovčanová, Ing.D.Klepáč
Neprítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

zahájenie
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ
kontrola uznesení
schválenie programu zasadnutia
program
5.1 schválenie uznesenia – navýšenie úveru od PRIMA Banky, pobočka LM pre MŠ na
preplatenie navýšených prác mimo rozpočtu
5.2 informácia o priebehu stavebných prác na Osvetovej besede
5.3 vyhliadková veža – informácie o uskutočnených prácach
5.4 oprava miestnych komunikácií po prekopoch
5.5 recyklačný deň, návrh postupu zberu
5.6 oboznámenie s projektovou dokumentáciou pre územné konanie stavby „Apartmány
Žiarce Pavčina Lehota“
5.7 prerokovanie prenájmu pozemku parc.č.KN-C 1210/7 na vybudovanie drobnej stavby
skladu záhradného náčinia pre Jána Cvika
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 R. Vajsa a V. Mišurovú.
K bodu 3/
Starosta vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia a upozornil prítomných, že tento
bod programu bude podrobne prediskutovaný v bode 5.1. dnešného rokovania. OZ zobralo na
vedomie.
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.16/2020.
K bodu 5.1/
Starosta – prebieha rekonštrukcia budova MŠ podľa plánu, momentálne pracujú elektrikári, zatepľuje
sa, mení sa strecha, garancie od vedúceho stavby, že sa do termínu stihne všetko urobiť – aj práce
navyše, ktoré nie sú rozpočtované, preto je potrebné upraviť výšku čerpaného úveru. Pôvodne bola
dohodnutá suma za práce navyše 15 000 €, úver v PRIMA Banke v LM pôvodne schválený na sumu

35 000 €, je ale potrebné navýšiť výšku úveru na sumu 60 000 € /zmeny cien materiálov, objednávka
na vykonané práce vo výške 47000 € - 13000 € zostane obci pre potrebné ďalšie nevyhnutné výdavky.
Starosta má ísť 06.05.2020 podpísať do banky schválenie prideleného úveru, k tomu potrebuje číslo
prijatého a schváleného uznesenia OZ.
M. Kupčo – otázky – či máme zaručenú fixáciu výhodného 1%úroku, či máme tento úver poistení
Starosta – na jednaní v banke zistí a na budúcom zasadnutí OZ na tieto otázky odpovie
OZ výšku úveru schválilo a prijalo Uznesenie č. 17/2020.
K bodu 5.2/
Starosta podal prítomným informáciu o pribiehajúcich prácach na Osvetovej besede. Zlý technický
stav, verejne známy, dlho sa tieto práce pripravovali „teoreticky“, stále sa hľadal zdroj financovania.
Celý rozpočet na potrebné práce je cca 10 000 €.
Starosta informoval poslancov o svojom vlastnom rozhodnutí pomôcť zafinancovať túto akciu a to
nasledovným spôsobom: znižuje si plat o 30 % /z platu 2359,70 € hrubej mzdy/ - o 707,13 € a práve
táto ponížená suma bude použitá na vyplatenie prác pre partiu robotníkov. Práce budú fakturované
v dvoch splátkach po 5000 €, aby sa nemuselo robiť verejné obstarávanie.
Poslanci – všetci sa spoločne veľmi razantne proti takému riešeniu postavili, nesúhlasili. Navrhovali
navýšenie úveru práve o sumu 10 000€.
Starosta - odôvodnil svoje rozhodnutie - výšku svojho mesačného platu považuje za vysokú
a neadekvátnu, zdôraznil, že ide o peniaze z podielových daní, ktoré sú spoločné pre všetkých občanov
Pavčinej Lehoty, odmieta odporučenia poslancov.
Poslanci – v najbližšej dobe sa dohodnú na určitom druhu kompenzácie pre starostu
Starosta – výber farby pre Osvetovú besedu poslanci sa zhodli, že budova musí zostať biela, tak ako
tomu bolo od začiatku, od kedy v PL táto budova stojí/podľa vzorkovníku/ – typ farby BAUMIT –
základná biela 0019, rámy na veži, rámy okolo okien, sokel – HBW 89/TSR 81, točená omietka,
hrúbka zrna 1,5, sivá farba 0887 HBW 52 TSR/47
D. Bobrovčanová – potrebné odsúhlasiť farbu pre MŠ – ukázala vzorkovník, poslanci sa zhodli na
farbe fasády 0336 HBW/57, okenice a štaupláty 0334 HBW/38, točená omietka s hrúbkou zrna 1,5.
- je potrebné doriešiť umývadla pre deti do kúpeľne – dala si naceniť podľa predlohy plastový žľab,
ktorý je pre deti najvhodnejší
- pripomenula aj vstavané skrine – nacenené na 750 € jedna skriňa
Poslanci so starostom – o tomto sa rozhodne, až keď budú hotové podlahy, omietky, ktoré je potrebné
zaplatiť a bez nich sú priestory nefunkčné
K bodu 5.3/
Starosta – oprava vyhliadkovej veže je dokončená, partia z Oravy odviedla veľmi dobrú prácu,
vyplatené z OCR v LM
K bodu 5.4/
Starosta – oprava obecných komunikácií po prekopoch – firma SLOVKOREKT, spol.s.r.o. Liptovský
Mikuláš nacenila práce 2626,00 €. Túto sumu OZ schvaľuje a prijalo o tom Uznesenie č.18/2020.

