
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29. apríla 2008 

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote.

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

                           

1. Otvorenie

Riadne  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  privítaním  všetkých  prítomných  a 
viceprimátora mesta Nitry p. Štefeka Štefana, starosta Mgr. Pavol  Zaujec, ktorý predložil na 
schválenie nasledovný program:

Program:
1. Úvod
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Kontrola uznesení 
4. Riešenie žiadosti p. Mareka Baka 
5. Správa audítora za rok 2007
6. R1 Nitra, západ – Selenec – informácia                     
7. Schválenie zmien v rozpočte na rok 2008 a doplnenie na roky 2009-10       
8. Rekultivácia skládky odpadov Lehota – informácia      
9. Žiadosti a sťažnosti 
10. Rôzne
11. Schválenie odmeny za I. štvrťrok 2008 starostovi, zástupcovi starostu 

a hlavnému kontrolórovi obce
12. Interpelácia poslancov 
13. Diskusia
14. Záver

Po  predložení  programu  starosta  obce  požiadal  poslancov  o predloženie  návrhov,  alebo 
pripomienok k programu rokovania. Starosta dal pozmeňujúci návrh, bod 6 za bod 3, ako bod 
4.  Zmena  a aj program bol poslancami jednomyseľne schválený.  

K     bodu 2  

Starosta obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:
- Milan  Belko               
- Juraj Pavel 
- Ľubomír Dúbik   

Za overovateľov zápisnice určil:
- Radoslav  Kriváček 
- Terézia  Andrášiková 

Za zapisovateľku zápisnice určil:
- Gabriela Zabáková



K     bodu 3  
Kontrola uznesení: Uznesenie č. 16/2008, žiadosť p. Mareka Baka - samostatný bod č. 5

K bodu 4
R1 Nitra, západ – Selenec – informácia       
P. starosta informoval:

• oboznámil so situáciou R1, že nie je možné pripojenie do križovatky (vetvy), urobili sa 
podnetné kroky k vyriešeniu tejto problematike 

•    obec získala podporné stanovisko z Veľkého Zálužia a Lužianok 
•    dňa 4. apríla 2008 bolo verejné pojednávanie na Mestskom úrade v Nitre, kde sa za 

obec  zúčastnili  poslanci  p.  Chmelár,  Kriváček  a starosta,  kde  bola  táto  pripomienka 
prednesená 

•    dňa  8.  apríla  2008  prišlo  územné  rozhodnutie,  kde  stavebný  úrad  Nitra  vydal 
rozhodnutie, s tým že našej námietke nebolo vyhovené 

Viceprimátor mesta Nitry, p. Štefan Štefek:
•    pozdravil v mene primátora mesta Nitry p. Dvonča Jozefa všetkých prítomných 
• poznamenal, že sa už stretli s p. poslancami a občanmi minulý rok, kde sa plánovaná 

cesta R1 posunula za horizont obce Lehota
•    projekt je vo fáze, kde je verejná vyhláška – vydané územné rozhodnutie 
•    Ministerstvo dopravy SR vydá následne stavebné povolenie
•  s výstavbou R1sa začne v novembri 2009 a predpokladané ukončenie (kolaudácia) máj-

jún 2010  
• Obec Lehota  príde o priamy prístup na R1 a ani   prvý variant  nepripúšťal  napojenie 

obce (odbočenie), nakoľko Slovenská technická norma to nepripúšťa 
•    predpoklad že sa obec Lehota napojí na R1 bude v mestskej časti Kynek 
• p.  Štefek dal  verbálny aj  písomný  prísľub,  že  sa  tento  problém bude riešiť,  formou 

napojenia v mestskej časti Kynek pri pumpe Slovnaft na terajšiu R1 ale len smerom na 
Nitru 

• momentálne  problémy sú na Čermáni,  ulice  Priemyselná,  Novozámocká smer  Nitra- 
Komjatice  cez Horené a Dolné  Krškany,  a toto  sa  musí  riešiť  súčastne s R1,  aby sa 
predišlo zápcham 

