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editorial

Narodeniny
Na známosť sa všetkým dáva,

že na jeseň bude 
v našej dedine veľká sláva.

Slniečko sa raduje,
že Lehota 705-te 

narodeniny oslavuje.

Pán starosta príhovor chystá,
oslava už je istá.

Šu.-šu šumia vetvičky, 
koláče napečú lehotské ženičky 

a zaspievajú pesničky.

Skákací hrad, rodeo -býk,
jazda na koni

to bude prekvapení.

Hop-cup, hop-cup, tralala,
zábava bude na ihrisku až do rána.

V nedeľu budú slnečné lúče svietiť, 
pán farár bude sviatočnú omšu slúžiť.

Narodeniny sú len raz do roka,
tak sa zabávajme ako rodina veľká.

Veronika Držíková, 5. ročník
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Lehota 
a jej história
 –  časť II. 
Roman Flóriš, Petra Petríková

Prvá písomná zmienka o obci

Na Matúšovom dvore hrala významnú 
úlohu uhorská drobná a stredná šľachta slo-
venského pôvodu. Prívržencom Matúša Čáka 
bol aj komes Aba, syn magistra Abu, z rodu 
Hunt – Poznan.

Práve tento Aba na podnet Matúša 
Čáka kolonizoval obec Lehotu. V 13. sto-
ročí bolo totiž zvykom zakladať osady na 
zákupnom práve. Bolo to právo šoltýsov. 
Šoltýs bol dedične vlastníkom pôdy, s 
ktorou mohol voľne nakladať a zároveň 
zakladateľom obce a dedičným richtá-
rom (scultetus). 

Udeľovali ho zemepáni, keď súčasne 
poverili šoltýsa, aby založil novú osadu 
alebo doplnil poddanské obyvateľstvo 
staršej osady. Abom potvrdená šoltýska 
listina Lehoty je datovaná v roku 1303. 
Potvrdzuje to aj skutočnosť, že novo-
založené osady sa nazývali Lehotami, 
Vôľami, Porubami alebo mali názov po 
šoltýsovi. V pomenovaní obce Lehota sa 
to spájalo – Abalehota. 

Husitské vojská

V tridsiatych rokoch 15. storočia dolieha-
jú najmä na západné Slovensko rušné udalos-
ti- husitské vojská.

Predpokladá sa, že v polovici októbra 
1431 boli pred mestom Nitra. Počas krátkej 
prestávky rabovali a plienili okolie. 

Na dôležitej ceste z Nitry do Hlohovca 
sa nachádzala aj obec Lehota, preto je 
veľmi pravdepodobné, že ňou husitské 
vojská prešli pri svojom postupe z Nitry 
do Hlohovca.

Lehota
– osada Hlohoveckého panstva

Obec sa ďalej spomína v roku 1437 ako 
Lehotha alias Lehothka, kedy ju dostali Ocs-
kajovci. 

V tomto období dochádza ku generačným 
zmenám vo vlastníctve panstva Hlohovec. 
Podľa Vlastivedného slovníka obcí na Slo-
vensku vieme, že od roku 1453 až do 16. 
storočia patrila obec hradu Hlohovec. Z toho 
vyplýva, že keď hovoríme o zmene vlastní-
kov panstva Hlohovec, hovoríme aj zmene 
vlastníkov samotnej obce.

Kráľ Ladislav V. (1452 – 1457) za zásluhy 
daroval Mikulášovi Ujlakymu v roku 1453 
hrady a panstvá Hlohovec, ktoré už predtým 
patrili jeho predkom. Podľa darovacej lis-
tiny hlohovecké panstvo predstavoval 
hrad Hlohovec s mestečkom Nový Hloho-
vec a tamojším mýtom i brodom cez Váh, 
ďalej osady Starý Hlohovec, Sv. Peter, 
Dvorníky a Ujlaček (Kis Ujlak), Díč, Kľa-
čany, Jalšové, Orešany, Lehota, ... .

Po Mikulášovej smrti sa zemepánom 
Hlohovca stal Vavrinec Ujlaky, sriemske 
knieža. Ako zemepán Hlohovca podporoval 
Vavrinec v mnohých veciach obyvateľov obcí 
panstva.

V roku 1524 Vavrinec Ujlaky zomrel. 
Keďže nezanechal žiadneho mužského po-
tomka, jeho majetok pripadol kráľovskej 
korune. 

Th urzovci 
 

Po vymretí Ujlakyovcov patrilo panstvo 
Hlohovec iba rok kráľovskej pokladnici. V ro-
ku 1525 ho získava Alexej Th urzo, ktorého 
rod držal pevne toto panstvo v rukách po 
meči a po praslici 111 rokov.

Kráľ Ľudovít II. bol Th urzovcom natoľ-
ko zaviazaný za ich pôžičky, že ich musel 
odškodniť. V roku 1525 sa na uhorskom 
sneme prejednávali opustené hlohovecké 
majetky Ujlakyovcov, ktoré prisúdili uhorské 
stavy sedmohradskému vojvodcovi Jánovi 
Zápoľskému. Kráľ ale rozhodol inak a toto 
panstvo daroval Alexejovi Th urzovi. 

Predmetom tejto donácie je hrad 
Hlohovec aj s mestečkami Novým a Sta-

rým Hlohovcom, s osadami Sv. Petrom, 
Dvorníkmi, Bojničkami, Kľačanmi, Veľ-
kým Zálužím (Ujlakom), Lehotou (Uj-
laklehota), Pastuchovom, Tekolďanmi, 
Ratnovcami, Madunicami, Diakovcami 
a Jelšovým. Tieto všetky boli majetkami 
hradu Hlohovec v Nitrianskej župe. 

Turci na Slovensku

V druhej polovici 16. storočia trpelo 
Hlohovecké panstvo nájazdmi Turkov. Čo 
obyvateľom nevzali župní vyberači a cisárske 
vojenské orgány, to si vzali Turci.

Pätnásťročná habsbursko – osmanská 
vojna (1593 – 1608) kládla na obyvateľoch 
obrovskú ťarchu – neustále presuny cisár-
skych a uhorských vojsk, vpády Tatárov 
a Turkov, vyčíňanie cudzích žoldnierov 
a taktiež osobná účasť zemepánov v bojoch 
vyčerpávali počas dlhých rokov slovenské 
obyvateľstvo. Vidiek a mestá zostali nielen 
spustošené, ale aj vyľudnené. V rokoch 1598 
– 1604 sa zmenšil počet domov v Nitrianskej 
župe na pätinu a 98 dedín bolo spustošených.

Ľud a najmä šľachta vidí príčinu všetkých 
týchto bied vo vládnucej dynastii. Preto za-
čiatkom 17. storočia vypuklo povstanie uhor-
ských stavov proti Habsburgovcom. V roku 
1618 vypuklo v Uhorsku nové povstanie na 
čele so Štefanom Bocskayom. V roku 1618 
Lehotu vyplienili Turci.

Zboj

Dôsledkom rozháraných pomerov 
sa koncom 16. a začiatkom 17. storočia za-
čína aj v okolí Nitry a Hlohovca rozmáhať 
zbojníctvo. Ľud trpel pod útlakom a zo zú-
falstva sa dával na zboj, o čom svedčí aj to, že 
stoličné zhromaždenie v roku 1626 v snahe 
udržať poddaných v poslušnosti rozdelilo 
nitriansku stolicu na 15 zápiskov za účelom 
lepšieho ovládania ľudu. Veliteľom zápisku 
bol kapitán a okrem toho bol v každej dedine 
vymenovaný z najzámožnejších gazdov jeden 
poddôstojník, ktorý bol povinný každé zboj-
nícke hnutie pozorovať, zakročiť proti nemu, 
prípadne ihneď hlásiť podozrenie patričné-
mu zápisku. Lehota v tom čase patrila zápis-
ku Šintavskému. 

Ale  ani toto nariadenie nebolo dostatoč-

né a to kvôli nadržiavaniu. Bol vydaný nový 
zákon, podľa ktorého zeman, ktorý akýmkoľ-
vek spôsobom nadržiaval zbojníkom, mohol 
byť pokutovaný na 200 zlatých a poddaný 
potrestaný smrťou. Napriek tomu sa zbojníc-
tvo ďalej rozmáhalo.