-

-

starosta prítomných informoval o stave na účte z poplatku za rozvoj – zostáva suma
11 168,38€, neplánuje a ani nechce s týmito financiami hýbať, bude potrebné na dokončenie
cesty nad hornou časťou obce
poslanci súhlasili

K bodu 5.5/
starosta - recyklačný deň - návrh postupu zberu
elektro materiál – bude si obec zbierať a sama zabezpečí vývoz do výkupu – kontajner /do konca mája/
železo – pristaví sa kontajner, keď sa bude likvidovať odpad z MŠ/do konca mája/
nebezpečný odpad – občania môžu odkladať do garáže pri OÚ/do konca mája/
komunálny odpad – pristaví sa kontajner od 22.05. – 25.05. 2020, vyhlási sa v obecnom rozhlase
K bodu 5.6/
Starosta – Ing. J. Šebo ml. podal žiadosť o vydanie Záväzného stanoviska k územnému konaniu obce
PL, oboznámil sa s PD výstavby apartmánových domov, výstavba sa uskutoční v dvoch etapách: 1.
etapa inžinierske siete, 2. etapa apartmány, z jeho projektu obec dostane na poplatkoch za rozvoj
85 000€, čerpanie vody bude pomocou prečerpávadla vody, ktoré sa vybuduje na obecnom pozemku
pri družstve, LVS sa bude podieľať výmenou rozvodov, túto činnosť už má LVS vo svojom rozvrhu
prác, starosta pripomenul, že vďaka prečerpávadlu sa podstatne navýši tlak vody v systéme obce
K bodu 5.7/
Starosta – J. Cvik podal žiadosť o prenájom obecného pozemku parc.č. KN-C 1210/7 na vybudovanie
drobnej drevenej stavby - skladu záhradného náčinia
Poslanci - zobrali na vedomie, nemajú výhrady s prenájmom, bude mu stanovené oficiálna cena tak
ako pre všetkých prenajímateľov obecných pozemkov – 2,50 €/m² - na rok. On žiada o prenájom 24
m². Keď bude pripravená a s ním odkonzultovaná zmluva, predloží sa na zastupiteľstvo na schválenie.
OZ prijalo Uznesenie č.19/2020 – súhlas s prenájmom obecného pozemku a vypracovaním nájomnej
zmluvy pre J. Cvika.
K bodu 6/
Rôzne:
Starosta – dostal list od rodiny Mokrášovcov /Kamienky/, v ktorom sa vyjadrujú, že oni oficiálne
žiadne ubytovanie pre turistov neposkytujú, že dom využívajú výhradne pre rekreáciu rodiny.
Poslanci – túto informáciu rodiny odmietli akceptovať, nakoľko prevádzkujú internetovú stránku, kde
si ubytovanie verejne reklamujú a svedčí o tom aj návštevnosť ich objektu, ktorú si všímajú aj občania
obce, poslanci budú požadovať kompletné poplatky z toho vyplývajúce.
Starosta – na strelnici sú rozbite 2 okná, treba opraviť, zaskliť
Starosta – poslancom predložil podľa zákona svoje majetkové priznanie, vymenovaná komisia musí
podpísať/ V. Mišurová, R. Kureková/, celé majetkové priznanie sa musí zverejniť na internete
Starosta, D. Boborovčanová - MŠ – jej otvorenie sa chystá podľa uvoľňovania karanténnych opatrení
asi na 6. júna. Vysťahovať z najatých apartmánov sa MŚ musí do konca júna. To bude pre obec
znamenať problém, lebo v obci sa nenachádzajú náhradné priestory, ktoré by mohli poskytnúť pobyt
pre deti z MŠ a jej prevádzku /prísne hygienické opatrenia/

M. Kupčo – upozornil prítomných, že sa medzi rodičmi spúšťa petícia za otvorenie MŠ a jej
prevádzku počas letných mesiacov, apelujú na sociálny kontakt medzi deťmi
Ostatní poslanci – nebudú súhlasiť s otvorením MŠ, pokiaľ nebudú vhodné priestory k dispozícii, toto
budú musieť rodičia pochopiť – prestavba budovy MŠ je predsa dôležitá a situácia ktorá nastala kvôli
korona kríze bola nepredvídateľná.
V. Mišurová – pripomenula zastupiteľstvu a starostovi, že v piatok 08.05.2020 je 75. výročie víťazstva
nad fašizmom a výročie podpísania kapitulácia Nemecka – mali by sa vyvesiť vlajky, položiť veniec
ku pamätníku
R. Kureková – pripraví krátky príhovor do rozhlasu a so zástupcami obce o 15.00 hod položí veniec
ku pamätníku
K bodu/
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Pavčinej Lehote, 05.05.2020
Zapísala: Mgr. Radka Kureková
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Overovateľ: Rastislav Vajs

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

Overovateľ: Bc. Viera Mišurová

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

Starosta obce Pavčina Lehota – Ing. Viliam Kupčo
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