Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pavčina Lehota,
ktoré sa konalo dňa 27.08.2020 v Pavčinej Lehote
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Mgr. Radka Kureková - ospravedlnená
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Zahájenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice z obecného zastupiteľstva.
Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva.
Schválenie programu zasadnutia.
Program:
5.01 Prijatie uznesenia na schválenie VZN na zriadenie opatrovateľskej služby.
5.02 Prijatie uznesenia v oblasti plnenia úloh na úseku CO, informácia o kontrole.
5.03 Materská škola – preberacie konanie ku kolaudácii stavby.
5.04 Rekreačné územie RU.06 – Pod Vršne (Nad uličkou), príprava výstavby inžinierskych
sietí.
5.05 Príprava osláv 76. výročia SNP.
6.) Rôzne.
7.) Záver.
Rokovanie:
K bodu 1/
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce Ing. V. Kupčo.
K bodu 2/
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil V. Mišurovú a za overovateľov M. Kupču a R. Vajsa.
K bodu 3/
Starosta vykonal kontrolu uznesení z minulého zasadnutia zastupiteľstva, skonštatoval, že všetky body
boli splnené.
K bodu 4/
Schválenie programu – poslanci program schválili a prijali Uznesenie č. 28/2020.
K bodu 5.01/
Na predchádzajúcom verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.06.2020 poslanci
prerokovali návrh VZN obce Pavčina Lehota č. 1/2020 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej
služby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu v pôsobnosti obce Pavčina
Lehota. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce dňa 23.06.2020.
Lehota na pripomienkové konanie uplynula dňa 08.07.2020, k návrhu neboli vznesené pripomienky.
Poslanci VZN č. 1/2020 schválili a prijali Uznesenie č. 29/2020.
K bodu 5.02/
Starosta – informoval prítomných o vykonanej kontrole vedúcou Okresného úradu Liptovský Mikuláš,
odboru krízového riadenia Mgr. Martou Kolárovou. Kontrola bola zameraná na § 15 zákona NR SR č.
42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, a to pôsobnosť obce, ako je vypracovanie plánu ochrany
obyvateľstva, plánovanie, vyhlasovanie, riadenie a zabezpečovanie evakuácie, vyhlasovanie

