
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lehote, konaného dňa 12. marca 2008 
o 18.00 hod.,   v zasadacej miestnosti obecného úradu .
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

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. Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2007
5. Správa ústrednej inventarizačnej komisie
6. Schválenie PHSR 
7. Určenie ceny vody na rok 2008
8. Informácia k napojeniu obce na R1
9. Spolufinancovanie projektu „Rekultivácia skládky odpadov Lehota“
10. Žiadosti a sťažnosti 
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov
13. Diskusia 
14. Záver

    Po predložení programu starosta obce požiadal aby bol program doplnený  o bod 6  a na 
návrh p. poslanca Ing. Šášika o bod 8. Takto upravený program rokovania OZ bol poslancami 
jednomyseľne schválený.

K     bodu 2  
Starosta obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení: 

- Milan Belko
- Terézia Andrášiková
- Juraj Pavel

Za overovateľov určil: 
- Dagmar Kubicová
-  Radoslav Kriváček

 



K bodu 3 (Kontrola uznesení)
Uznesenie č.3/2008 a uznesenie č. 4/2008 z predchádzajúceho OZ boli splnené.

K bodu 4  (Správa hlavného kontrolóra za rok 2007)
Správu hlavného kontrolóra obce za rok  2007 podala hlavná kontrolórka obce Bc. Alena 
Vajdová. Poslanci jej správu jednomyseľne zobrali na vedomie bez výhrad.

K bodu 5 (Správa ústrednej inventarizačnej komisie)
Správu  ústrednej  inventarizačnej  komisie  predniesol  predseda  inventarizačnej  komisie  p. 
Radoslav Kriváček.  Inventarizačná komisia  zobrala na vedomie inventúrne súpisy dielčích 
inventarizačných  komisií  na  inventúru  hmotného  i nehmotného  investičného  majetku 
a drobného hmotného  majetku. Poslanci OZ zobrali správu predsedu inventarizačnej komisie 
na vedomie bez výhrad. 

K bodu 6 (Schválenie PHSR)
p.  starosta  informuje  poslancov  o konečnej  podobe  spracovania  Programu  hospodárskeho 
a sociálneho  rozvoja  združenia  obcí  mikroregiónu   spracovaný  na  Univerzite  Konštantína 
Filozofa  v Nitre  Doc.  RNDr.  Alenou Dubcovou   a  RNDr.  Hildou  Kramárekovou  PHSR 
okrem  iného  predstavuje  hlavné  smery  vývoja  a ustanovuje  ciele  a prvoradé  programy 
v rozvoji  technickej  a sociálnej  infraštruktúry  v starostlivosti  o životné  prostredie  ,  vo 
vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach. PHSR združenia obcí mikroregiónu je koncepčný 
dokument identifikujúci nielen  hlavné problémy mikroregiónu ale i opatrenia, ktoré by mali 
k riešeniu  týchto  problémov  prispieť.  Na  základe  pripomienkovacieho  a doplňujúceho 
konania poslancami OZ takto pripravený dokument poslanci jednomyseľne schválili.     

K bodu 7 (Určenie ceny vody na rok 2008)
Úrad  pre reguláciu sieťových odvetví svojim rozhodnutím zo dňa 22.1.2008 určil pre  obec 
Lehota maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške 
46,68 ,- Sk/m3 bez DPH. Na základe návrhu finančnej komisie a odporúčania obecnej rady, 
poslanci jednomyseľne schválili cenu vody pre občanov Lehoty s účinnosťou od 1.4.2008 vo 
výške 30,- Sk/m3.  