Poďakovanie:
Vzniklo aj vďaka VEGA 1/0618/08 Možnosti a 
spôsoby revitalizácie vidieckych sídiel v pod-
mienkach Slovenska.
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Uznesenie 

z riadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 25. 
júna 2008 v zasadacej 
miestnosti Obecného 

úradu Lehota

Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 27/2008
s c h v a ľ u j e
podmienky pre p. Kováča 
tak, že urobí na vlastné 
náklady prístupovú cestu 
na svoj pozemok, par. č. 
13/1, kat. územie Lehota, 
po dohode so stavebnou 
komisiou a prispeje sumou 
20 tis. Sk pri realizácii 
zveľaďovania parku v tejto 
lokalite.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 28/2008
b e r i e   n a    v e d o m i e
stanovisko hlavnej 
kontrolórky k záverečnému 
účtu obce za rok 2007.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 29/2008
v y s l o v u j e   s ú h l a s
v súlade s § 31 ods. 7 
zákona č. 445/2001 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách 
s celoročným hospodárením 
za rok 2007 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 30/2008
b e r i e   n a    v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky 
za 1. polrok 2008
Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 31/2008
p o v e r u j e
hlavnú kontrolórku plnením 
úloh v zmysle predloženého 
a schváleného plánu 
kontrolnej činnosti HK na II. 
polrok 2008
Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 32/2008
s c h v a ľ u j e
pridelenie 2-izbového bytu v 

15Bj Lehota po p. Kotrecovi 
žiadateľovi Stanislavovi 
Brunovskému a 1 - izb. byt 
po p. Brunovskom prideľuje 
p. Vargovej Dane.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 33/2008
s c h v a ľ u j e
dočasnú komisiu pri OcÚ pre 
zavedenia EURA v zložení 
Bc. Vajdová, p. Kriváček, p. 
Zabáková.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 34/2008
s c h v a ľ u j e
premiestnenie posilňovne 
do priestorov v KD (vchod zo 
zadnej strany, priestory po p. 
Holkovi).

Uznesenie 
z mimoriadneho 

zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa 
konalo dňa 10. júla 2008 

v zasadacej miestnosti 
Obecného úradu Lehota

Uznesenie č. 35/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
a/ odkúpiť pozemok od p. 
Kobolku parc. č. 440/29 a 
440/13 vo výmere cca 26 m2 
za 1Sk/m2, alebo
b/ navrhuje zriadiť vecné 
bremeno na právo prechodu 
týmito parcelami vo výmere 
cca 26 m2
Uznesenie č. 36/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zvýšenie fi nančných 
prostriedkov z rozpočtu 
obce vo výške 100.000 Sk na 
údržbu OŠK.
Uznesenie č. 37/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
predloženie žiadosti o 
zapojení sa do pilotného 
projektu „Energetická 

efektívnosť vo verejných 
budovách“ (budova ZŠ 
Lehota) podporovaného 
z medzinárodného fondu 
na podporu odstavenia 
elektrárne Bohunice.

Uznesenie 
z riadneho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo dňa 20. 

augusta 2008 o 18.00 hod 
v zasadacej miestnosti 

Obecného úradu Lehota

Uznesenie č. 38/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
štatút obce Lehota s 
účinnosťou od 20.augusta 
2008.
Uznesenie č. 39/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
VZN o dotáciách a 
návratných fi nančných 
výpomociach z rozpočtu 
obce Lehota s účinnosťou od 
20. augusta 2008.
Uznesenie č. 40/2008
Obecné zastupiteľstvo
u k l a d á
fi nančnej komisii do 
najbližšieho zastupiteľstva 
prehodnotiť výšku 
nájomného a prevádzkových 
nákladov lekárov v ZS 
Lehota.
Uznesenie č. 41/2008
Obecné zastupiteľstvo
záväzne
v y h l a s u j e    a    s c h v 
a ľ u j e
predloženie žiadosti o 
NFP prostredníctvom 
Operačného programu 
Životné prostredie
(Prioritná os č. 4 – Odpadové 
hospodárstvo, Operačný 
cieľ 4.5 – Uzatváranie 
a rekultivácia skládok 
odpadov) k uzatvoreniu a 

rekultivácii skládky odpadov v Lehote.
Názov projektu: Lehota – rekultivácia 
skládky odpadov. Výška celkových 
výdavkov na projekt: 14 458 108 Sk. Výška 
spolufi nancovania projektu žiadateľom: 722 
905,40 Sk. Spôsob fi nancovania projektu: 
vlastné zdroje v hotovosti.
Uznesenie č. 42/2008
Obecné zastupiteľstvo
u k l a d á
stavebnej komisii zaoberať sa žiadosťou 
občanov Kaplonskej ulici o prístup na par. č. 
1912/4 a 1912/1 do najbližšieho OZ

Uznesenie č. 43/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
príspevok pri narodení dieťaťa pre občana s 
trvalým pobytom v obci Lehota na sumu
5.121Sk (170 EUR) s účinnosťou od 20. 
augusta 2008.
Uznesenie č. 44/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odmenu za II. štvrťrok 2008 starostovi obce 
vo výške 23 %, zástupcovi starostu vo výške 
13 % a hlavnej kontrolórke vo výške 12 % z 
platu.

§ 54
Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na 
nich sa môžu uskutočňovať iba podľa sta-
vebného povolenia alebo na základe ohláse-
nia stavebnému úradu.
Právoplatné stavebné povolenie oprávňuje 
stavebníka začať vykonávať stavebné práce 
na stavbe v súlade s podmienkami určenými 
v povolení a podľa projektovej dokumentá-
cie overenej stavebným úradom. 
Ohlásenie sa neprerokúva v správnom kona-
ní, nerobí sa konanie s dotknutými orgánmi 
štátnej správy a tými, ktorí by mali v staveb-
nom konaní postavenie účastníkov konania 
a nevydáva sa správne rozhodnutie. Ohlá-
senie predstavuje administratívnoprávne 
zjednodušenie povoľovacieho právneho 
procesu. Stavebné povolenie  a ohlásenie sa 
podávajú na obec ako príslušný stavebný 
úrad.

STAVEBNÉ POVOLENIE

§ 55
(1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ 
tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu 
alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, 
pri stavbách každého druhu bez zreteľa na 
ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a 
čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje 
aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, 
nadstavbe a pri stavebných úpravách.
Novelou bola v § 43 zavedená defi nícia 

pojmu stavby. Podľa neho je stavba stavebná 
konštrukcia postavená stavebnými prácami 
zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spo-
jená so zemou alebo ktorej osadenie vyža-
duje úpravu podkladu. Pevným spojením so 
zemou sa rozumie:
a) spojenie pevným základom, 
b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo 
zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú 
stavbu, 
c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou 
v zemi alebo na inej stavbe, 
d) pripojenie na siete a zariadenia technic-
kého vybavenia územia, 
e) umiestnenie pod zemou.

V PRÍPADE STAVBY RODINNÉHO 
DOMU, AJ V PRÍPADE JEHO 

PRÍSTAVBY, NADSTAVBY A PRESTAVBY 
JE NUTNÉ VYDANIE STAVEBNÉHO 

POVOLENIA.
VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA SA 

TÝKA AJ JEDNODUCHÝCH STAVIEB.

§ 139b
(1) Jednoduché stavby sú
a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha 
nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzem-
né podlažie, môžu mať aj jedno podzemné 
podlažie a podkrovie, 
b) stavby na individuálnu rekreáciu, 
c) prízemné stavby a stavby zariadenia sta-
veniska, ak ich zastavaná plocha nepresahu-
je 300 m2 a výšku 15 m, 
d) oporné múry, 
e) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha 

Lehota 3/2008

Zo stavebného zákona, ...
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nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.
§ 58
(1) Žiadosť o stavebné povolenie spolu s 
dokladmi a predpísanou dokumentáciou 
vypracovanou oprávnenou osobou podáva 
stavebník stavebnému úradu. V žiadosti 
uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto 
stavby a predpokladaný čas jej skončenia a 
pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania 
stavby. 