• Slovenská  správa  ciest  pôsobí  k tejto  problematike  konzervatívne,  cit:  „zabrzdený 
proces“

p. Šášik
•  aký časový horizont dáva mesto na to aby sa to začalo riešiť prepojenie obce na R1

p. Štefek
• odpovedal, že keď bude preklasifikovaná cesta na R1 na cestu I. triedy
• momentálne sa pracuje na vysporiadaní majetku a pozemkov, ale nevie sa či to bude 

prepojenie pred alebo za pumpou Slovnaft v mestskej časti Kynek 

p. Tábi 
• upozorňuje, že Slovenská technická norma bola porušená 3krát (každých 5 kilometrov)

p. Štefek



• nie je možné, aby bola každá mestská časť napojená na R1              
• rozširuje sa intravilán mesta Nitry, ktorý sa približuje k súčasnej R1, budú sa realizovať 

protihlukové steny

p. Šášik
• tento výjazd nad obcou Lehota,  slúžil  aj  pre obec Veľké Zálužie,  ak sa nevybuduje 

výjazd pri pumpe, bude to zložitá a sťažená situácia. Stupeň motorizácie stúpa a treba sa 
pripraviť dopredu 

p. Štefek
• znova dal prísľub,  že  urobia  všetko,  nakoľko je tu druhá možnosť  vytvoriť  okružné 

križovatky (kruhový objazd) od Hlohovca na Kynek 
• mesto  je  na to  pripravené,  nakoľko Kynek  patrí  mestu  tak sa  mesto  posnaží  urobiť 

všetky kroky k správnemu riešeniu situácie 

p. Krajinčák (občan)
• myslí si, že mesto Nitra si rieši svoje voličské sľuby na úkor okolitých obcí, napr. na 

úseku napojenia na Kyneku v smere do NR si budú musieť občania kupovať diaľničnú 
známku 

p. Štefek 
• Mesto Nitra si nerieši takto svoje voličské sľuby, nakoľko výstavba R1 je programové 

vyhlásenie vlády SR 
• obec so svojimi krokmi, nakoľko podala petíciu, ešte viac naštartovala mesto, mesto je 

naklonené aj legislatíva                
• investorom je Národná diaľničná spoločnosť, čiže nezaťažuje rozpočet mesta Nitry  

P. starosta poďakoval p. Štefekovi, že oboznámil občanov so situáciou.
P.  Štefek  poďakoval,  že  mohol  vystúpiť  na  OZ,  a chcel  by len  poprosiť  aby sa  nekládli 
prekážky pri výkupe pozemkom a aby to malo hladký priebeh.

K bodu 5
Žiadosť p. Baka Mareka o vývoz odpadu zo septiku, nakoľko v minulom období rok 2007 sa 
konali väčšinou obecné kultúrno-spoločenské akcie.

• stavebná komisia navštívila p. Baka, v minulom roku 2007 bolo cca 24 akcií (obecné), 
obec inkasuje za prenájom a bolo by vhodné aby mala obec na tom spoluúčasť   

• stavebná komisia  navrhuje 1 x štvrťročne vyviezť odpad zo septiku cca 20 m3 na 
obdobie jedného roka 

• Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo návrh stavebnej komisie 
• po uplynutí jedného roka sa žiadosť znova prehodnotí

K bodu 6
Správa auditu za rok 2007
Hlavná kontrolórka prečítala správu auditu za rok 2007

• Názor  audítora:  „Podľa  môjho  názoru  účtovná  závierka  poskytuje  pravdivý 
a objektívny  pohľad  na  finančnú  situáciu  obce  951  36  Lehota,  k 31.12.2007,  na 
výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súladu 
so Zákonom o účtovníctve“

• Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie bez pripomienok správu auditu za rok 2007



