Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Petrovej Lehote, konaného
dňa 18.03.2013
Starosta obce: Radko Rožánek
Zástupca starostu: Pavlína Pšenková
Poslanci OcZ: Marta Bergamnnová
Ivete Mitická
Ľudovít Laššo
Ivan Laššo - ospravedlnený
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov
3. Informácia o hospodárení obce za r.2012.
4. Návrh VZN o chove a držaní psov na území obce Petrova Lehota
5. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
6. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva a kultúrno-spoločenských akcií na rok 2013
7. Rôzne
P. starosta otvoril zasadnutia a privítal všetkých prítomných. Keďže neboli žiadne námietky k
programu, povedal, že zasadnutie zastupiteľstva bude pokračovať podľa programu uvedeného
v pozvánke. Za zapisovateľku určil p. Mišákovú a za overovateľov: p. Ivetu Mitickú a Martu
Bergmannovú.
K bodu 3. Informácia o hospodárení obce za r. 2012 bolo poslancom predložené plnenie
rozpočtu za r. 2012. Všetky výkazy za obdobie r.2012 boli na Daňový úrad Trenčín
predložené v termíne do 25.1.2013. Po spracovaní a odovzdaní Poznámok za r.2012
Daňového priznania za obec sa dá spracovať záverečný audit za r. 2012. K auditu je potrebné
predložiť vypracovanú Výročnú správu obce a Záverečný účet obce.
K bodu 4 – Návrh VZN o chove a držaní psov na území obce nemali poslanci žiadne
pripomienky, preto sa hlasovalo.
Uznesenie č. 1/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
schvaľuje
VZN č. 1/2013 o chove, držaní a niektorých podmienkach chovu psov na území obce.
Za: 4

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu 5 – Starosta predložil Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom na území
obce. Vysvetlil niektoré body VZN. Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky, preto sa
hlasovalo o predloženom návrhu.

Uznesenie č. 2/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
schvaľuje
VZN č. 2/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce.
Za: 4

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu 6 – Plán zasadnutí OcZ a Plán kultúrno-spoločenských akcií
Starosta predložil poslancom Plán zasadnutí OcZ na rok 2012. V roku 2012 by mali byť 4
riadne zasadnutia OcZ. Tiež poslancom predložil zoznam plánovaných kultúrnospoločenských akcií na r. 2013.
Uznesenie č. 3/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
schvaľuje
Plán riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva na r. 2013
Za: 4

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Starosta poslancom predložil zoznam plánovaných kultúrno-spoločenských akcií na r. 2013.
Poslanci súhlasili, že pri pripravovaní akcií bude zodpovedný spolu so starostom aj poslenec.
Vždy aspoň dva týždne vopred sa zabezpečí prípravu akcie. Pri organizovaní Dňa matiek
budú za organizáciu zodpovedné p. Pšenková a p. Mitická.

Uznesenie č. 4/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
schvaľuje
Plán kultúrno-spoločenských akcií na r. 2013.
Za: 4

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Rôzne
V rôznom informoval starosta, že už od októbra 2012 až do júna 2013 sa vzdal odmeny vo
výške 20% , ktorú mu poslanci odsúhlasili v júni 2012. Za toto obdobie poberá základný plat
starostu obce - so 4 hodinovým úväzkom. Robí tak najmä z dôvodu úspory finančných
prostriedkov, nakoľko sú krátené finančné prostriedky zo ŠR.
Uznesenie č. 5/2013
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
berie na vedomie
informáciu o vzdaní sa 20 % odmeny k základnému platu starostu v období od 10.2012 –
06.2013.
Za: 4

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Ďalej starosta informoval, že za minulý rok sa podarilo vďaka technickým a prevádzkovým
zásahom usporiť na spotrebe elektrickej energie. Obci bola vrátená čiastka vo výške 2200 €.
Na tento rok sa znížila aj mesačná splátka na 310 €.
Úprava miestnych komunikácií - tento rok sa prekročí plánovaná údržba, nakoľko bolo treba
zaplatiť aj fa za údržbu za r.2010 – 717 €, 2011 – 594 € a už došla aj fa za r. 2012 vo výške
-

.

Starosta informoval o zakúpení novej informačnej tabule a o jej osadení pri
autobusovej zástavke
Poslanci znovu hovorili o riešení situácie na moste, kde sa otáčajú autobusy, bude
potrebné v priebehu tohto roka tento stav riešiť
P. Laššo a starosta prejdú obec, aby sa navrhlo riešenie osadenia žľabov
v najkritickejších častiach obce.