ZMENY STAVIEB PRED ICH 
DOKONČENÍM

§68
(1) Stavebný úrad môže v odôvodnených prí-
padoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu 
stavby ešte pred jej dokončením.
§139b
(5) Zmeny dokončených stavieb sú
a) nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú, 
b) prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne 
rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo 
spojené s doterajšou stavbou, 
c) stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva 
vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie 
stavby.
Všetky podstatné zmeny stavby oproti 
projektovej dokumentácii stavby overenej 
stavebným úradom v stavebnom konaní sú 
charakterizované ako zmena stavby pred 
dokončením a podliehajú povoleniu sta-
vebného úradu. V konaní o zmene stavby 
pred dokončením postupuje stavebný úrad 
primerane podľa ustanovení upravujúcich 
stavebné konanie. Ak sa požadovaná zmena 
podstatne neodchyľuje od dokumentácie 
overenej stavebným úradom v stavebnom 
konaní, konanie o zmene sa môže spojiť 
s kolaudačným konaním. Zmena stavby 
pred dokončením musí byť prerokovaná 
s dotknutými orgánmi štátnej správy 
a účastníkmi konania. 
OHLÁSENIE STAVEBNÉMU ÚRADU
§ 55
(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí
a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a 
nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v 
územnom rozhodnutí.
Povolenie jednoduchej stavby ohlásením 
môže byť vydané na základe ohlásenia len 

v prípade, ak stavebný úrad v územnom 
rozhodnutí takto určí.
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia do-
plnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré 
nemôžu podstatne      ovplyvniť životné 
prostredie; 

§ 139b
(6) Drobné stavby sú stavby, ktoré majú 
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. 
pre stavbu na bývanie, pre stavbu občian-
skeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a 
skladovanie, pre stavbu na individuálnu re-
kreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyv-
niť životné prostredie, a to
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha 
nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad 
kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, 
zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na 
chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne 
bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stav-
by športových zariadení, 
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plo-
cha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, naprí-
klad pivnice, žumpy.
(7) Za drobné stavby sa považujú aj
a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace 
na zabezpečovanie lesnej výroby a poľov-
níctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 
30m2 a výška 5m, napríklad sklady krmiva, 
náradia alebo hnojiva, 
b) oplotenie, 
c) prípojky stavieb a pozemkov na verej-
né rozvodné siete a kanalizáciu všetkých 
stavieb a pozemkov a pripojenie drobných 
stavieb a pozemkov na rozvodné siete a 
kanalizáciu hlavnej stavby, 
d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej 
dopravy, priechody cez chodníky a na sused-
né pozemky, priepusty a pod.
c) pri stavebných úpravách, ktorými sa pod-
statne nemení vzhľad stavby, nezasahuje 
sa do nosných konštrukcií stavby, nemení 
sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa 
záujmy spoločnosti;
d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli 
ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpeč-
nosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostre-
die a pri všetkých udržiavacích prácach na 
stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou. 

§ 139b
Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je po-
trebné ohlásenie (bežné udržiavacie práce), 
sú najmä:
- opravy fasády, opravy a výmena strešnej 
krytiny alebo povrchu plochých striech, 
výmena odkvapových žľabov a odtokových 
zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho 
častí, ak sa tým nemení jeho trasa, 
- opravy a výmena nepodstatných sta-
vebných konštrukcií, najmä vnútorných 
priečok, omietok, obkladov stien, podláh a 
dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťo-
vých zábradlí, 
-  údržba a opravy technického, energetic-
kého alebo technologického vybavenia stav-
by, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým 
zásadne nemení jeho napojenie na verejné 
vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby 
na okolie alebo na životné prostredie, najmä 
výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, 
vykurovacích kotlov a telies a vnútorných 
rozvodov, 
-  výmena zariaďovacích predmetov, najmä 
kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň, 
-  maliarske a natieračské práce.
e) pri stavbách elektronických komuni-
kačných sietí (nosiče telekomunikačných 
zariadení) umiestňovaných na existujúcich 
objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, 
šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných kon-
štrukcií stavby, 
f) pri prízemných stavbách elektronických 
komunikačných sietí, ak ich zastavaná plo-
cha nepresahuje 25m2 a výška 4, 5m, 
g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomuni-
kačných zariadení na existujúcich stavbách 
elektronických komunikačných sietí, keď 
nedôjde k zmene stavby.

§ 57
Ohlásenie stavebnému úradu
(1) Stavebník je povinný uskutočnenie sta-
vieb, stavebných úprav a udržiavacích prác 
uvedených v § 55 ods. 2 Ohlásenie staveb-
nému úradu vopred písomne ohlásiť staveb-
nému úradu. K ohláseniu drobnej stavby 
pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o 
jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. 
a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti 
o stavebné povolenie a projektovú doku-

mentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že 
ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu 
alebo udržiavacie práce možno uskutočniť 
len na základe stavebného povolenia.
(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, sta-
vebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené 
podľa odseku 1 len na základe písomného 
oznámenia stavebného úradu, že proti ich 
uskutočneniu nemá námietky. K písomné-
mu oznámeniu stavebný úrad pripojí ove-
rený jednoduchý situačný výkres a ak ide o 
jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. 
a), k písomnému oznámeniu pripojí ove-
renú projektovú dokumentáciu. Stavebník 
môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, 
stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do 
dvoch rokov odo dňa jeho doručenia staveb-
níkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
§ 56
Stavebné povolenie ani ohlásenie sa 
nevyžaduje 
a) pri banských dielach, banských stavbách 
pod povrchom a pri stavbách v povrchových 
lomoch a skrývkach, pokiaľ podliehajú 
schvaľovaniu a dozoru orgánov štátnej ban-
skej správy podľa banských predpisov, 
b) pri nadzemných a podzemných vede-
niach elektronických komunikačných sietí, 
vrátane oporných a vytyčovacích bodov, 
c) pri krátkodobých prenosných zariade-
niach, ako sú predajné stánky, konštrukcie 
a zariadenia na slávnostnú výzdobu a osvet-
lenie budov, 
d) pri scénických stavbách pre fi lm a tele-
víziu, 
e) pri geodetických drevených a prenosných 
meračských vežiach, signáloch a pyramí-
dach, 
f ) pri konštrukciách chmeľníc a vinohra-
dov, 
g) pri stavebných úpravách elektrických 
vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa 
nemení ich trasa, 
h) pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie 
je predpísané ohlásenie podľa § 55 ods. 2 
písm. d), 
i)  pri rozvodoch elektronických komuni-
kačných sietí a zvodoch antén, ktoré sú 
umiestňované v uzavretých priestoroch 
stavieb.

Zostavila: Ing. P. Petríková

Zo stavebného zákonníka,...

Zdroj: Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Pašková, M. a kolektív: 
Stavebný zákon (Veľká novela s komentárom).
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Školský 
rok 2007/2008 
sme ukončili 
v športovom 
duchu realizá-
ciou projektu 
„Zabav sa s na-
mi športovými 
hrami“, ktorý 
fi nančne podporil aj Nitriansky samo-
správny kraj. 

Celé podujatie 
pripravovala,  orga-
nizovala a fi nančne 
zabezpečovala základná 
a materská škola v spo-
lupráci s obecným úra-
dom, OŠK, rodičovským 
združením pri obidvoch 
školách, sponzormi 
z radov občanov a pria-
teľov školy a ostatných 
organizácií. 

Cieľom celej akcie 
bolo pripraviť pre deti 
športovo - zábavné po-
poludnie plné radosti, 
šantenia, prekvapení, 

aktívneho pohybu, zábavy 
a zdravého športového zá-
polenia. Počasie k nám bolo 
priaznivo naklonené a deti 
si mohli naplno užívať pri-
pravené atrakcie, na ktoré sa 
tešili celý rok - nafukovacia 
šmýkala, skákací hrad, elek-
trické autíčka a motorky, 

maľovanie na tvár, výstavka zvierat a pod.  

Zabav sa s nami...

Najmenšie deti potešila prítomnosť poníka, 
ktorú naplno aj 
využili a nechali 
sa povoziť.  No-
vinkou bolo „Zá-
bavné mestečko“ 
so zábavnými 
netradičnými 
súťažami pre 
malých aj veľkých 
ako chodenie 
na chodúľoch, 
streľba z luku, 
hádzanie „seke-
rou“ na cieľ a pod. 
Starší žiaci dali 
prednosť športo-
vému zápoleniu 
a zapojili sa do 
turnaja v bedmin-
tone, stolnom tenise, streľbe zo vzduchov-
ky, preťahovaní lanom 
a zahrali si aj futbal. 
Zahanbiť sa nedali ani 
dievčatá, ktoré všetkých  
prítomných presvedčili 
o tom, že futbal nie je 
len mužská záležitosť. 
Spestrením popoludnia 
pre deti aj pre dospelých 
bolo vystúpenie skupiny 
historického šermu. 
Rytieri v dobových kos-
týmoch predviedli svoje 
umenie v boji s rôznymi 
historickými zbraňami. 
Pozornosť detí  upútali 
aj vojaci v uniformách, 
ktorí predstavili svoju 
výzbroj a ukážkami 

použitia vojenskej techniky zaujali najmä 
chlapcov. 