K bodu 8 (Informácia k napojeniu obce na Rl)
Stanovisko starostu (viď príloha č.1)
Vyjadrenia  poslanca  Ing.  Juraja  Šášika (viď príloha  č.2),  v ktorom odporúča p.  starostovi 
prijať uznesenie, konať vo veci napojenia obce na rýchlostnú  komunikáciu Rl na križovatke 
Lehota. Poslanci toto uznesenie  neschválili. 
Reakcia starostu na vyjadrenie poslanca Ing. Juraja Šášika  (viď príloha č.3)

K bodu 9  Spolufinancovanie projektu „Rekultivácia skládky odpadov Lehota“
Starosta informuje o záverečnej fáze prípravy podaní projektu „Rekultivácia skládky odpadov 
Lehota“   a  o podaní  žiadosti  o  nenávratné  finančné  prostriedky z fondov EÚ .  K žiadosti 
okrem  iných  vecí  je  nevyhnutné   schváliť  obecným  zastupiteľstvom  spolufinancovanie 
z vlastných  zdrojov  vo  výške  5  % z celkových  oprávnených  výdavkov  projektu.  Obecné 
zastupiteľstvo  jednomyseľne  schválilo  návrh  starostu  na  spolufinancovanie  z vlastných 
zdrojov vo výške 5 %  uvedeného projektu „Rekultivácia skládky odpadov Lehota“.     



K bodu 10 ( Žiadosti a sťažnosti)
Žiadosť Mareka Baka  - žiada obecný úrad o vývoz odpadu zo septiku v Kultúrnom dome 
v Lehote. Ako dôvod uvádza, že v minulom roku sa v KD konali väčšinou obecné akcie. Na 
návrh obecnej rady a starostu obce , obecné zastupiteľstvo jednomyseľne uložilo stavebnej 
a finančnej  komisii  pripraviť  návrh  riešenia  k uvedenej  žiadosti  do  najbližšieho  obecného 
zastupiteľstva.
 
K bodu 11 (Rôzne)
V rôznom starosta obce informuje poslancov a občanov o :

a) komplexnej rekonštrukcii spŕch a kabín  v areáli OŠK Lehota
b) rekonštrukcii  hlavného vchodu v KD a urobení  vešiakovej  steny na priečelí  veľkej 

sály  KD
c) riešení križovatky pri budove ZŠ  prostredníctvom umiestnenia nového dopravného 

značenia
d) montáži dvoch digestorov do ŠJ v budove MŠ 
e) sprístupnení dvoch počítačov na OÚ 

-    Ďalej vyslovuje poďakovanie streleckému krúžku za zorganizovanie akcie konanej dňa
      23.2.2008 v KD a vinohradníckemu spolku za zorganizovanie 7. ročníka verejnej
      ochutnávky vín konanej dňa 7.3.2008 tiež v KD
 -    starosta ďalej informuje o vyjdení prvého čísla časopisu Lehota, ktorý by sa mal dostať
      do domácností okolo Veľkej Noci. 

K bodu 12 (Interpelácie poslancov)
- Terézia Andrášiková – vyslovuje poďakovanie za umiestnenie úradnej tabuli na Združenom 
   objekte 

- Ing. Juraj Šášik – upozorňuje na spadnutý strom pri krypte, ktorý bol i orientačným 
bodom pre letcov,  odporúča spíliť a zasadiť napr. lipu 

  
K bodu 13 (Diskusia)

JUDr. Jozef Burda  - (vid príloha č.4) 
ml. Juraj Šášik sa pýta či sú počítače na OÚ sú legálne –  odpovedá  poslanec Radko Kriváček 
všetko je v poriadku, áno.

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

Overovatelia:
Dáša Kubicová
Radko Kriváček

                                                                                             Mgr.  Pavol Zaujec
                                                                                                starosta obce 



Uznesenie
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lehote,  ktoré  sa  konalo 
dňa 12. marca 2008 o 18.00 hod., v zasadacej miestnosti obecného úradu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

K bodu 4
Uznesenie č. 10/2008 
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a  v e d o m i e 
Správu hlavného kontrolóra obce za  rok 2007  bez výhrad

K bodu 5
Uznesenie č. 11/2008
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e  n a v e d o mi e 
správu predsedu ústrednej inventarizačnej komisie bez výhrad

K bodu 6
Uznesenie č. 12/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
Plán  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  združenia  obcí  mikroregiónu  Veľké  Zálužie  – 
Lehota – Jarok – Báb – Rumanová

K bodu 7
Uznesenie č. 13/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
na základe Rozhodnutia úradu pre reguláciu sieťových odvetví s účinnosťou od 1.4.2008 cenu 
pitnej vody dodávanej verejným vodovodom v obci Lehota vo výške 30,- Sk.
 
