
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva  v Lehote,   konaného dňa 23.  januára 
2008 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní: Terézia Andrášiková, Milan Belko, Milan Chmelár, Ľubomír Dúbik, Radoslav 
Kriváček, Dagmar Kubicová, Július Tábi a kontrolórka obce Bc. Alena Vajdová

Neprítomný: Ing. Juraj Šášik, ktorý sa ospravedlnil

Otvorenie

   Riadne zasadnutie  obecného zastupiteľstva otvoril, prítomných poslancov a hostí privítal 
starosta obce Mgr. Pavol Zaujec, ktorý predložil na schválenie nasledovný program:

Program:

1. Úvod
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2008
5. Nájomné zmluvy – informácia
6. Prerokovanie podmienok nájomnej zmluvy – pán Kráľ
7. Žiadosti a sťažnosti
8. Rôzne (rekapitulácia roku 2007)
9. Schválenie odmeny za IV. štvrťrok 2007 starostovi obce, zástupcovi starostu 

a hlavnému kontrolórovi
10. Interpelácie poslancov
11. Diskusia
12. Záver

   Po predložení programu starosta  obce požiadal poslancov o predloženie  návrhov, alebo 
pripomienok k programu riadneho zasadnutia. Keďže poslanci nemali pozmeňujúce návrhy, 
ani  pripomienky  k predloženému  programu,  starosta  obce  dal  za  predložený  program 
hlasovať. Poslanci jednomyseľne program schválili.
 
K     bodu 2  
Starosta obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:

- Milan Belko
- Terézia Andrášiková
- Július Tábi

Za overovateľov zápisnice určil:
- Juraj Pavel
- Radko Kriváček

Za zapisovateľku zápisnice určil: p. Hargašovú



K     bodu 3  (Kontrola uznesení)  

Uznesenie č. 67/2007 – bolo splnené
Uznesenie č. 68/2007 – bolo splnené
Uznesenie č. 69/2007 – bolo splnené

K bodu 4 (Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2007)
Správu predniesla hlavná kontrolórka. Poslanci jednomyseľne bez výhrad zobrali na vedomie 
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2008.

K bodu 5 (Nájomné zmluvy) 
Starosta  podáva  informáciu  o tom,  že  v zmysle  uznesenia  z minulého  roku  boli  nájomné 
zmluvy  prehodnotené  s účinnosťou  od  1.  l.  2008,  v riešení  sú  ešte  nájomné  zmluvy 
uzatvorené  s p.  Kráľom  a p.  Holkom  (týmto  dvom  zmluvám  bola  zo  strany  obce  daná 
výpoveď). 

K bodu 6 (Prerokovanie podmienok nájomnej zmluvy – pán Kráľ)
Starosta  informuje,  že  na  základe  obecného  zastupiteľstva  z 5.12.2007  a Uznesenia  č. 
69/2007, bola urobená za prítomnosti stavebnej,  finančnej komisie  a starostu obce  obhliadka 
miesta,  ktorú prenajíma obec p.  Kráľovi.  Stavebná a finančná komisia  odporučila  obecnej 
rade návrh, ktorý predseda finančnej komisie navrhol aj na obecnom zastupiteľstve,  prenájom 
plochy  s nebytovým   priestorom  určili  na  10.000,-  Sk  mesačne.  Na  základe  vyjadrenia 
stavebnej komisie,  je nájomca povinný urobiť nevyhnutné opravy na prenajímanej budove 
„Garáži“ , (podrobnosti sa upravia v nájomnej zmluve). Poslanci s takýmto riešením súhlasili 
s celkového počtu poslancov  šiesti hlasovali za takýto návrh, dvaja sa zdržali hlasovania. 

K bodu 7 (Žiadosti, sťažnosti) 
Štefan Kotrec  - Preverenie tepelno-izolačných vlastností v 15 b.j. 
Starosta obce informuje, že na základe stretnutia členov stavebnej komisie, p. Kotreca ,  p. 
Ing. Šišku – riaditeľa Agrostavu a p. Žáčika – Firma Miťotech, prišlo k dohode že v priebehu 
najbližšieho mesiaca sa vykoná obhliadku 15 b.j. v Lehote a urobí sa záznam z obhliadky.
Poslanci  s takýmto  postupom  vyjadrili  súhlas  a odporučili  hlavnej  kontrolórke  preveriť 
agendu ohľadom 15 b.j.