O občerstvenie sa postarali, ako už 
tradične býva dobrým zvykom, naši známi 
„guláš majstri“. Navarili výborný guláš a 
nasýtili deti aj dospelých. Nechýbalo ani 
sladké prekvapenie pre deti v podobe „ 
čokoládového vláčika“ – krásnej torty, kto-
rú upiekla výborná cukrárka teta Marika. 
Počas známej pesničky „Jede, jede mašin-
ka, kouří se  ji z komínka....“  sa strácali  
sladké vagóniky jeden za druhým. Najo-
čakávanejším momentom pre malých aj 

veľkých bolo žrebovanie  tom-
boly s množstvom zaujímavých 
a lákavých cien. Šťastie sa však 
mohlo usmiať len na niektorých 
a tí šťastnejší si odniesli domov 
okrem množstva nových zážit-
kov aj hodnotné ceny. Ostat-
ným zostáva len dúfať, že sa 
šťastie nabudúce  usmeje práve 
na nich. Naše úprimné poďako-
vanie patrí všetkým, ktorí sa na 
realizácii tohto podujatia podie-
ľali. Počnúc tetami, ktoré čistili 
zemiaky či cibuľu na guláš a 
končiac tými, ktorí po skončení 
podujatia všetko  vyčistili a 
poupratovali. Ď a k u j e m e!

Mgr. Anna Burdová

Lehota 3/2008



du, vrátane rozvádzača a montáž nového 
vedenia bola zabezpečená odborníkmi 
– elektrikármi z fi nančných prostriedkov 
školy. Nové priestory pre školskú dielňu, 
prípravovňu a pre pána školníka, budú 
vybudované podľa pripravenej projektovej 
dokumentácie v samostatnej budove kotol-
ne, prestavbou starého skladu uhlia. 

Práce budú realizované opäť prostredníc-
tvom aktívnej 
spolupráce 
s obecným 
úradom, po-
dobne, ako to 
bolo v prípade 
prestavby bu-
dovy bývalých 
suchých WC na 
skladové pries-
tory. Obecný 
úrad zabezpečil 
v priebehu júla 
novú fasádu na 
budove školské-

ho klubu detí  a 
pre ŠJ nákup 
nového bojlera. 

Uvedenými 
stavebnými 
úpravami sa 
podarilo, aj 

keď zatiaľ len čiastočne, ale predsa, vyriešiť 
obmedzené priestorové podmienky budovy 
školy.

Mgr. Anna Burdová
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Koncom školského roka 2007/2008 sa 
začali v aktívnej spolupráci s obecným úra-
dom realizovať práce na prestavbe prízem-
ného severného krídla budovy školy. 

Cieľom bolo na jednej strane 
spriechodnenie časti tejto budovy 
od hlavného vchodu a na dru-
hej strane získanie chýbajúcich 
priestorov na zabezpečenie vý-
chovno-vzdelávacieho procesu. 
Predovšetkým na zriadenie učebne 
pre výučbu cudzích jazykov a kan-
celáriu. Počas letných prázdnin 
boli podľa odbornej projektovej 
dokumentácie realizované potreb-
né  stavebné úpravy, ako aj práce 
súvisiace s kompletnou výmenou 
elektrického rozvodu v tejto časti 

budovy. 
Z priestorov školskej dielne, prípravovne 

a malého skladu tak vznikli chýbajúce miest-
nosti. Búracie, stavebné a maliarske práce 
boli realizované pánom Mikulom a Domče-
kom, pracovníkmi obecného úradu na úseku 
údržby a našim školníkom, pánom Lukáčom. 

Pomocné práce vykonávali striedavo 
pracovníci zaradení na VPP v obci. Kom-
pletná demontáž starého elektrického rozvo-

Úpravy 
v budove školy
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Naša materská škola oslávila 31 rokov. Jej 
vek sa už podpísal na niektoré časti budovy 
a preto sa postupne snažíme za pomoci 
zriaďovateľa všetky nedostatky odstraňo-
vať, zlepšovať a modernizovať. 

Po výmene okien, svietidiel, elektrických 
rozvodov, oprave strechy, modernizácii 
kuchyne, prišli na rad aj priestory WC 
a umyvárne.

Sme radi, že 2. septembra 2008 deti pri-
vítali nové priestory, ktoré pôsobia nielen 
esteticky vzhľadnejšie, no najmä plnia svoj 
účel. Interiér materskej školy postupne 
nadobúda parametre modernej európskej 
materskej školy.

„Dovoľte mi, aby som 
privítala našich najmen-
ších, pretože oni sú tí, pre 
ktorých sme pripravili 
školský rok plný prekva-
pení a zaujímavostí. Rok, 
kde na nich čakajú nové 
poznania, noví kamaráti, 
nové pre nich dosiaľ nepre-
skúmané zaujímavosti.“

Takto som sa prihovorila 
47 deťom a ich rodičom 2. 
septembra 2008 na slávnost-
nom otvorení školského roka 
2008/2009.

Bude to rok nových po-
znaní nielen pre deti, ale aj 
pre učiteľky, na ktoré čakajú 
náročné a nové úlohy. Čaká 

nás obdobie zmien v na-
šej práci, ešte kvalitnejšia 
príprava detí, ktoré budú 
musieť plynule, bez väčších 
problémov nastúpiť do prvé-
ho ročníka, väčšia spoluprá-
ca s rodičmi a s kolegyňami 
zo základnej školy. I napriek 
náročnému roku sa na to te-
šíme, tešíme sa na deti a teší 
nás fakt, že detí v Lehote pri-
búda. Veď doteraz evidujeme 
59 žiadostí o umiestnenie 
do našej materskej školy v 
školskom roku 2008 /2009. 
Žiaľ nie je možné vyhovieť 
všetkým žiadostiam kladne. 
Zároveň je to však výzva a 
konštatovanie, že naša Le-
hota sa rozrastá a mladne. 

A ak mladne dedina, tak sa 
napĺňajú aj triedy deťmi a ak 
sú triedy plné detí, práca 
učiteľky je tvorivejšia, kraj-
šia, veselšia, ale samozrejme 
aj ťažšia a náročnejšia.

Želám všetkým kole-
gyniam v školskom roku 
2008 /2009 triedy naplnené 
veselými a šťastnými deťmi, 
želám im veľa tvorivých síl, 
veľa chápajúcich rodičov, aby 
sme si mohli na konci škol-
ského roka, keď sa lúčime 
a máme v očiach spolu s deť-
mi slzy, povedať, že máme 
síce náročnú prácu, ale jednu 
z najkrajších. 

Bc. Beata Chlebcová,  
riaditeľka MŠ Lehota

Začiatok školského roka 2008/2009 v MŠ

Rekonštrukcia WC 
a umyvárne v MŠ

Po všetkých prípravách a úpravách 
sme dňa 10. júla 2008 úspešne otvorili 
Materské centrum OBLÁČIK. 

Priestor centra je krásne vymaľovaný, 
čistý a plný rôznych hračiek. Na tomto 
mieste sa chcem poďakovať všetkým, ktorí 
svojou troškou prispeli k jeho úspešnému 

štartu. Verím, že spoločne sme vytvorili 
príjemný priestor a miesto stretávania 
sa našich detí a ich rodičov. Centrum je 
otvorené každý utorok a štvrtok v čase 
od 15.00 – 17.00 hod. v priestore kul-
túrneho domu (bývalé kaderníctvo). 

Pozývame preto všetkých rodičov 
na materskej alebo rodičovskej dovolen-
ke, aby nás spolu so svojimi ratolesťami 
prišli podporiť a obohatiť svojimi pod-

netmi a nápadmi.

Mgr. Tereza Zaujecová, 
predseda MC Obláčik Lehota

Materské centrum 
OBLÁČIK

Otvorenie Materského centra OBLÁČIK Lehota 10.júla 2008.

...a takto to vyzerá, keď sa stretneme.

Aj keď to dalo veľa práce, nášmu tvo-
rivému tímu nechýbala dobrá nálada.
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Každý rok slávime v našej obci hody. 
Hody - to je slávnosť titulu nášho kostola 
svätej Anny. Sú v poslednú júlovú nede-
ľu. Prečo práve vtedy? 26. júla je sviatok 
svätej Anny a nedeľa po tomto dni je 
hodová nedeľa. 

Svätá Anna je patrónka nášho kostola 
a celej farnosti Lehota. Je vyobrazená na 
obraze nad bohostánkom v našom kostole 
spolu so svojím manželom svätým Joachi-
mom ako starostliví rodičia dcéry Panny 
Márie.

Hody v Lehote sú púťou. Putujeme ku 
kaplnke Panny Márie nad obcou, odkiaľ 
je vynikajúci výhľad na celé okolie obce. 
V hodovú nedeľu sa zhromaždíme v kos-
tole a spolu ideme v sprievode ku kaplnke. 

V sprievode sa nesie socha Panny Márie. 
Mnohí pútnici sú oblečení v miestnych 
krojoch. Počas cesty sa modlíme ruženec 
a spievame nábožné piesne, ktorými nás 
sprevádza dychová hudba. Pri kaplnke spo-
ločne slávime slávnostnú svätú omšu. Púť 
v Lehote býva aj 30. apríla, v tomto čase ich 
organizoval Jozef Dobrovoľný, zakladateľ 
pútnického miesta a kaplnky .