K bodu 7
Zmeny v rozpočte na rok 2008 a doplnenie rozpočtov na roky 2009-2010

• predseda finančnej komisie p. Kriváček predniesol návrh na zmenu v rozpočte na rok 
2008 nasledovne :
Príjmová časť     -  bežný rozpočet                200 tis Sk 
                            -  finančné operácie         3.250 tis Sk
Výdavková časť -  kapitálový  rozpočet    3.450 tis  Sk  viď príloha  Uznesenie  č.  7 
Finančná komisia)

p. Chmelár
• bol  by rád  keby tam boli  zahrnuté  výdavky na vysporiadanie  pozemkov  ulica  pri 

Kapustniciach
• navrhuje vziať z bodu 3/ sumu z 250 tis Sk na 150 tis Sk a nový bod majetkoprávne 

vysporiadanie ulice 100 tis Sk. 
• poslanci hlasovali  1 za, 5 proti, 3 sa zdržali, návrh pána Chmelára neprešiel 

p. Kriváček
• upozornil,  že  rezerva  je  v bode  7/,  prioritou  obce  je  riešiť  obecné  majetkoprávne 

vysporiadanie  pozemkov 
•

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny v rozpočte na rok 2008, 8 poslancov za, 1 proti. 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne berie na vedomie rozpočty na roky 2009-2010

K bodu 8
Rekultivácia skládky odpadov Lehota – informácia
P. Starosta informoval:

• príprava projektu na rekultiváciu skládky odpadov  „Korytá“ prebiehala vyše jedného 
roka

• obec podala na ministerstvo životného prostredia dňa  18.4.2008 žiadosť o nenávratné 
finančné prostriedky (NFP) na rekultiváciu skládky vo výške cca 13 mil. Sk 

K bodu 9
Žiadosti, sťažnosti spoluobčanov
P. Némethová Monika, Lehota 479 – žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu rodinných domov 
na p. č. 1897/3

• p. Dúbik, predseda stavebnej komisie dal vyjadrenie, že táto parcela je v extraviláne 
a táto časť nie je v zastavanom území obce Lehota a týmto nesúhlasí s výstavbou RD

• p. starosta informoval, že sa bude v roku 2009 robiť zmena v ÚSP, obec tam plánuje 
do budúcnosti vytvoriť zónu pútnickeho miesta, takže nebolo by vhodné tam stavať 
RD

• OZ  neschvaľuje žiadosť p. Némethovej, 8 za, 1 sa zdržal

P. Bernát Roman, Zabák Elemír,  Chlebec Rudolf,  Chlebec Michal – žiadosť o súhlas 
s výstavbou na p. č. 1543/12, 1543/11, 1543/7, 1543/8

• p.  Dúbik,  predseda  stavebnej  komisie  oboznámil,  že  tieto  parcely  sú v extraviláne 
a odporúča schváliť túto žiadosť

• p. Tábi nesúhlasí, nakoľko je to tiež v extraviláne a neodsúhlasili povolenie stavať p. 
Neméthovej 



• p.  Šášik  –  v minulom  volebnom  období  vznikol  precedens,  a poslanci  v tomto 
volebnom období by to chceli napraviť 

• OZ schvaľuje – dáva súhlas s výstavbou RD, 7 za, 2 sa zdržali

Top  Game  Group  Topoľčany –  žiadosť   o zmenu  rozhodnutia  a udelení  individuálnej 
licencie  na  prevádzkovanie  výherných  prístrojov,  z dôvodu  premiestnenia  z pohostinstva 
Martišová Lehota do KD Piváreň Bako Lehota 

• obecná rada odporučila schváliť požadovanú zmenu
• OZ vydáva súhlas na zmenu rozhodnutia a udelení individuálnej licencie, 7 áno, 2 sa 

zdržali

Ing.  Kováč  Vladimír,  Žirany  91 –  žiadosť  o súhlas  na  zriadenie   vstupu  na  pozemok, 
ktorého je vlastníkom

• p. Dúbik, predseda stavebnej komisie navrhuje iba schváliť vstup na pozemok a do 
budúceho OZ sa stavebná a finančná komisia  dohodne akou formou bude ďalej riešiť 
uvedenú žiadosť 