K bodu 8 
Uznesenie č. 14/2008
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje 
odporúčanie pre p. starostu konať vo veci napojenia obce na rýchlostnú komunikáciu 
Rl  na križovatke Lehota

K bodu 9
Uznesenie č. 15/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
Spolufinancovanie  z vlastných zdrojov  vo  výške  5  % z celkových oprávnených výdavkov 
projektu k žiadosti o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom Operačného programu 
životné  prostredie  (Prioritná  os  č.  4  -   Odpadové  hospodárstvo,  Operačný  cieľ  4.5.  – 
Uzatváranie  a rekultivácia  skládok  Kód  výzvy  :  OPŽP-  PO4  –  08  -1)  k uzatvoreniu 
a rekultivácii skládky odpadov v Lehote 



K bodu 10
Uznesenie č. 16/2008
Obecné zastupiteľstvo
u k l a d á 
stavebnej  a finančnej  komisii  pri  OZ  pripraviť  návrh  k žiadosti  p.  Mareka  Baka  do 
najbližšieho obecného zastupiteľstva

Overovatelia:
Dagmar Kubicová
Radoslav Kriváček

                                                                              Mgr. Pavol Zaujec
                                                                               starosta obce

Zapísala: Hargašová



Príloha č.1

Stanovisko starostu

     V piatok 22. 2.2008 ma navštívil poslanec OZ v Lehote Ing. Juraj Šášik a následne aj 
občan Lehoty a člen petičného výboru Dr. Jozef Kečkéš / vykonali návštevu aj u pána starostu 
vo   Veľkom Záluží  /  a informovali  ma  o poznatku,  že  križovatka  Lehota  na  budúcej  R1 
nerieši napojenie našej obce na súčasnú R1 smer Nitra a opačne, smer Bratislava a opačne. 
Prezentovali túto vec ako pomstu od NDS na občanov Lehoty.
     Na základe dôkladného zváženia som v tejto problematike dospel k tomuto vyjadreniu: 

1. Obec Lehota v minulom roku riešila zásadnú a jedinú požiadavku a to posunutie trasy 
R1 za horizont obce Lehota.  Tej  bolo v konečnej fáze zo strany NDS vyhovené. 

2. Križovatka Lehota na základe splnenia bodu l je riešená mimo katastrálneho územia 
obce Lehota.

3. Napojenie  smer  Banská Bystrica  a opačne:  Takéto  napojenie neriešila  ani pôvodne 
navrhovaná trasa, takže občan Lehoty v tomto prípade nič nestráca. 

4. Napojenie Bratislava a opačne: Takéto napojenie je možné smerom na Veľké 
Zálužie,  pri  Bábskych  majeroch  a v opačnom  smere  taktiež.  Súčasne  existujúce 
napojenie využíva len nepatrné množstvo občanov Lehoty.

5. Napojenie Nitra, Nitra – severný obchvat a opačne. Využíva ho relatívne najviac
      občanov v porovnaní z predchádzajúcim napojením, avšak mnoho vodičov hlavne
      kvôli diaľničnej známke využív
      a tzv. starú cestu smerom na Kynek. Napojenie na
      Nitru  severný obchvat je riešený cez Kynek odbočením na Hlohovec a opačne. Do
      centra mesta po tzv. starej ceste pokračujúcej cez Kynek a Mlynárce.  

