
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25. júna 2008 v zasadacej 

miestnosti obecného úradu v Lehote.

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

   Ospravedlnený: Milan Chmelár                          

1. Otvorenie

Riadne 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. Kontrola uznesení 
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2007
5. Záverečný účet obce Lehota za rok 2007
6. Správa hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2008          
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2008       
8. Pridelenie uvoľneného 2-izbového bytu v 15Bj         
9. Vytvorenie dočasnej komisie pri OcÚ pre zavedenia EURA
10. Príprava osláv 705. výročia založenia obce – informácia  
11. Informácia o možnosti čerpania z fondov Európskej únie
12. Žiadosti a sťažnosti 
13. Rôzne
14. Interpelácia poslancov 
15. Diskusia
16. 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        
- Juraj Pavel 
- Július Tábi     

Za overovateľov zápisnice určil:
- Radoslav  Kriváček 
- Milan  Belko          

Za zapisovateľku zápisnice určil:
- Gabriela Zabáková



K     bodu 3  
Kontrola  uznesení:  Uznesenie  č.  24/2008,  žiadosť  p.  Ing.  Kováča  Vladimíra  o súhlas  na 
zriadenie  vstupu na pozemok (parc.  č.  13/1,  kat.  územie  Lehota).  Stavebná komisia  mala 
špecifikovať podmienky.  
Stavebná  komisia  vyšpecifikovala  podmienky  tak,  že  p.  Kováč  urobí  na  vlastné  náklady 
prístupovú cestu po dohode so stavebnou komisiou a prispeje sumou 20 tis. Sk, pri realizácii 
zveľaďovania parku v tejto lokalite 
OZ jednomyseľne schvaľuje návrh stavebnej komisie. 

K bodu 4
Hlavná kontrolórka obce Bc. Vajdová predniesla stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 
2007 – viď príloha 

• OZ berie stanovisko HK na vedomie 

K bodu 5
Záverečný účet obce Lehota: 

• v súlade  s  §  31  ods  7  zákona  č.  445/2001  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  OZ 
jednomyseľne  vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad 

K bodu 6
Hlavná kontrolórka predniesla správu za 1. polrok 2008 – viď príloha 

• Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK za 1. polrok 2008

K bodu 7
Hlavná kontrolórka vypracovala  plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na 2. polrok 
2008

• OZ jednomyseľne poveruje HK plánom kontrolnej činnosti v 2. polroku 2008 

K bodu 8
P. Kotrec Štefan, Lehota 668 – nájomník v 15Bj požiadal o  ukončenie nájmu k 30.6.2008

• Sociálna komisia dňa 22.6.2008 zasadala a uzniesla sa na pridelenie 2- izbového bytu 
p.  Brunovskému  Stanislavovi   (terajšiemu  nájomníkovi)  a byt  po  p.  Brunovskom 
1-izbový prideliť p. Vargovej Dane 

• za návrh sociálnej komisie hlasovalo OZ jednomyseľne 
• obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  pridelenie  2-izbového  bytu  v 15Bj  Lehota   po  p. 

Kotrecovi,  žiadateľovi  Stanislavovi  Brunovskému  a 1  -  izb.  byt  po  p.Brunovskom 
prideľuje p. Vargovej Dane 

K bodu 9
Hlavná kontrolórka predniesla príspevok ohľadne ľahšieho prechodu na EURO

• navrhuje vytvoriť  dočasnú komisu  pri  OcÚ pre zavedenie  EURA v zložení  hlavná 
kontrolórka, p. Kriváček a p. Zabáková.

• Ing. Šášik – komisia by sa mala tomu vážne venovať lebo hrozia rôzne pokuty
• hlavná  kontrolórka  pripomenula,  že  problém  bude  so  zaokrúhľovaním,  hlavne 

v neprospech obce 
• dňa 8. júla 2008 bude zverejnený konverzný kurz,  od augusta 2008 začína povinnosť 

duálneho  oceňovania,  t.j.  oceňovanie  v SKK  a v  EURO  na  všetkých  dokladoch 
(faktúra, potvrdenka, PPD, VPD, výplatná listina) 



• OZ schvaľuje dočasnú komisiu pri OcÚ pre zavedenia EURA v zložení Bc. Vajdová, 
p. Kriváček, p. Zabáková

K bodu 10
P. Kubicová informovala ako prebiehajú prípravy osláv 705.-teho výročia založenia obce

• dňa 13. a 14.9.2008 sa budú konať oslavy                        
• ak by sa podarilo zabezpečiť kapelu, tak oslavy by začali dňa 12.9.2008 koncertom, 

ale je to finančne náročné
• 13.9.2008 bude výstava zvierat  (drobnochov),  vinársky spolok za symbolické ceny 

bude zabezpečovať ochutnávku vín,  pre deti  bude skákací hrad,  mažoretky,  vláčik, 
ktorý  by  premával  po  dedine,  v zasadačke  obecného  úradu  sa  bude  prezentovať 
história  obce,  prizvú  sa  spevácke  súbory  z okolitých  dedín,  bude  zabezpečené 
občerstvenie, pitný režim, večer sa to ukončí zábavou (skupina Brilax)

• 14.9.2008 sa začne svätou omšou a v priestoroch OŠK sa bude organizovať športové 
popoludnie (futbal, plážový volejbal...)