• OZ jednomyseľne  schválilo  prístup  na  pozemok  a podmienky  sa  vyšpecifikujú  do 
ďalšieho OZ 

K bodu 10
Rôzne
P. starosta informoval poslancov a občanov:

• o vykonaní zberu odpadu formou troch veľkoobjemových kontajnerov 
• o zbere a drtení  bioodpadu
• o schválení dotácií z Nitrianskeho samosprávneho kraja pre 3 projekty podané obcou 

a ZŠ na nasledovné akcie: 1) 705. výročie založenia obce Lehota v sume 10.000,- Sk
      2) Beh pre zdravie obcou Lehota 2. ročník v sume 9.000,- Sk 

                                         3) Zabav sa s nami športovými hrami v sume 19.000,- Sk
• o vydaní časopisu Lehota pred Veľkou nocou a zároveň poďakoval redakčnej  rade, 

a ostatným prispievateľom, že aj  napriek časovej tiesni  bol časopis expedovaný do 
každej  domácnosti  ešte  pred  Veľkonočnými  sviatkami.  Časopis  by mal  vychádzať 
štvrťročne.

• o začatí stavebných prác na skladových priestorov v ZŠ Lehota, súčasne sa pripravuje 
projektová  dokumentácia  na  prestavbu   bývalej   kotolne  na  pracovnú  miestnosť 
a pracovná miestnosť v budove ZŠ, na jazykovú učebňu

• o vybavení listu vlastníctva (LV) na budovu Domu smútku
• o vyčistení spadnutého stromu a konárov v okolí Krypty nad obcou a o opílení halúz 

na miestnom cintoríne 
• o pokračovaní prác pred vysporiadaním ulice Nad Hliníkom (fyzicky bolo urobené 

porealizačné zameranie obecného vodovodu)

K bodu 11
Schválenie  odmeny  za  I.Q.2008  pre  starostu,  zástupcu  starostu  a hlavného  kontrolóra. 
Predseda  návrhovej  komisie  p.  Belko  predniesol  navrhnuté  odmeny  a následne  ho  OZ 
schválilo.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu nasledovne:

- starosta obce:             16%
- zástupca starostu:      11%
- hlavný kontrolór:      16%



K bodu 12
Interpelácie poslancov

P. Vajdová 
 PC na  OcÚ sú určené pre verejnosť, bezplatne, pre bežnú prevádzku a nie sú určené 

ako PC na prevádzkovanie výherných a nevýherných hier a iných zábavných činností 

P. Kriváček  
 podal  v spolupráci  s Ing.  Petríkovou  projekt  v rámci  Zamestnaneckého  grantového 

programu Nadácie SPP „Prispôsobenie oddychovej zóny námestíčka pre deti v obci 
Lehota“, projekt bol úspešne podporený sumou  30tis Sk

P. Chmelár 
 upozornil, že  p. Bajerleová by si mala dať odstrániť koreň a kvety ktoré vysadila do 

starých pneumatík a tým znemožnila prístup na verejné priestranstvo 
 p. starosta vyzve písomným upozornením p. Bajerleovú

P. Šášik
 chcel by vedieť koľko projektov je pripravených
 p.  starosta  oboznámil,  že  Ing.  Petríková  pripravuje  správu o možnostiach  čerpania 

finančných prostriedkov z eurofondov 

P. Kubicová 
 pri školskej družine detí by bolo vhodné dať zo strany p. Krajinčáka  do pôvodného 

stavu bránku a aj hojdačku, p. Krajinčák prisľúbil, že túto situáciu bude riešiť 
 blíži sa „Deň zeme“ a chcela by navrhnúť p. riaditeľke ZŠ, aby sa do tohto projektu 

zapojili s deťmi, aby sa trošku očistila obec (vyčistiť potoky)
 p.  Šášik   upovedomil,  že  treba  riešiť  problém s potokom komplexne,  aby sa  dala 

žiadosť na Povodie Váhu (spravuje potok) o vyčistenie potoka 

K bodu 13
Diskusia

P. Fúsková       
 myslí si, že poplatok za TKO na rok 2008 je moc veľmi vysoký 
 vestibul v zdravotnom stredisku býva zatvorený ráno

