Uznesenia 50 a 51 nadobudli právoplatnosť aj bez podpisu starostky, keďže uvedené
uznesenia boli potvrdením starostkou predtým pozastavených uznesení. Cit. zo zákona: " Výkon

potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť. "
Uznesenia 53, 54 a 55 starostka nepodpísala.
Uznesenie 52 - Správy o činnosti komisií, uznesenie 56 -: Plán kultúrno-spoločenských
podujatí na rok 2020, uznesenie 57 - Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2020, uznesenie
58 - Zhodnotenie hlavných úloh rozvoja obce za rok 2019 a Plán hlavných úloh na rok 2020,
uznesenie 59 - Zápis do kroniky za rok 2018 - boli odsúhlasené a splnené.

Ad3
Lucia Gubárová uviedla, že z dôvodu neprítomnosti starostky obce a zástupcu starostky
obce budú interpelácie doručené starostke a poslanci budú vyžadovať písomné odpovede.
Interpeláciu využili poslanci Gubárová, Stieranková, Kubica, Gubár nasledovne:
Gubárová: Prečo stále nie je zostaveny a zverejneny rozpočet obce na rok 2020?
Stieranková: Prosím o zoznam činností, ktoré vykonal zástupca starostky v jednotlivých

mesiacoch od mája 2019 do januára 2020, vzhľadom na to, že je poverený zastupovaním
od 31.5.2019 a od 2.5.2019 mu určila plat na 300 € mesačne.
Kubica: Vrátila už starostka nezákonne vyplatené odmeny v plnej vyške?
Gubár: V zverejnenych zmluvách je zmluva z 15.1.2020 na právne služby v hodnote 100 f
mesačne. (."'0 zahrhajú tieto služby a prečo sú potrebné, keď doteraz obec takéto služby
nevyužívala?
Ad4
Pani Gubárová konštatovala, že podľa zákona môže starosta obce pozastaviť výkon
uznesení obecného zastupiteľstva z dvoch dôvodov, a to buď ak sa domnieva, že odporuje
zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Uviedla, že poslanci nerozumejú, prečo starostka
pravidelne nepodpisuje uznesenia, prečo sa napr. domnieva, že rokovací poriadok schválený
zastupitel'stvom na predchádzajúcom zasadnutí je protizákonný alebo pre obec nevýhodný.
Poslanci hlasovaním pristúpili k potvrdeniu nasledovných uznesení:

UZNESENIE Č. 60
Obecné zastupitel'stvo

v Dolnej Lehote

A. Potvrdzuje
podľa § 13 ods.8 Zákona č.369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
uznesenie Č. 53 (rozpočtové opatrenie) zo dňa 16.12.2019, ktorého výkon bol pozastavený.
Hlasovanie poslancov bolo nasledovné:
Za: 6 - všetci prítomní poslanci: Michal Gubár, Ing. Lucia Gubárová, Ing. Stanislav Kološta,
PhD., Rastislav Kubica, Mgr. Maltina Stieranková, Michal Žilka.
Proti: O
Zdržal sa: O

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Keďže ho schválila trojpätinová väčšina poslancov je právoplatné a jeho výkon nemôže starostka
pozastaviť. (Pozn. zapisovateľa.) .
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UZNESENIE Č. 61
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Lehote
Á.

Potvrdzuje

podl'a § 13 ods.8 Zákona č.36911990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
uznesenie Č. 54 (upozornenie starostky obce) zo dňa 16.12.2019, ktorého výkon bol
pozastavený.
Hlasovanie poslancov bolo nasledovné:
Za: 6 - všetci prítomní poslanci: Michal Gubár, Ing. Lucia Gubárová, Ing. Stanislav Kološta,
PhD., Rastislav Kubica, Mgr. Martina Stieranková, Michal Žilka.
Proti: O
Zdržal sa: O
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

Keďžeho schválilatrojpätinováväčšina poslancovje právoplatnéa-jeho výkon nemôžestarostka
pozastaviť.(Pozn.zapisovateľa.)

