
Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10. júla 2008 

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote.

Prítomní: 
Mgr.  Pavol   Zaujec,  Dagmar  Kubicová,   Radoslav   Kriváček,   Juraj  Pavel,  Bc.  Alena 
Vajdová,  Terézia Andrášiková, Milan  Chmelár

   Ospravedlnení: Július Tábi, Ing. Šášik Juraj, Milan  Belko, Ľubomír Dúbik

1. Otvorenie

Mimoriadne  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  privítaním  všetkých  prítomných 
starosta Mgr. Pavol  Zaujec, ktorý predložil na schválenie nasledovný program:

Program:
1. Úvod
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Návrh na odkúpenie pozemku – p. Kobolka
4. Návrh na zmenu v rozpočte – OŠK Lehota                            
5. Schválenie predloženia žiadosti „Energetická efektívnosť vo verejných 

budovách“
6. Záver

Po  predložení  programu  starosta  obce  požiadal  poslancov  o predloženie  návrhov,  alebo 
pripomienok k programu rokovania. Zo strany poslancov nebol žiadny  návrh, takže program 
bol poslancami jednomyseľne schválený.  

K     bodu 2  

Starosta obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:
- Terézia  Andrášiková        
- Milan Chmelár  
- Radoslav Kriváček      

Za overovateľov zápisnice určil:
- Juraj  Pavel         
- Dagmar  Kubicová 

Za zapisovateľku zápisnice určil:
- Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
P.  starosta  oboznámil  so situáciou  prípadného odkúpenia  pozemku  (cesta)  od p.  Kobolku 
parc.č. 440/29 a 440/13 vo výmere cca 26 m2.

• OZ schvaľuje odkúpiť pozemok od p. Kobolku, parc. č. 440/29 a 440/13 vo výmere 
cca 26 m2 za 1,- Sk/m2 alebo navrhuje zriadiť  vecné bremeno na právo prechodu 
týmito parcelami vo výmere cca 26 m2 – jednomyseľne 



K bodu 4
Žiadosť  OŠK  Lehota  o finančný  príspevok  na  zábradlie  okolo  futbalového  ihriska  a na 
rekonštrukciu pódia/prístrešku.

• OZ schvaľuje zvýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 100.000,- 
Sk na údržbu OŠK – jednomyseľne 

K bodu 5
Ing.  Petríková  oboznámila  o aktuálnej  výzve  na  predkladanie  žiadosti  o zapojenie  sa  do 
pilotného  projektu  „Energetická  efektívnosť  vo  verejných  budovách“  podporovaného 
z medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice. Cieľom tejto výzvy je 
zníženie energetickej náročnosti prevádzky vybraných verejných budov (ZŠ Lehota). Pomoc 
je poskytovaná vo výške 100 % celkových výdavkov projektu. 

• OZ schvaľuje 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  - jednomyseľne 

P.  starosta   poďakoval  všetkým  prítomným  za  účasť  a ukončil   rokovanie  obecného 
zastupiteľstva. 



Uznesenie

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10. júla 2008 
v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K     Bodu 3  
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 1,- 
Sk/m2 
alebo
b/  navrhuje zriadiť vecné bremeno na právo prechodu týmito parcelami vo výmere cca 26 m2 

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 36/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
zvýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 100.000,- Sk na údržbu OŠK 

K     Bodu 5  
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  

............................................................
  Mgr. Pavol  Z a u j e c
    starosta obce Lehota

Overovatelia:                                         

Juraj  Pavel                  ..............................................                           
 

Dagmar  Kubicová       ..............................................                       

   