P. Tábi 
 dáva vyrozumenie  na TKO – v tejto  sume je  zahrnutý  aj  vývoz veľkoobjemových 

kontajnerov

P. Krajinčák  
 upozorňuje na problém – cesta ku Kaplonke, výstavba v časti Stará Hora  

P. starosta ukončil diskusiu a poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní obecného 
zastupiteľstva. 



Uznesenie

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29. apríla 2008 
v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 5  
Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 17/2008
s c h v a ľ u j e 
vývoz odpadu zo septiku 1 x štvrťročne (20m3) v objekte kultúrneho domu (Piváreň Bako), 
na obdobie jedného roka , po uplynutí jedného roka sa žiadosť znova prehodnotí 

K     Bodu 6  
Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 18/2008
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu nezávislého audítora  za rok 2007 bez pripomienok 

K     Bodu 7  
Obecné zastupiteľstvo 
Uznesenie č. 19/2008
b e r i e   n a   v e d o m i e 
rozpočty na rok 2009 a 2010 

K     Bodu 7  
Obecné zastupiteľstvo 
Uznesenie č. 20/2008
s c h v a ľ u j e  
zmeny v rozpočte na rok 2008 nasledovne: 

Príjmová časť     -  bežný rozpočet                200 tis Sk 
                            -  finančné operácie         3.250 tis Sk
Výdavková časť -  kapitálový  rozpočet    3.450 tis  Sk  viď príloha  Uznesenie  č.  7 
Finančná komisia)

K     Bodu 9  
Obecné zastupiteľstvo 
Uznesenie č. 21/2008
n e s c h v a ľ u j e  
žiadosť p. Némethovej, Lehota 479, o umiestnenie stavby rodinných domov  na p.č. 1897/3
 
K     Bodu 9  
Obecné zastupiteľstvo 
Uznesenie č. 22/2008
s c h v a ľ u j e  
žiadosť  P.  Bernát  Roman,  Zabák  Elemír,  Chlebec  Rudolf,  Chlebec  Michal,  o súhlas 
s výstavbou rodinných domov  na p. č. 1543/12, 1543/11, 1543/7, 1543/8



K     Bodu 9  
Obecné zastupiteľstvo 
Uznesenie č. 23/2008
s c h v a ľ u j e    
zmenu  rozhodnutia  o udelení  individuálnej  licencie  prevádzkovania  výherných  prístrojov, 
z dôvodu premiestnenia z pohostinstva Martišová do Pivárni Bako pre f. Top Game Group 

K     Bodu 9  
Obecné zastupiteľstvo 
Uznesenie č. 24/2008
s c h v a ľ u j e 
žiadosť Ing. Kováča, Žirany 91, o súhlas na zriadenie prístupovej cesty cez obecný pozemok 
k vstupu na pozemok p.č. 13/1, ktorého je vlastníkom 
u k l a d á
stavebnej a finančnej komisii  vyšpecifikovať podmienky do najbližšieho OZ, za ktorých si 
môže uvedenú prístupovú cestu zriadiť 

K     Bodu 11  
Obecné zastupiteľstvo 
Uznesenie č. 25/2008
s c h v a ľ u j e 
odmenu za I.Q.2008 pre starostu, zástupcu starostu a hlavného kontrolóra nasledovne:

- starosta obce:            16%
- zástupca starostu:      11%
- hlavný kontrolór:      16%

K     Bodu 12  
Obecné zastupiteľstvo 
Uznesenie č. 26/2008
b e r i e   n a   v e d o m i e  
PC na  OcÚ sú určené pre verejnosť, bezplatne, pre bežnú prevádzku a nie sú určené ako PC 
na prevádzkovanie výherných a nevýherných hier a iných zábavných činností 

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

Overovatelia:                                         .

Terézia  Andrášiková    ..............................................                           
 

Radoslav  Kriváček       ..............................................                       

   