Tak tomu bolo aj v tomto roku. Slávnosť 
obohatili mnohí hostia, náš rodák otec 
biskup Milan Šášik, ktorý pôsobí na Ukraji-
ne a kňazi z okolitých obcí vdp. dekan Peter 
Brenkus z Výčap-Opatoviec, vdp. Martin 
Sumec z Veľkého Zálužia a vdp. kňazi Ma-
rek Krošlák a Aurel Štefko SJ. Pravidelným 
pútnikom je páter Jozef Krčmár SVD, ktorý 
pre zhoršený zdravotný stav tento rok 
nemohol prísť. Na svätej omši bolo prítom-
ných veľa ľudí z Lehoty aj z priľahlých obcí 
a z Nitry. 

Hody sú predovšetkým viditeľné 
ako vonkajšia slávnosť. No nesmieme 
zabudnúť, že hodovať má nielen telo, ale 
aj duša človeka. Naša viera v Boha sa má 
prehĺbiť a stať sa živou, aby mohla prinášať 
ovocie dobrých skutkov. To je plné prežitie 
hodov, ktoré prinesie trvalú radosť do ďal-
ších dní po hodoch.

Mgr. Marek Šenkárik

Hody
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V dňoch 12.-14. 9. 2008 sa konali veľ-
kolepé slávnosti v obci Lehota spojené 
s oslavou výročia založenia našej obce.

Pod patronátom starostu Pavla Zaujeca 
a obecného úradu sa oslavy začali v piatok 
večer 12.9.2008 vystúpením divadelnej 
spoločnosti Meteorit Rumanová v Kultúr-
nom dome v Lehote. 

Divadelná spoločnosť všetkých 
prítomných prekvapila hrou Právo 
na hriech od českého autora Viléma 
Wernera. Vedúcim nácviku bol Peter 
Partel. Vystúpenia sa zúčastnil i pán 
starosta obce Rumanová Dušan 
Dolinský. Divadelní ochotníci z Ru-
manovej boli milo prekvapení hojnou 
účasťou našich občanov na tomto 
podujatí a ich spontánnymi reakciami na 
výkony divadelníkov. Bol to 
príjemný kultúrny zážitok.

13. 9. 2008
Ofi ciálny program osláv 

založenia obce začal 13. 9. 
2008 v kultúrnom dome 
básňou v podaní p. Eleny Har-
gašovej, ktorá tiež privítala 
prítomných hostí, predsedu 
Nitrianskeho samosprávneho 

kraja a zároveň viceprezidenta výboru EU 
v Bruseli p. Milana Belicu, viceprimátora 
mesta Nitra p. Františka Baláža, dôstojné-
ho pána farára Marka Šenkárika, starostu 
z Veľkého Zálužia p. Jozefa Moravčíka 
a samozrejme našich občanov a  rodákov. 
Slávnostný príhovor starostu našej obce 
otvoril oslavy 705. výročie:

Milé Lehoťanky, 
milí Lehoťania, vážení hostia,

narodeniny v živote človeka si pripo-
míname v kruhu svojej rodiny a najbližších 
priateľov, narodeniny dediny patria nám 
všetkým, ktorí tu žijeme, tým, ktorí sme sa 
tu narodili, ale aj tým, ktorí už nie sú medzi 
nami. Výročie narodenia je časom, aby sme 

sa hlbšie zamysleli do mi-
nulosti nedávnej, ale aj tej 
vzdialenej a zaspomínali si 
aj na časy minulé tak ako je 
to aj v bežnom živote kaž-
dého z nás.

Naša obec, podobne 
ako mnohé iné na Sloven-
sku, prechádzala svojím 
vývojom, ktorý jej raz prial 
a raz nie. Aj napriek tomu, 
že vekom patrím „len“ do 
strednej generácie a prežil 

som tu, v mojej rodnej obci, celé obdobie 
svojho života, veľa ľudí, ktorých som po-
znal a ktorým som chcel niečo povedať 
z tohto miesta 
alebo v súkromí, 
už nie je medzi 
nami. Zostávajú 
v mojej pamäti 
ako pracovití, 
dobrí a slušní 
ľudia a všetkým 
im za to všetko, 
čo vo svojom 
živote pre túto 
obec urobili, 
patrí moja a naša vďaka, úcta 
a obdiv. To isté patrí aj tým, 
ktorých som nikdy v živote pre 
krátkosť ľudského života ne-
mohol ani spoznať.

Veľakrát v živote som 
dostal otázku, „Kde Ti je naj-
lepšie?“, alebo „Chceš sa vrátiť 
domov?“. Nikdy som neváhal 
s odpoveďou, ktorá bola vždy 
jasná a zrozumiteľná: „Doma, 
doma je najlepšie, v rodnej 
dedine mi je najlepšie...“ a do-

mov som sa vždy rád vrátil. Pri každej 
jednej ceste domov som sa tešil na príchod 
a v posledných rokoch pri pohľade z okna 

autobusu, z mosta nad 
dedinou, som si uvedomo-
val, akou krásnou dedinou 
je v každom ročnom období 
naša obec Lehota. A takých-
to pohľadov na našu dedinu 
sa vďaka geografi ckému 
položeniu obce naskytá 
niekoľko. 

Oslavy 705. výročia založenia obce 
Lehota a 80.výročie založenia OŠK
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Vo funkcii starostu obce sa pohľad 
zvonku postupne mení na pohľad zvnútra. 
Každý deň som v centre úplne tých najbež-
nejších ľudských problémov, ale aj radostí 
nás, ktorí tu žijeme. Hlbšie spoznávam 

osudy mnohých rodín ale aj jednotlivcov. 
Uvedomujem si, že vyriešiť všetky problé-
my a vyhovieť každému z Vás nie je možné, 

pretože to nie je v silách 
jedného človeka. To, ako 
vyzerá táto obec v súčas-
nosti a ako bude vyzerať 
o niekoľko rokov, záleží 
od nás všetkých, ktorí 
v nej žijeme. Osobne 
som presvedčení, že v 
našej obci žije dosta-
tok inteligentných, 
slušných, pracovitých 
a rozumných ľudí, ktorí 
majú záujem o to, aby 
naša obec išla dopredu 
so vztýčenou hlavou 
a aby sa zrýchleným 
krokom zaradila v naj-
bližších rokoch medzi 

najdynamickejšie sa rozvíjajúce obce na 
Slovensku. Som si istý, že má na to všetky 
predpoklady, vrátane toho  najcennejšie-
ho- ľudského potenciálu. Budem rád, keď 

si to v čase osláv našej obce uvedomí  
každý z nás. 

Na záver dovoľte ešte jednu myš-
lienku. „Život človeka tu na zemi je 
krátky na to, aby zmenil svet, alebo aj 
dedinu, ale na druhej strane dosť dlhý 
na to, aby svojou osobnosťou prispel 
tou svojou štipkou dobra pre všetkých 
nás“.

Milí Lehoťania, nedá mi svoj 
krátky príhovor neukončiť vlastným 
vyznaním. Mám rád svoju rodnú obec 
Lehota, mám rád ľudí, ktorí v nej žijú 
a som odhodlaný do budúcna a to 

nielen vo funkcii starostu obce urobiť ma-
ximum  pre dobro všetkých Vás.

O tom, že v Lehote sú aktívne viaceré 
kluby a združenia informovali návštevní-
kov predsedovia našich miestnych organi-
zácií: p. František Ondruška za Poľovnícke 
združenie, p. Štefan Petrík za Vinohrad-
nícky spolok, p. Jozef Selický za Stolnote-
nisový klub, p. Štefan Pavel za Kynologický 
klub a p. Peter Moravčík za Slovenský zväz 
chovateľov ZO v Lehote. 

Spríjemnením sobotňajšieho popolud-
nia bolo vystúpenie speváckych súborov 
z Lehoty, Veľkého Zálužia, Bábu a Čakajo-
viec. Krátkym tanečným vystúpením  zau-

jali deti z MŠ Lehota a žiaci ZŠ Lehota. 

Naše spoločenské organizácie mysleli 
aj na gurmánske zážitky. Podával sa guláš 
z diviny od Poľovníckeho združenia, le-
hotské víno a burčiak z Vinohradníckeho 
spolku, pripravené boli zabíjačkové špecia-
lity a pivo „ Lehotská 11-tka“od p. Jozefa 
Jankoviča. 

Zahanbiť sa nenechali ani lehotské 
gazdinky. Práve ony priniesli na ochut-
návku svoje domáce výrobky, napr. rôzne 
druhy kysnutých koláčov, pagáčov a lokší. 
Tie najchutnejšie si budete môcť pripraviť aj 
vy, pretože sa s nami podelili o svoje tajné 
recepty (už vo vianočnom čísle !!!).