K bodu 11
O problematike  eurofondov  informovala  obecné  zastupiteľstvo  Ing.  P.  Petríková,  ktorá 
zdôraznila dôležitosť tejto problematiky, nakoľko aj  naša obec  má možnosť čerpať finančné 
prostriedky  z fondov Európskej  únie.  Predložila  poslancom  obecného  zastupiteľstva 
Príručku  čerpania  EU  fondov  2007  –  2013  s informáciami  o operačných  programoch 
Národného strategického referenčného rámca NSRR SR 2007-2013. Zdôraznila, že pri štúdiu 
tohto  materiálu by bolo vhodné zamyslieť sa nad potrebami obce, vziať do úvahy majetko-
právne vzťahy,  pretože  väčšina  dotácii  je  podmienená  listom vlastníctva,  príp.  dlhodobou 
nájomnou  zmluvou.  Navrhla  stretnutie  poslancov,  kde  by  sa  dohodlo  v rámci  daných 
možností  ďalšie  smerovanie  čo  do  fondov,  nakoľko  predkladanie  žiadostí  o nenávratný 
finančný príspevok vyžaduje proces plánovania, minimálne však projektovú dokumentáciu.
P.  starosta  povedal,  že  proces  vypracovávania  projektov je  zložitý  a náročný,  sú tu  rôzne 
prekážky, z objektívnych dôvodov sa nemôžeme zapojiť do niektorých projektov. 

K bodu 12
Žiadosti a sťažnosti 
Ing. Dubeň

 žiada OZ o premiestnenie posilňovne do priestorov v KD (vchod zo zadnej strany, po 
bývalom nájomcovi p. Holkovi)

 OZ jednomyseľne súhlasí s premiestnením posilňovne do priestorov  v KD

K     bodu 13  
Rôzne
P. starosta informoval poslancov a občanov:

 o vypracovaní  pasportizácia  dopravného  značenia  na  miestnych  komunikáciách 
a osadení dopravných značiek 1. etapa  

 o vykonaných prácach na rekonštrukcii skladových priestorov v areáli ZŠ 
 o registrácii materského centra Obláčik a začatí jeho činnosti v priestoroch KD
 o doplnení projektu na rekultiváciu a uzavretie skládky
 o novom ozvučení miestneho cintorína  
 o rekonštrukcii a stavebných prácach zasadacej miestnosti v areáli ihriska
 o oprave zatekajúcej strechy na budove ZS      
 o vypracovaní  projektovej  dokumentácie  prestavby  dielne  na  jazykovú  učebňu  ZŠ 

a prestavby kotolne na dielne ZŠ



 o vydaní druhého čísla časopisu obce Lehota
 o návšteve p. Zaujecovej Anny pri príležitosti jej 102. narodenín 

K     bodu 14  
Interpelácie poslancov

P. Andrášiková
o nie je pokosený cintorín – p. starosta sa vyjadril, že okolo hrobu by si mal každý sám 

pokosiť a upraviť a to isté platí aj pre priestory pred každým domom

Ing. Šášik
o bolo  by  vhodné  urobiť  inventarizáciu  hrobov,  nakoľko  sú  voľné  miesta  aj  medzi 

hrobami 
o  p. starosta informoval, že sa chystá pasportizácia hrobov a nový program, kde budú 

zaznamenané  všetky  hrobové  miesta,  bude  to  prístupné  aj  pre  verejnosť  na 
internetovej stránke 

o Ing.  Šášik sa vyjadril,  že  ho občania  cit.  atakovali,  že  je  potrebné urobiť  chodník 
v centre dediny až na začiatok, p. Zaujecová G. bola osobne za p. starostom, on sa 
vyjadril  že  je  na  všetko  sám  a že  niektorí  poslanci  mu  hádžu  polená  pod  nohy 
a nespolupracujú

P. Kubicová
o problém na Kaplonskej ulici,  pri prietrži mračien vytápa dvory domov, nakoľko sú 

jarky zanesené a bolo by vhodné dať ich do pôvodného stavu aby mala kam voda 
odtekať, lebo tí občania ktorí majú vykopané jarky, tak tí to najviac pociťujú, lebo tá 
voda zaplavuje najmä ich 

K bodu 15
Diskusia
P. Chlebcová – riaditeľka MŠ Lehota

 vyzýva členov kultúrnej a školskej komisie aby sa zapojili do príprav „Dňa detí“
 požiadala o vyriešenie závady v umyvárke v budove MŠ (vymeniť umývadlá znížiť 

ich na základe európskych noriem). Ing. Šášik navrhuje poveriť stavebnú komisiu, aby 
spísali závady. 

P. Zárubová
 opomenula vyčistenie resp. znovuvytvorenie jarkov na Kaplonskej ulici 
 p. starosta  plánuje prizvať občanov Kaplonskej ulice a bude sa hľadať riešenie tejto 

situácie 

P. Držík Ľubomír    
 ulica Šenkovská od p. Bernátha až p. Chlebca Vincenta, vlastníkom  pozemkov sa 

nepáči výstavba rodinných domov z ul. Prostredné hony, je zatarasený prístup k ich 
pozemkov, občania sú pobúrení, bude zber úrody a nedá sa tam prejsť s kombajnom 

 p.  starosta  informoval,  že  bol  na  osobnej  tvaromiestnej  obhliadke,  komunikoval 
s vlastníkom, že tento rok na žatvu pustí kombajn k vlastníkom pozemkov

 ponúka pomocnú ruku pri podávaní žiadostí na dotáciu pre ZŠ prostredníctvom KŠÚ 

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



Uznesenie

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2008 
v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 3  
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 

K     Bodu 4  
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 

K     Bodu 5  
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 

K     Bodu 6  
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

K     Bodu 7  
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

K     Bodu 8  
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 



K     Bodu 9  
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

K     Bodu 12  
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)

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

Overovatelia:                                         .

Milan  Belko                  ..............................................                           
 

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

   

 