a odvolávanie mimoriadnej situácie, varovanie obyvateľstva v prípade všeobecného ohrozenia,
zriadenie krízového štábu, kde predsedom je starosta obce.
Poslanci schválili a prijali v oblasti plnenia úloh na úseku civilnej ochrany Uznesenie č. 30/2020.
K bodu 5.03/
Starosta prítomných informoval o prebiehajúcich prácach na budove MŠ. Dňa 31.08.2020 o 9,00 hod.
sa koná kolaudácia budovy MŠ. Obec podala žiadosť na okresnú hygienu, kde kontrola ku
kolaudačnému rozhodnutiu prebehne dňa 02.09.2020. Z inšpektorátu práce sa kolaudačného konania
zúčastní Ing. Benčo. Boli vykonané skúšky kúrenia, vzduchotechniky, vymenené popraskané okná.
Poslanci odsúhlasili objednávku na výrobu vnútorných dverí v počte 20 ks v celkovej sume 3211,- €
u firmy MIPE Invest, s.r.o. Budova bola uzamknutá, kľúče odovzdané riaditeľke škôlky, ktorá
zorganizovala na deň 01.09.2020 brigádu (zariaďovanie škôlky, kuchyne, sťahovanie nábytku ...),
pomoc prisľúbilo cca 20 rodičov.
Otvorenie škôlky a nástup detí na školský rok 2020/2021 v náväznosti na právoplatnosť kolaudačného
rozhodnutia bude dňa 07.09.2020.
O priebehu kolaudácie budovy škôlky bude starosta obce poslancov informovať e-mailovou poštou.
O slovo sa prihlásila riaditeľka škôlky, ktorá prítomných informovala a požiadala, aby mohla byť na
dohodu prijatá tretia učiteľka – dôchodkyňa. Svoju žiadosť odôvodnila náročnosťou pri nástupe do
škôlky, kým si deti po prázdninách privyknú a zacvičia sa, keď tento školský rok je prijatých 23 detí,
z toho je 7 detí predškolákov, 8 detí vo veku 4 a 5 rokov, 7 detí 2 a 3 ročných, 1 telesne postihnuté.
Riaditeľka škôlky bola na jednaní so starostkou obce Demänovská Dolina, kde bol prisľúbený a podľa
informácie už aj schválený poslancami príspevok na plat tretej učiteľky.
Poslanci V. Mišurová a P. Petho, a pridali sa aj ostatní, vyslovili nesúhlas s prijatím tretej učiteľky
v tomto školskom roku vzhľadom na príchod druhej vlny COVID 19, na krátenie prídelových daní,
ako aj na splácanie úveru. Poslanci túto situáciu už prejednávali na zasadnutí zastupiteľstva v mesiaci
máj, kedy sa uzhodli na tom, že bude len jedna trieda s počtom detí 23 a dve učiteľky. Záverom sa
poslanci dohodli a schválili prijatie tretej učiteľky – dôchodkyne na dva mesiace, t.j. do 31. októbra
2020 a prijali Uznesenie č. 31/2020.
K bodu 5.04/
Starosta z dôvodu sťažených podmienok pri kladení vodovodnej prípojky, kanalizačnej a elektrickej
prípojky bol na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie
prejednať žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín po stranách „obecnej uličky“. Pri výkopových
prácach, kde bude potrebný odvoz zeminy na medziskládku, nebude možné otáčanie ramena bagra –
ulička je úzka. Výrub po udelení súhlasu bude možné uskutočniť po ukončení vegetačného obdobia,
po 31.10.
Starosta si preštudoval projektové dokumentácie a skonštatoval, že dokumentácia na prípojku
elektriny je vypracovaná len na jednu stavbu, navrhnutý je 50 mm2 kábel, čo nie je postačujúce. Aby
obec mohla požiadať o zriadenie elektrickej prípojky pre danú lokality je potrebné zo strany
investorky prerobiť zastavovaciu štúdiu na 7 domov a navrhnúť kábel 240 mm2.
K bodu 5.05/
Začiatok osláv 76. výročia SNP bude o 17,00 hodine. Po položení venca k pamätníku sa prihovorí
starosta, báseň prednesie Daniela Bobrovčanová, zaspieva spevokol, a prítomní sa odoberú ku vatre
v priestore za osvetovou besedou.
K bodu 6/
Rôzne:
Starosta informoval o osadení informačnej tabule pri vyhliadkovej veži Združením cestovného ruchu,
kde bude vyznačená cyklotrasa.
– informoval prítomných o rekonštrukcii potoka, opravy priepustov, spevnení brehov. Opravy
vykonáva SVP, Povodie horného Váhu Ružomberok, s prácami začali 24.08.2020.

V.Mišurová navrhla v nasledujúcom vydaní Hlásnika uverejniť anketu týkajúcu sa vykášania
cintorína, kde sa občania vyjadria k vykášaniu okolo hrobov. Taktiež je potrebné zarovnať a ostrihať
tuje nasadené po obvode. Bude potrebné do plánu činnosti na rok 2021 zahrnúť výmenu oplotenia
cintorína. Poslanci s pripomienkou a návrhom súhlasili, starosta sa vyjadril, že dosky máme, je
potrebné prehodnotiť či bude lacnejší nákup hotových plotových latiek, alebo ich výroba.
K bodu 7/
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Pavčinej Lehote dňa 27.08.2020

Zapísala: Bc. Viera Mišurová
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Overili: Rastislav Vajs

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

Mgr. Michal Kupčo

Starosta obce Pavčina Lehota – Ing. Viliam Kupčo
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.................................................