Veľkú radosť malým i veľkým robila 
jazda vláčikom- nitrianskym expresom- po 
celej obci. Tí najmenší si mohli vyskúšať 
jazdu na koni v areáli futbalového ihriska, 
odvážnejší mali možnosť porovnať svoje 
sily s ródeo býkom. Deti sa tešili z pestro-
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farebných balónov. 
Mužské pokolenie 
neodolalo štvorkolkám 
a divokej jazde na nich. 
K ďalším zaujímavos-
tiam patrilo vystúpenie 
kynologického klubu 

a to prezentáciou ukážok z výcvi-
ku, poslušnosti, zadržaní a vypát-
raní páchateľa v podaní p. Jána 
Tótha a fi guranta Martina Tótha. 

 
Vyvrcholením programu bol 

zoskok šiestich parašutistov z lie-
tadla, ktorí pristáli akoby omylom 
v areáli futbalového ihriska. 

Večer žil areál ihriska doslov-
ne, pretože práve na tomto mieste 

sa konala zábava pre 
všetkých občanov i 
hostí a do tanca hrala 
hudobná skupina Bri-
lax. 

Cez prestávky ro-
zosmieval „tancachti-
vých“  ľudový rozprá-
vač strýc Izidor. 

Zlatým bodom 
večerných osláv sa stala 
ohňová show v podaní 
skupiny historického 

šermu a teda bolo sa na čo pozerať. 

14.9.2008 
Nedeľa začala slávnostnou svätou om-

šou za všetkých žijúcich a zosnulých Le-
hoťanov, ktorú celebroval správca farnosti 
Vdp. Marek Šenkárik. 

Zvony nad krajinou, relácia SRo 2 – Rá-
dio Regina, bola ako inak, vysielaná naživo 
práve z Lehoty.  Z areálu obecného športo-
vého klubu sa na jednu hodinu stalo impro-
vizované štúdio piateho najpočúvanejšieho 
rádia na Slovensku. Za účasti miestneho 
speváckeho súboru, pozvaných zaujíma-
vých hostí a Lehoťanov boli z našich osláv 
vysielané živé vstupy a tak sa celé Sloven-
sko mohlo dozvedieť viac o histórii a živote 
v Lehote. 

Tento hodinový 
záznam z nahrávania si 
môžete vypočuť na strán-
ke obce www.lehota.sk

Aká by to bola oslava 
bez dobrého futbalu. Hrali 
predsa veteráni proti sta-
rým pánom pri príležitosti 
80. výročia založenia fut-
balu v našej obci. 

Najskôr si na 
miestnom cin-
toríne  za účasti 
pána farára 
a spevokolu uctili 
pietnou spomien-
kou a položením 
kvetov pamiatku 
všetkých zo-
snulých hráčov 
i funkcionárov 
klubu. 

Nasledoval 

slávnostný obed a po ňom 
prišiel na rad zápas veterá-
nov. Ďalej to boli súčasní 
starí páni, proti ktorým 
nastúpili bývalí hráči do 55 
rokov. 

Pred zápasom slávnostne 
odovzdal predseda Oblastné-
ho futbalového zväzu v Nitre 
p. Peter Martinec a sekretár 
zväzu p. Štefan Huňady 
prezidentovi OŠK Lehota p. 

Petrovi Lukáčovi pohár k výročiu od Vý-
konného výboru ObFZ.

Celé popoludnie na futbalovom ihrisku 
moderoval Peter Gecík - moderátor ran-
ného vysielania STV 1, kde prebiehali aj 
sprievodné akcie. Boli tu stánky s balónmi, 
cukrovou vatou, popcornom, či maľovanie 
na tvár. Deti mali možnosť vyšantiť sa na 
skákacom hrade a vystreliť zo samopalu, čo 
bol pre nich nepochybne obrovský zážitok.
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liacka izba, maštaľ, zabíjačka, 
tradícia vína a poľovačiek). Pre 
mnohých bolo prekvapením 
vysielanie ukážky slovenskej 
svadby spred 50. rokov, ktorú 
natočili priaznivci folklóru 
30.5.1970. Po takmer štyrid-
siatych rokoch si mnohí „účin-
kujúci“ s úsmevom na tvári zaspomínali 
na staré časy, ale to nie len vďaka zhliad-
nutému fi lmu ale i mnohým zachovaným 
obecným a školským kronikám.

Na záver nám dovoľte v mene pána 
starostu obce, obecného zastupiteľstva 

a obecného športového 
klubu srdečne sa poďakovať 
všetkým zainteresovaným, 
ktorí pripravovali oslavy 
705. narodenín našej obce 
a 80. výročia založenia 
futbalového klubu. Teda 
všetkým, ktorí pomáhali pri 
ich realizácii. Aj zásluhou 
týchto ochotných a obeta-
vých ľudí mali oslavy taký 
výborný priebeh. Naša 
vďaka patrí aj sponzorom. 
Ďakujeme.

Terézia 
Andrášiková, Mgr. 
Silvia Kriváčková, 
Radoslav Kriváček, 
Mgr. Lenka Kutaková, 
Štefan Pavel.
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Pre návštevníkov bola pripravená 

výstava zbraní z Vojenského historického 
múzea v Piešťanoch. Zaujímavá bola aj sú-
ťaž v jedení párkov 
a pití piva. 

Najväčšie 
prekvapenie pre 
návštevníkov osláv 
však čakalo v podo-
be vystúpenia det-
skej folklórnej sku-
piny heligonkárov 
,,Mladý heligón“ 
z rázovitej oravskej 
dedinky Rabčice, 

ktorí zožali u Lehoťanov obrovský úspech. 
Boli to práve heligónkari, ktorí rozprúdili 
Lehoťanov v zábave až do neskorých večer-

ných hodín. 
Počas osláv bola sprístup-

nená výstava živých zvierat 
a vtáctva v priestoroch zdra-
votného strediska (Slovenský 
zväz chovateľov ZO v Lehote).

Histórie sa mohli všetci 
„nadýchať“ v priestoroch obec-
ného úradu, kde bola sprí-
stupnená výstava s unikátmi 
z našej obce.

Obyvatelia i rodáci si tu mohli prezrieť 
vzácne listiny, 
písomnosti, 
fotografi e, 
nahliadnuť do 
ďalekej histórie. 
My mladší sme 
si pripomenuli 
pracovné ná-
stroje, kroje 
našich predkov, 
bytové zariade-
nie z minulosti 
a iný bohatý 

fond zbierkových predmetov, ktorý bol za-
ranžovaný do jednotlivých expozícií (sed-
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Do vinohradníctva a vinárstva sa 
v poslednom období zavádzajú nové 
agrotechnické postupy v oblasti výživy 
a ochrany pestovania viniča a  nové tech-
nológie v oblasti výroby vína. 

Toto všetko je zamerané na to, aby 
vinohradníci dorobili kvalitné hrozno 
a vinári vyrobili pekné víno. Profesionálni 
pestovatelia a spracovatelia v podmien-
kach veľkovýroby tomu venujú maximálnu 
pozornosť a do výroby investujú značné 
fi nančné prostriedky. Udržať kvalitatív-
ny trend s veľkovýrobou je pre drobným 
vinohradníkom a vinárom veľmi náročné 
a vyžaduje si veľa úsilia, ktoré je spojené 
s rastúcou náročnosťou na ochranu a výži-
vu viniča a na technológiu výroby vína. 

Z tohto dôvodu si Vinohradnícky spolok 
dal už v minulých rokoch za cieľ každoroč-
ne v zimných 
mesiacoch 
organizovať 
aktuálne 
prednášky 
z oblasti vi-
nohradníctva 
a vinárstva 
v malovýrobe. 
V januári 2008 
si lehotskí 
pestovatelia 
a spracovatelia 
vína vypočuli 
od lektorov 
z SPU v Nitre a profesionálnych odborníkov 
z praxe prednášky na témy: Výživa a ochra-
na viniča, Nové smery vo vinohradníctve 
a vinárstve, Vinársky zákon, Technológia 
spracovania hrozna a výroby vína v ma-
lovýrobe. Tieto prednášky boli zamerané 
na rozšírenie odborností vinohradníkov a 
vinárov, na schopnosť zorientovať sa  v ná-
ročnej praxi drobného pestovateľa a spra-
covateľa.

Vinohradníci začali s prácami vo vinici 

už v zimných mesiacoch rezom vini-
ča a pokračovali jarnou agrotechni-
kou, ochranou a výživou. Na jar bolo 
počasie  priaznivé, ale v letných me-
siacoch tomu tak nebolo. So stúpajú-
cimi dennými a nočnými teplotami a 

zrážkami nastali priaznivé podmienky pre 
šírenie chorôb (peronospóra, múčnatka a 
pleseň sivá) a vinohradníci sa museli po-
riadne obracať, aby udržali dobrý zdravot-
ný stav viníc. 