 K bodu  7 (žiadosti, sťažnosti)
 Občania miestnej časti „Hliník“
 Na základe tejto žiadosti starosta obce navrhuje riešiť uvedenú komunikáciu komplexne to 
znamená,  v danej  veci  pred  realizáciou  cesty  vykonať  majetkovo-právne  vysporiadanie 
a zameranie všetkých inžinierskych sietí.  Poslanci tento návrh jednomyseľne schválili.  

K bodu 7 (žiadosti, sťažnosti)
Mgr. Hrenáková – žiada o prenájom nebytových priestorov bývalého kaderníctva.  Na návrh 
starostu a obecnej rady poslanci túto žiadosť jednomyseľne zamietli. 

K bodu 7 (žiadosti, sťažnosti)
MUDR. Trajanov –  žiada  o pridelenie  priestorov  na  gynekologickú   ambulanciu.  Obecné 
zastupiteľstvo nemá výhrady voči  zriadeniu  takejto   ambulancie  za predpokladu,  že  príde 
k dohode    a k zákonnej  možnosti  na  zriadenie  takejto   ambulancie,  v priestoroch  kde 
momentálne ordinuje MUDr. Krčmáriková , detská lekárka. 



K bodu 7 (žiadosti, sťažnosti)
Základná organizácia jednoty dôchodcov v Lehote
Spevácky súbor Lehoťanka 
Základná organizácia zdravotne postihnutých v Lehote 
Terézia Zaujecová, Eva Baková –materské centrum
Na základe  žiadostí vyššie spomínaných obecné zastupiteľstvo súhlasí aby na činnosť týchto 
organizácií boli vyčlenené priestory  bývalého kaderníctva v kultúrnom dome.  Harmonogram 
využitia  priestorov  bude  dodatočne  prekonzultovaný  so  starostom  a správcom  KD  na 
pracovnom stretnutí.   

K bodu 8 (Rôzne) 
V rôznom starosta informuje o hlavných zmenách v roku 2007:

1. Odklon  R1 za horizont obce
2. Budova obchodu potravín - Krajinčák
3. Osvetlenie cintorína a rozvod vody po cintoríne 
4. Sfunkčnenie rigola ul. Stredné hony smer Veľké Zálužie 
5. Vybavenie LV na budovy – ihrisko
6. Budovanie parčíku pri ZS 
7. Výmena okien na budove ZŠ prostredníctvom dotácie
8.  Výmena podlahy vo veľkej sále KD
9. Údržba budov MŠ, ZS, KD, OU 
10. Zabezpečenie bezpečnej prevádzky MŠ (správa BOZP)
11. Prípravné práce na uzatvorení a rekultivácii skládky
12. Systémové riešenie odstraňovania závad na verejnom osvetlení
13.  Zabezpečenie pravidelného vývozu TKO, skla, papiera a PET fliaš
       zabezpečenie veľkoobjemových kontajnerov v jarnom a jesennom období
14. Rozvoj Web stránky obce Lehota
15. Obnova reprezentačnej sály v KD
16. Obnovenie tradičného behu obcou  - beh pre zdravie obcou Lehota

O svojej činnosti ďalej informovali aj predsedovia komisií pri obecnom úrade.
Za komisiu ochrany verejného poriadku p. Terézia Andrášiková 
Za komisiu stavebnú – Ľubomír Dúbik
Za komisiu finančnú – Radoslav Kriváček
Za komisiu športovú – Juraj Pavel
Za komisiu kultúry a školstva – Milan Chmelár

   K bodu 9 (Schválenie odmeny)
Obecné zastupiteľstvo tajným hlasovaním schválilo odmenu za IV. štvrťrok 
starostovi obce vo výške 20%, zástupcovi starostu vo výške 19 % a hlavnej kontrolórke obce 
vo výške 9 %.

Interpelácia poslancov (k bodu 10)
Terézia Andrášiková
 –  interpeluje sťažnosť občanov z ulice Prostredné hony na cestu, ktorá je nie je v dobrom  
     stave a značne zamazaná  (staviteľ Dušan Šimon)



Dagmar Kubicová –
poukazuje  na  pivnicu  v materskej  škole,  ktorá  by  sa  mohla  vyčistiť,   nakoľko  sa  v nej 
skladujú veci,  ktoré  sú už vyradené a tieto   priestory využiť  na sklad potravín..  Navrhuje 
priviesť   veľký kontajner, kde by sa tento odpad vyhádzal.