Záver:  V zmysle  Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,  konaného 
dňa 3. apríla 2007 č. 18/2007, bod c, OZ schvaľuje: citujem ..... nemá Obec Lehota žiadne 
pripomienky k takto navrhovanej trase, nebude ich mať ani v budúcnosti a v súvislosti s takto 
odsúhlasenou trasou R1,  nemá a nebude mať žiadne požiadavky na investora či horeuvedené 
ministerstvo. Koniec citácie.
Starosta berúc do úvahy všetky tieto skutočnosti, neodporúča nanášať ďalšie požiadavky na 
investora /NDS) pretože je presvedčený, ž  v konečnom dôsledku by boli kontraproduktívne 
a boli by v neprospech obyvateľov Lehoty.



Príloha č.2

Informácia k napojeniu obce Lehota na rýchlostnú komunikáciu.

Dňa  21.februára  2008  som mal  možnosť  vidieť novú  projektovú  dokumentáciu  (k 
územnému  konaniu)  na  rýchlostnú  cestu  R1  NITRA,  západ  –  SELENEC (južný obchvat 
mesta Nitry). Z týchto projektov som sa dozvedel, že obec Lehota už nebude napojená na 
rýchlostnú cestu ako doteraz a neuvažuje sa ani s napojením na južnú trasu obchvatu mesta 
Nitra, ktorá bude smerovať na Banskú Bystricu s výhľadom napojenia na smer Nové Zámky. 
V novo  budovanej  križovatke  nad  Lehotou  sa  rušia  rekultiváciou  všetky  už  doteraz 
vybudované zjazdy a výjazdy v smere na Nitru i z Nitry, v smere na Bratislavu i z Bratislavy. 
(Rekultivácia - inak povedané vybúrajú  sa už vybudované výjazdy a zjazdy a premenia späť 
na pôdu)

Po  zistení  uvedených  skutočností  som  ihneď  na  ďalší  deň  -  22.  februára  2008, 
v ranných  hodinách,  navštívil  p.  starostu  v jeho  úrade  a pýtal  som sa  prečo  obec  Lehota 
nebude napojená na rýchlostnú cestu. O tejto skutočnosti nevedel, ba dokonca ma presviedčal, 
že asi to tak nie je. Keď som mu vysvetlil na projekte, že obec Lehota naozaj nebude napojená 
na rýchlostnú komunikáciu a apeloval som na neho, že s tým musíme niečo urobiť, povedal 
mi, že on už vydal súhlasné záväzné stanovisko Obce k územnému konaniu. Ďalej povedal, že 
keď  sa  podaril  odklon  rýchlostnej  cesty,  že  ho  ani  nenapadlo  sledovať  či  Lehota  bude 
napojená  na  rýchlostnú  cestu.   Pýtal  som  sa  p.  starostu  prečo  nezavolal  odborníkov 
k projektom,  ktoré  mal  na  obci  k  vyjadreniu,  Odborníci  by  mu  boli  poradili.  Na  to  mi 
neodpovedal. Dohodli sme sa, že v obci spojíme všetky sily a urobíme všetko pre to, aby 
Lehota bola napojená na rýchlostnú komunikáciu.  Dúfam, že nemusím vysvetľovať, ako 
Lehota utrpí tým, že nebude napojená na rýchlostnú cestu. Vtedy som povedal, že na jeho 
mieste zistiac takéto závažné skutočnosti,  ihneď by som vycestoval na Národnú diaľničnú 
spoločnosť  (NDS)  rokovať.  Pán  starosta  tak  neučinil.  Dohodli  sme  sa,  že  na  utorok  26. 
februára  2008  p.  starosta  zvolá  mimoriadne  zastupiteľstvo,  na  ktoré  by  mal  pozvať  i p. 
starostu  obce  Veľké  Zálužie,  pretože  tento  problém  sa  bytostne  dotýka  i  V.  Zálužia 
a podnikateľov v obci. Keďže som prisľúbil pomoc skontaktoval som sa s členom petičného 
výboru p. Ing. Jozefom  Kečkéšom a navštívili sme p. starostu V. Zálužia. Zbežne sme ho 
informovali o problematike a osobne sme ho pozvali na mimoriadne zastupiteľstvo. Následne 
sme navštívili p. starostu Lehoty a informovali sme ho o pozvaní p. starostu V. Zálužia do 
Lehoty. Na Obecnom úrade sme pri tejto príležitosti stretli poslanca  p. Radoslava  Kriváčka, 
ktorému sme vysvetlili problematiku. Prisľúbil, že po svojej línii sa bude snažiť veci pomôcť. 
Samozrejme, že existuje technické riešenie a je možné napojiť cestu III. triedy (III/51311), 
pravostranným napojením na rýchlostnú cestu za križovatkou, t.j. nie do vetvy križovatky, 
napr. v 2 km úseku medzi križovatkou a benzínovou pumpou Slovnaft  pred  Kynekom.