V súčasnosti vrcholí vino-
hradnícky rok – pestovatelia 
zberajú hrozno a tešia sa z 
dosiahnutej úrody, ktorá býva 
spravidla úmerná vynaloženej 
námahe a odbornosti vino-
hradníka. 

Veríme, že poslednú etapu 
zvládnu a následne vyrobia 
pekné vína, s ktorými sa budú 
môcť prezentovať aj na ďalších 
pripravovaných podujatiach 
organizovaných Vinohradníc-
kym spolkom v Lehote:
05.12.2008 Mikulášsky pohár 

vína KD Lehota

12.12.2008 Ochutnávka mladých vín 
z Lehoty Zas. OU Lehota

27.12.2008 Vianočné požehnanie mladých 
vín KD Lehota

03.03. 2009 8. ročník výstavy vín KD 
Lehota 

Ing. Štefan Petrík

Vrcholí vinohradnícky 
rok 2008

Vznik Poľovníckeho združenia Lehota 
sa datuje od roku 1963. V tomto roku  do-
šlo k dohode medzi Nitrianskou poľovníc-
kou spoločnosťou obhospodarujúcou  ka-
taster obce Lehota a zakladajúcimi členmi 
PZ Lehota o vyčlenení časti poľovného 
revíru od hlavnej cesty smerom k časti 
„Mesač“ v celkovej výmere 632 ha. 

Zakladajúcimi členmi PZ Lehota boli: 
Ján Látečka, Ján Gedeon, Ľudovít Halás, 
Jozef Bernát, Henrich 
Zaujec a Jozef Vese-
lovský. V roku 1966 sa 
uskutočnil prvý odchyt 
zajacov poľných v časti 
Mesač, Hajmanové, kde 
celkový počet odchyte-
ných zajacov bol 52 ks 
V roku 1967 sa začalo 
s výstavbou poľovníc-
kej chaty, ktorá bola 
ukončená v roku 1968. 
Pôvodne bola výstavba 
chaty plánovaná v časti Mesač, neskôr sa 
od tohto plánu upustilo a výstavba sa zre-
alizovala  v blízkosti starých viníc (terajší 
slivkový sad). 

V roku 1973 došlo k zlúčeniu poľno-
hospodárskych družstiev Lehoty, Veľkého 
Zálužia a Jarku, čo spôsobilo, že v roku 
1974 boli zlúčené aj poľovnícke združenia 
týchto obcí. Predsedom tohto poľovníckeho 
zoskupenia sa stal Gabriel Blaho a hlavným 
poľovníckym hospodárom Viliam Ternényi, 

poľovníckym hospodárom pre revír v Lehote 
sa stal Ľudovít Halás. V roku 1977 došlo 
k úplnej likvidácii starých viníc, čím došlo 
k značnému poklesu počtov zveri v revíri, 
ktorý pretrváva dodnes. K opätovnému 
osamostatneniu PZ Lehota došlo až po zno-
vurozdelení  poľnohospodárskych družstiev. 
V súčasnosti je poľovný revír Lehota zarade-
ný do Poľovnej oblasti Nitra –Dvorníky, jeho 
výmera je 911 ha, ktorej prevažnú časť tvorí 
poľná plocha. 

Poľovný revír je 
obhospodarovaný 15 
riadnymi členmi a 3 
čestnými členmi. Hlavné 
úlohy a aktivity: zacho-
vávanie, zveľaďovanie 
a ochrana zveri v revíri 
máme vybudované kŕm-
ne zariadenia pre bažan-
tov, jarabice, srnčiu a  
zajačiu zver, ktoré slúžia 
na prikrmovanie najmä 
v zimnom období nedo-

statok prirodzených zdrojov vody v suchom 
letnom období kompenzujeme pravidelnými 
rozvozmi pitnej vody do umelých napájadiel 
pre zver v poľovnom revíri vysievame malé 
plochy so špeciálnymi miešankami, tzv. 
políčka pre zver, ktoré zabezpečujú možnosť 
úkrytu, hniezdenia a potravy počas celého 
roka  od roku 2006 sme začali s projektom 
reintrodukcie (znovunavrátenia) králika 
divého (v minulosti veľmi početnej zveri) do 
nášho revíru.

Porovnanie lovu vybraných druhov zveri (ks) v PZ Lehota v jednotlivých rokoch

rok Zajac poľný Bažant 
poľovný

Jarabica 
poľná

1968 182 59 37
1969 176 61 43
1970 169 56 38
1971 158 62 29
1972 142 54 36
1973 147 49 38
1974* 71 34 0
2001 0 42 0
2002 7 62 0
2003 6 38 0
2004 9 28 0
2005 0 40 0
2006 0 18 0
2007 0 32 0

* likvidácia starých viníc
AUTOR: Ing. Ľubomír Ondruška

História a súčasnosť Poľovníckeho združenia



05.07.  Bedmintonový turnaj 
  (II. ročník)  

 Športový areál Lehota (Obecný  
 športový klub + Športová  
 komisia)

25.07. – 26. 07.Hodové zábavy 
  Športový areál  

 Lehota (Obecný športový klub)

27.07.        Púte ku kaplnke k sviatku  
       titulu kostola sv. Anna  

      - svätá omša na pútnickom           
       mieste pri  kaplnke

23.08.  Ples kvetov  spojený 
  s výstavou kvetov, ovocia 
  a ručných prác  

 Kultúrny dom (Zväz zdravotne  
 postihnutých + Jednota  
 dôchodcov)

13.09. -14.09.
 OSLAVY PRI PRÍLEŽITOSTI  
 705. VÝROČIA  ZALOŽENIA  
 NAŠEJ OBCE A  80.VÝROČIA  
 ZALOŽENIA  
 OBECNÉHOŠPORTOVÉHO  
 KLUBU 
 (OÚ Lehota + Obecný  
 športový klub + organizácie  
 a spolky pôsobiace na území  

 obce) Kultúrny dom Športový  
 areál Lehota Obecný úrad

04.10. Výročná členská schôdza  
 Zväzu zdravotne  
 postihnutých 
 s posedením a kultúrnym  
 programom  
 Kultúrny dom
(Zväz zdravotne postihnutých)

25.10 - 26.10.  
 Propagačná výstava hydiny  
 a drobných zvierat

  Kultúrny  
 dom (Slovenský zväz  
 chovateľov ZO  
 v Lehote)

06.12. Mikuláš  
 kultúrno-spoločenský  
 program pri vianočnom  
 stromčeku  
 Obecný úrad Mikulášsky pohár  
 vína Kultúrny dom  
 (Kultúrna a školskákomisia +  
 Vinohradnícky spolok)

12.12.  Ochutnávka mladých vín  
 spojená s odbornou prednáškou  
 Obecný úrad (Vinohradnícky  
 spolok)

27.12.  Požehnanie mladých vín  
 Kultúrny dom (Vinohradnícky  
 spolok)

31.12.  Silvestrovské posedenie  
 Zväzu telesne postihnutých  
 s Jednotou dôchodcov 

  (Zväz zdravotne postihnutých+  
 Jednota dôchodcov) Kultúrny  
 dom

V ROKU 2008 SA  NARODILI

Máj: Tomáš Bako 
Jún: Lucia Duchoňová, Sebastián Varga 
August: Radoslava Chňapeková, Marcel 

Bernáth, Valentín Mesároš

MANŽELSTVO UZATVORILI

Máj: Jana Jedináková a Tomáš Šimko, Jana 
Adámeková a Peter Komárňanský, Darina 

Holčíková a Peter Molnár, Mgr. Ľudmila 
Blahová a Ing. Vladimír Krajinčák 

Jún: Bc. Viera Mecková a Filip Šúnik 
Júl: Marián Bernáth a Naďa Spišáková 

August: Matej Hargaš a Ľubica Mesárošová, 
Marián Nemeček a Martina Bédiová, Peter 

Bako a Kristína Zaujecová, 
Michal Frťala a Natália Chudovanová 

September: Martin Blaškovič 
Veronika Kováčiková

OPUSTILI NÁS

Máj: František Šášik (79)
Marián Malošík (22) 

Jún: Helena Gajdošová 
rod. Hulíneková (74) 

Júl: Mária Burdová rod. Lauková (90), 
Apolónia Bernáthová rod. Kopečná (86), 
Alžbeta Bernáthová rod. Lauková (97) 

August: Ľudovít Zabák (78) 
ozef Moravčík (85) 
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Plán kultúrno-spoločenských
 podujatí na rok 2008