Július Tábi 
- upozorňuje na samozatvárateľné dvere BRANO  – piváreň - Bako 
- dáva na zamyslenie aby kultúrny dom bol využitý i pre žiakov základnej školy
   nakoľko má vedomosť o tom, že na škole neprebieha telesná výchova 

Radko Kriváček -  výzva   obyvateľom obce Lehota, ktorí nie sú prihlásení na trvalý pobyt 
a rozmýšľajú na tým,  môžu tak  urobiť čo najskôr.  Viac obyvateľov , viac  financií. Teší sa 
a nielen on ,  na každého nového občana!

Dagmar Kubicová – čo sa týka cvičenia na základnej škole,  je školské združenie treba im 
túto požiadavku predložiť a riešiť na škole

Milan Chmelár – vyčistiť anglické dvorčeky a upchaté vpuste na vodu od lístia a papierov, 
upozorniť  vedúcu  predajne  Coop  na  čistenie  anglických  dvorčekov  od  papierov  z ich 
kontajnera

V rôznom ( k bodu 11)
 p. Zabák – sa teší, že sa dostal k slovu, ďakuje, že sa toľko urobilo 
                    nepáči sa mu, že kamióny parkujú v strede obce, 
                     (hody) kolotoče do pol noci vyhrávajú, neporiadok a hluk okolo krčiem, 
  
 p. Štefan Pavel – poďakoval starostovi a poslancom za osvetlenie cintorína, za rozšírenie 
vodovodnej siete, za čistenie priekop

p. Dubeňová – opätovne poukazuje na spílenie stromov na cintoríne, ktoré znečisťujú
    náhrobné kamene

                                      

  
        Keďže už neboli  žiadne  pripomienky starosta  obce obecné  zastupiteľstvo  ukončil 
a poďakoval všetkým za účasť.

 



Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lehote, ktoré sa konalo 
dňa 23. januára 2008 o 18.00 hod., v zasadacej miestnosti obecného úradu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K bodu 4
Uznesenie č.1/2008
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e  
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2008

K bodu 5
Uznesenie č. 2/2008
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e  
správu starostu obce o prehodnotení nájomných zmlúv 

K bodu 6
Uznesenie č. 3/2008
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a 
starostovi pripraviť nájomnú zmluvu s p. Stanislavom Kráľom s mesačnou výškou nájomného 
10.000,- Sk a s vykonaním nevyhnutných opráv na streche nebytového priestoru.

K bodu 7
Uznesenie č. 4//2008
Obecné zastupiteľstvo 
u k l a d á 
hlavnej kontrolórke preveriť agendu ohľadom 15 b.j. 
a

o d p o r ú č a 
starostovi vykonanie obhliadky 15 b.j. v Lehote, za prítomnosti členov stavebnej komisie, 
riaditeľa Agrostavu Ing. Šišku a p. Žáčika  z firmy Miťotech.

 k bodu 7
Uznesenie č. 5/2008
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a  
starostovi vykonať majetkovo - právne vysporiadanie a zameranie všetkých inžinierskych 
sietí
v miestnej   časti Hliník.

k bodu 7



Uznesenie č. 6/2008
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e 
žiadosť o prenájom  nebytových priestorov, bývalého kaderníctva v KD pre Mgr.  Hreňákovú

K bodu 7
Uznesenie č. 7/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
Pridelenie priestorov  na gynekologickú ambulanciu pre MUDr. Trajanova za predpokladu, že 
príde k dohode a k zákonnej možnosti na zriadenie takejto ambulancie v priestoroch MUDr. 
Krčmárikovej, detskej lekárky.

K bodu 7
Uznesenie č. 8/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
využitie priestorov bývalého kaderníctva v KD pre ZO ZP v Lehote, ZO JD v Lehote, 
Spevácky súbor Lehoťanka a pre vznikajúce materské centrum
 
K bodu 9
Uznesenie č. 9/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
-  odmenu za IV. štvrťrok 2007 vo výške 20 % starostovi obce  
 - odmenu za IV. Štvrťrok 2007 vo výške 19 % zástupcovi starostu 
-  odmenu za IV. Štvrťrok 2007 vo výške 9 %  hlavnej kontrolórke obce 

Overovatelia:
Juraj Pavel
Radoslav Kriváček

                               
                                                                                              Mgr. Pavol  Zaujec
                                                                                                   starosta obce

Zapísala: Hargašová