Avšak v deň, keď pozvánkou bolo zvolané mimoriadne zastupiteľstvo - v utorok 
26. februára 2008, sa udiali neuveriteľné skutočnosti. V ten deň na pracovnom stretnutí 
prečítal hneď v úvode p. starosta obce Lehota svoje prehlásenie, kde citoval projektanta, p. 
starostu  obce Jarku a vyjadril svoje stanovisko, že nepovažuje za potrebné dávať akékoľvek 
podnety na NDS.
Týmto výrazne ovplyvnil ďalší priebeh  pracovného stretnutia a mimoriadne zastupiteľstvo 
k tejto problematike ani nezvolal.  Jediným výsledkom tohto pracovného stretnutia bolo, že 
sme sa dohodli, že p. starosta obce napíše list projektantovi s otázkou, prečo sa zrušili všetky 
napojenia na rýchlostnú cestu. Po skončení pracovného stretnutia som p. starostu poprosil, 
aby mi dal jeho prehlásenie,  ktoré prečítal. Pán starosta to odmietol.

V piatok 7. marca 2008 som navštívil p. starostu obce Lehota. Na moju otázku čo je 
nové v danej veci napojenia  na R 1, mi odpovedal: „ nič, budeme chodiť cez Kynek.“



Moje prehlásenie:
1. Pán  starosta  Obce  Lehota  si  nepreštudoval  dostatočne  projekty  k územnému 

konaniu k navrhnutej trase R1 NITRA, západ – SELENEC (južný obchvat mesta 
Nitry). Vydal súhlasné stanovisko Obce Lehota na riešenie rýchlostnej cesty bez 
akéhokoľvek  pripojenia  obce  na  rýchlostnú  cestu.   Nevyužil  tak  zákonnú 
možnosť  vyjadriť  svoj  nesúhlas  k takémuto  návrhu  bez  pripojenia  obce  na 
rýchlostnú cestu. Porušil  tak sľub starostu,  ktorý zložil,  že bude riadne plniť 
svoje povinnosti, hájiť záujmy obce a jej obyvateľov.

2. Chcem využiť všetky svoje možnosti a pomôcť tak obci, aby sa pripojenie  obce 
Lehota na rýchlostnú cestu vybudovalo.

V Lehote 12.3.2008 Ing. Juraj Šášik



Príloha č. 3

Starosta dôrazne odmieta obvinenie pána poslanca Ing. Šášika, nie je si vedomý, že by porušil 
sľub starostu obce, naopak vo svojej funkcii sa snaží robiť maximum pre prospech a dobro 
všetkých občanov Lehoty. Príspevok pána poslanca má v sebe niekoľko vyjadrení, ktoré nie 
sú pravdivé a neboli z jeho strany povedané. Polemizovať o nich starosta odmieta pretože by 
to boli tvrdenia proti tvrdeniu. Nebude tým zaťažovať poslancov a ostatných spoluobčanov. 
V závere cituje z listu z Dopravoprojektu, divízia Zvolen, že súčasne platné technické normy 
((STN  736101  Projektovanie  ciest  a diaľnic  a STN  736102  Projektovanie  križovatiek  na 
pozemných komunikáciách) neumožňujú pripojenie ciest III. Triedy priamo do vetiev takejto 
križovatky.