Spoločenská rubrika

Aerobik:   
Kultúrny dom Lehota

utorok, piatok

od  19:00 do 20:00

Vstupné: 30,- Sk

cvičiteľka  Mgr. Marcela Dulajová 

Posilňovňa:  
Kultúrny dom Lehota
pondelok – nedeľa 
od 16:00 – do 21:00 /po tel. dohovore 0904 
249 956/
Vstupné:  
zamestnaní a dospelí:  100,- Sk / mesiac
nezamestnaní a deti :    50,- Sk / mesiac
 Jednorazový vstup:
 zamestnaní a dospelí:  10,- Sk
nezamestnaní a deti:       5,- Sk

zodpovední vedúci:   Ing. Daniel Dubeň; Tomáš 
Zabák
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Lehota OSK
Keď sme sa vám na stránkach obec-

ného časopisu prihovárali naposledy, bol 
práve koniec jarnej časti minulej sezóny 
a všetci sme s napätím sledovali počiny 
reprezentantov A-mužstva a očakáva-
li, aké bude ich konečné umiestnenie 
v tabuľke a najmä pevne verili, že sa im 
podarí zachrániť sa v súťaži. To sa im 
napokon úspešne podarilo a teraz sme 
k všeobecnej spokojnosti začali jesennú 
časť ročníka 2008/2009. 

Počas letnej prípravy mužstvá odohrali 
niekoľko priateľských zápasov a zúčastnili 
sa tiež dvoch turnajov. A-mužstvo nás 
úspešne reprezentovalo na turnaji na Kyne-
ku (Memoriál Tomáša Páneka), kde obsadili 
prvé miesto, pričom aj najlepším strelcom 
bol vyhlásený hráč Lehoty Marek Kutak. 
Old Boys sa tiež nedali zahanbiť, keď na 
turnaji v Rumanovej skončili rovnako na 
prvom mieste.

Novú sezónu odštartovalo A-mužstvo 
posilnené o troch hráčov – Igor Ukropec (z 
dorastu Šale), Marek Psota (FC Nitra), ako 
aj navrátilec Michal Zaujec. Všetkých Vás 
týmto pozývame, aby ste prišli podporiť 
našich hráčov na nasledovné domáce zápa-

sy: Dospelí : 12.10 o 14.30 hod. Lehota 
– Janíkovce
19.10 o 14.00 hod. Lehota – Zbehy
2.11 o 13.30 hod. Lehota – Rumanová
Ako predzápasy dospelých sa vždy dve a pol 
hodiny vopred predstavia dorastenecké 
mužstvá.
Žiaci : 11.10 o 14.00 hod. Lehota – Dra-
žovce
25.10 o 14.00 hod. Lehota - Lukáčovce
Je už samozrejmosťou, že ženy a deti majú 
vstup voľný, no a všetci ostatní platia  
vstupné 20 Sk.

Tak ako my, určite aj všetci ostatní ste 
si zvykli, že v areáli futbalového ihriska 
sa uskutočňujú radikálne zmeny, prebieha 
modernizácia a snažíme sa pripraviť čo 
najvhodnejšie podmienky pre šport, najmä 
čo sa týka mladej generácie. Práve na nákup 
tréningových pomôcok pre mládežnícke 
mužstvá, ale aj na vybudovanie ihriska 
na plážový volejbal, boli použité fi nančné 
prostriedky, ktoré naše občianske združe-
nie získalo z 2% daní. Srdečne ďakujeme 
všetkým, ktorí sa rozhodli darovať svoje 2% 
z daní a pomohli tak podporiť mladé špor-
tové talenty.

V rámci rekonštrukčných prác a moder-
nizácie prebehla úprava fasády a dokončila 
sa klubovňa. Tu musíme poďakovať najmä 
obecnému úradu za ústretový prístup a po-

Lehota 3/2008
moc pri realizácii prác.

Ako všetci veľmi dobre viete, OŠK Leho-
ta sa neorientuje len na futbal a tak sa tento 
rok uskutočnil druhý ročník turnaja v bed-
mintone s týmito výsledkami:

Kategória žiaci :  
1. Andrej Pavel
2. Mário Bečka
3. Lukáš Zabák
Kategória žiačky: 
1. Romana Janegová
2. Nikola Miškolciová
3. Patrícia Bečková
Kategória dorastenci: 
1. Branislav Tkáčik
2. Matúš Ščasný
3. Roman Zaujec

Kategória muži nad 35 rokov : 
1. Juraj Pavel
2. Alexander Gála
3. Pavol Mesároš
Kategória ženy : 
1. Gabika Zabáková
2. Stanislava Šášiková
3. Mária Pavelová
Kategória muži:
1. Boris Mesároš
2. Lukáš Mesároš
3. Radoslav Kriváček

Rozhodli sme sa usporiadať počas roka vždy 
dva turnaje, pričom druhý sa bude konať 
v zime, v priestoroch kultúrneho domu. 
O jeho presnom termíne sa dozviete včas 

prostredníctvom či už obecného rozhlasu 
a časopisu alebo i z našej webovej stránky 
www.osklehota.sk
Na záver nám dovoľte srdečne sa poďa-
kovať všetkým zainteresovaným ľuďom, 
ktorí pripravovali v septembri víkendové 
oslavy k 705-tim narodeninám našej obce 
a 80. výročia založenia futbalového klubu 
i všetkým, ktorí pomáhali pri ich realizo-
vaní. Zásluhou týchto všetkých ochotných 
a obetavých ľudí mali oslavy taký výborný 
priebeh. Ďakujeme.

Autor: Mgr Lenka Kutaková, Peter Lukáč
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Úhrada daní a poplatkov:

Daň z nehnuteľností: do 31.3.2008 na základe platobného výmeru zaslaného na adresu 
Daň za psa: do 31.3.2008 čiastka 120,- Sk/pes 

Poplatok za TKO (komunálny odpad): 450.-Sk na osobu je splatný v dvoch splátkach a to 
1.spl. do 31.marca a 2.spl. do 30.septembra. Vodné: posledný odpočet vody – august 2008, 

30.-Sk/m3 

Stránkové hodiny Obecného úradu Lehota

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 07:30 - 13:00

Telefónne čísla: 037/6553028 a 0911 220 861

Termíny zastupiteľstiev:  8. október 2008 , 3. december 2008                                    

Výpožičná doba obecnej knižnice: štvrtok 15:30 – 17:30

Zvozový kalendár 

Zber TKO deň Zber Papier, Sklo deň

08.10.2008 streda 16.10.2008 štvrtok

22.10.2008 streda 13.11.2008 štvrtok

05.11.2008 streda 11.12.2008 štvrtok

19.11.2008 streda Zber PET deň

03.12.2008 streda 21.10.2008 utorok

17.12.2008 streda 18.11.2008 utorok

31.12.2008 streda 16.12.2008 utorok

Lekárska starostlivosť
Obvodný lekár - MUDr. Erika Fuxhoff erová  TEL: 037/655 31 38

Deň
Ordinačné 

hodiny Ordinácia Administratíva

Pondelok 07:30 - 13:00 Báb 13:30 - 15:30

Utorok 07:30 - 13:00 Lehota 13:30 - 15:30
Streda 
- nepárny týždeň 07:30 - 13:00 Lehota 13:30 - 15:30

párny týždeň 07:30 - 13:00 Báb 13:30 - 15:30

Štvrtok 07:30 - 13:00 Báb 13:30 - 15:30

Piatok 07:30 - 13:00 Lehota 13:30 - 15:30

Detský lekár - MUDr. Eva Krčmáriková  TEL: 037/655 05 15

Deň
Ordinačné 
hodiny Ordinácia

Pondelok 07:30 - 12:00 Veľké Zálužie

Utorok  07:30 - 12:00 Veľké Zálužie

Streda 07:30 - 10:00 Lehota

  10:30 – 13:00 Veľké Zálužie

Štvrtok 7:30 – 10:30 Veľké Zálužie

 11:00 - 12:00 Lehota

Piatok  07:30 - 12:00 Veľké Zálužie

Zubná ordinácia - MUDr. Benca Václav  TEL: 037/6553035

Deň
Ordinačné 

hodiny Ordinácia

Pondelok 07:00 - 14:00 Lehota

Utorok 07:00 - 14:00 Lehota

Streda 07:00 - 14:00 Lehota

Štvrtok 07:00 - 14:00 Lehota

Piatok 07:00 - 14:00 Lehota

Lekáreň AVE MÁRIA  TEL: 037/6553009

Deň Otváracia doba

Utorok 8:00 - 13:40

Streda 8:00 - 12:30

Piatok 8:00 - 13:40

Rady a pomoc pre občanov
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