UZNESENIE Č. 62
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Lehote
Á.

Potvrdzuje

podľa § 13 ods.8 Zákona č.369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
uznesenie Č. 55 (rokovací poriadok) zo dňa 16.12.2019, ktorého výkon bol pozastavený.
Hlasovanie poslancov bolo nasledovné:
Za: 6 - všetci prítomní poslanci: Michal Gubár, Ing. Lucia Gubárová, Ing. Stanislav Kološta,
PhD., Rastislav Kubica, Mgr. Martina Stieranková, Michal Žilka.
Proti: O
Zdržal sa: O
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

Keďže ho schválilatrojpätinováväčšina poslancovje právoplatnéa jeho výkon nemôžestarostka
pozastaviť.(Pozn.zapisovateľa.)
Ad5
28.3.2020 sa uskutočnia Oslavy 75. výročia oslobodenia obce a beh oslobodenia obce.
V minulom roku starostka obce doručila napriek svojej práceneschopnosti poslancom zoznam
činností, ktoré je potrebné vykonať na zabezpečenie organizácie uvedenej spoločenskej akcie.
Keďže tento rok nedoručila svoje požiadavky, poslanci to chápu ako fakt, že organizácia
tohtoročných osláv a behu je plne v réžii obecného úradu.
Ad6
Správu podala hlavná kontrolórka obce Ing. Marta Hajdúchová, upozornila
prítomných, že podrobná správa je zverejnená na stránke obce. Navrhla uznesenie:
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UZNESENIE Č. 63
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Lehote

A. Berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019 a do februára 2020.
Hlasovanie poslancov bolo nasledovné:
Za: 6 - všetci prítomní poslanci: Michal Gubár, Ing. Lucia Gubárová, Ing. Stanislav Kološta,
PhD., Rastislav Kubica. Mgr. Maltina Stieranková, Michal Žilka.
Proti: O
Zdržal sa: O
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

Ad7
Správu podala hlavná kontrolórka obce Ing. Marta Hajdúchová, upozornila
prítomných, že podrobná správa je zverejnená na stránke obce. Navrhla uznesenie:

UZNESENIE Č. 64
Obecné zastupiteľstvo

v Dolnej Lehote

A. Berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrol:
kontroly vybavovania sťažností na obecnom úrade, Správa č. 1. Č.z. 173-2020-001
zo dňa 10.02.2020,
kontroly vybavovania sťažností v ZŠ s MŠ, Správa č. 2, č.z. 173-2020-002 zo dňa

10.02.2020,
kontroly osobných spisov zamestnancov zamestnaných u zriaďovateľa aj v rozpočtovej
organizácii (ZŠ s MŠ), Správa č. 3,73-2020-003 zo dňa 11.02.2020,
kontroly osobných spisov zamestnancov obecného úradu, Správa Č. 4, Č.Z. 173-2020004 zo dňa 11.02.2020.
Hlasovanie poslancov bolo nasledovné:
Za: 6 - všetci prítomní poslanci: Michal Gubár, Ing. Lucia Gubárová, Ing. Stanislav Kološta,
PhD., Rastislav Kubica, Mgr. Martina Stieranková, Michal Žilka.
Proti: O
Zdržal sa: O
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

Ad 8, Ad 9
Stanislav Kološta
upozornil na nevyhnutnosť kontrolovať a následne obrezávať, resp. spil'ovať staré
stromy ako prevenciu pred možnými škodami v obci, napr. na elektrickom vedení,
upozornil na havarijný stav hydroforky, ktorý bude vyžadovať opravu.
Milan Majerík
upozornil na hrozbu poškodenia elektrického vedenia, príp. iných škôd na majetku
a zdraví, v súvislosti so starými stromami na pozemku od Spevákov, žiada aby obecný
úrad vyzval majiteľa uvedeného pozemku na úpravu/výrub drevín.
Hynek Šteller
navrhuje aby obecný úrad zabezpečil vyčistenie úseku Vajskovského potoka smerom
na pílu.
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