Príloha č. 4 

JUDr.  Jozef  Burda -   vo  svojom  diskusnom  príspevku  poukázal  na  čerpanie  z fondov 
európskej  únie, kde konštatoval, že zo strany obecného úradu nie je venovaná dostatočná 
pozornosť Dôkazom tohto tvrdenia je i to , že v rozpočte na rok 2007 a 2008 neboli vyčlenené 
žiadne finančné prostriedky na prípravu projektov.  Poukázal  na to,  že  v súčasnej  dobe sa 
čerpajú fondy z európskej únie na úseku výstavby školských zariadení.
Vyjadril  sa v ďalšej  časti  k správe kontrolórky,  kde konštatoval,  že kvalita pomenovaných 
problémov je veľmi dobrá, negatívom však je to, že niektoré problematiky opisované v správe 
sa opakujú bez prijatých zásadných opatrení,  ktoré by tieto problémy následne riešili. Napr. 
investovanie  finančných prostriedkov z rozpočtu  do objektov  alebo na  výstavbu objektov, 
ktoré nie sú v majetku obce. Je to porušenie Zákona o majetku obcí. V tejto časti p. Burda 
prejavil vieru v tom, že táto správa bude uverejnená na internetovej stránke Lehoty.
V tretej  časti  sa vyjadril  k napojeniu obce na severný a južný obchvat.  Poukázal  na svoje 
rokovania, ktoré vykonal na Mestskom úrade v Nitre a na národnej diaľničnej spoločnosti. 
Z týchto  rokovaní  jednoznačne  vyplynul  záver,  že  nič  sa  na  súčasnom  stave  a  projekte 
južného obchvatu meniť nebude.   Poukázal však na možnosť (pravostranného pri bočenia) 
k severnému  obchvatu  medzi  križovatkou  Lehota  a pumpou.  K takémuto  riešeniu  by  bola 
prístupná i NDS,  potrebuje však  podnet na takéto rozhodnutie t.z. že je potrebné zo strany 
obecného úradu prípadne starostu či už listom, alebo uznesením mimoriadneho zastupiteľstva 
tento  náš  problém ,  národnej  diaľničnej  spoločnosti  nadniesť.  Zvlášť  z toho  pohľadu,  že 
národná diaľničná spoločnosť bude v dĺžke 600 m prekladať starú cestu smerujúcu na Kynek 
a do mesta Nitra. Za minimálnych nákladov by sa toto pravostranné pri  bočenie dalo pri 
prekládke tejto cesty realizovať. 
V ďalšej  časti  p.  Burda  okrajovo  spomenul  pracovné  stretnutia,  ktoré  realizujú  poslanci 
obecného zastupiteľstva a poukázal na to, že potiaľ,  pokiaľ tieto pracovné stretnutia riešia 
problematiku obce a občanov Lehota sú tieto pracovné stretnutia verejné. To znamená i účasť 
občanov je zabezpečená jednak zákonom o obecnom zriadení a jednak Ústavou Slovenskej 
republiky. V tejto časti ďalej konštatoval, že nie je možné pranierovať za neúčasť na týchto 
stretnutiach  poslanca  obecného  zastupiteľstva.  V zákone  o Obecnom  zriadení  je   riešená 
zásada verejnosti a informovanosti občana. Potiaľ, pokiaľ by chceli poslanci pracovať formou 
pracovných  stretnutí  museli  by  si  ich  popísať  pomenovať  a schváliť  v tkz.   Rokovacom 
poriadku. Aj tak konštatoval, že takéto formy práce  (pracovné stretnutia) zákon o obecnom 
zriadení nepozná.    


