
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20. augusta 2008 

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote.

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

   Ospravedlnení: Dagmar Kubicová, Terézia Andrášiková     

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. Schválenie štatútu obce Lehota 
5. Prijatie VZN o dotáciách a návratných finančných výpomociach z rozpočtu obce
6. Prehodnotenie nájomných zmlúv s lekármi           
7. Spolufinancovanie projektu „Rekultivácia skládky odpadov Lehota“         
8. Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi – 

predloženie projektu – odpadové hospodárstvo – informácia
9. Energetická efektívnosť v budove ZŠ Lehota – podanie žiadosti projektu - 

informácia
10. Žiadosti a sťažnosti 
11. Úprava príspevku pri narodení dieťaťa 
12. Rôzne
13. Schválenie odmeny za II. štvrťrok 2008 starostovi obce, zástupcovi starostu 

a hlavnému kontrolórovi obce 
14. Interpelácia poslancov 
15. Diskusia
16. Záver

Po  predložení  programu  starosta  obce  požiadal  poslancov  o predloženie  návrhov,  alebo 
pripomienok k programu rokovania. Predseda finančnej komisie p. Kriváček navrhol ako bod 
programu  „Úprava  príspevku  pri  narodení  dieťaťa“  za  bod  10.  ako  bod  11.  Poslanci 
jednomyseľne doplnený program schválili. 

K     bodu 2  

Starosta obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:
- Juraj Pavel                 
- Július Tábi 
- Radoslav Kriváček 

Za overovateľov zápisnice určil:
- Milan  Belko         



- Milan  Chmelár        

Za zapisovateľku zápisnice určil:
- Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Kontrola uznesení: Uznesenia č. 32/2008 a 34/2008 boli splnené. 

K bodu 4
Hlavná kontrolórka obce Bc. Vajdová predniesla návrh nového štatútu obce Lehota. 

• OZ schvaľuje v § 15 bod 2. písm. q/ zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku 
nad hodnotu 300 EUR (9.037,80 Sk) – jednomyseľne 

• OZ schvaľuje v § 15 bod 2, písm.  r/ nakladanie s majetkovými právami pri FO nad 30 
EUR (903,78 Sk) a pri PO nad 100 EUR (3.012,60 Sk) 

• OZ schvaľuje v § 20 bod 4, Obec má vytvorené tieto stále komisie – Doplnená komisia 
pre ochranu verejného záujmu 

• § 32, § 33, § 34 – doplňujúce údaje z čoho sa erb, zástava a pečať skladá 
• OZ jednomyseľne schvaľuje štatút obce Lehota 

K bodu 5
Hlavná  kontrolórka  obce  Bc.  Vajdová  predniesla  návrh  na  prijatie  VZN  o dotáciách 
a návratných finančných výpomociach z rozpočtu obce. OZ doplnilo v § 4, bod 4, písm. a/ 
starosta  obce  do  500  EUR  (15.063,-  Sk),  písm.  b/  obecné  zastupiteľstvo  nad  500  EUR 
(15.063,- SK).

• OZ jednomyseľne  prijalo  VZN  o dotáciách  a návratných  finančných  výpomociach 
z rozpočtu obce 

K bodu 6
P. starosta informoval o nájomných zmluvách lekárov. Vzhľadom na to, že niektoré zmluvy 
neboli  upravované  od  roku  2005,  navrhuje  ich  prehodnotiť  a ukladá  finančnej  komisii 
prehodnotiť nájomné zmluvy s lekármi v ZS v Lehote 

• Obecné zastupiteľstvo ukladá  do najbližšieho zastupiteľstva  OZ prehodnotiť  výšku 
nájomného a prevádzkových nákladov lekárov v ZS Lehota

K bodu 7
P. starosta informoval o spolufinancovaní projektu rekultivácia skládky odpadov. 

• Názov projektu: Lehota – rekultivácia skládky odpadov
Výška celkových výdavkov na projekt: 14 458 108 Sk
Výška spolufinancovania projektu žiadateľom: 722 905,40 Sk
Spôsob financovania projektu: vlastné zdroje v hotovosti 

• OZ  záväzne  vyhlasuje  a schvaľuje  predloženie  žiadosti  o  NFP  prostredníctvom 
Operačného programu Životné prostredie (Prioritná os č. 4 – Odpadové hospodárstvo, 
Operačný  cieľ  4.5  –  Uzatváranie  a rekultivácia  skládok  odpadov)  k uzatvoreniu 
a rekultivácii skládky odpadov v Lehote

K bodu 8
P. starosta informoval o stretnutí Ponitrianskeho združenia pre separovaný zber a nakladanie 
s odpadmi :

• združenie 65-tich členských obcí sa zapojí do výzvy na separáciu odpadu a predloží 
projekt do 22. augusta 2008



• ohraničenosť projektu je vo výške 150 mil. Sk 
• projekt  rieši  zavedenie  nádobového  a kontajnerového   systému  a sprevádzkovanie 

dotrieďovacej linky 
• pre každú domácnosť rieši zabezpečenie nádoby pre plasty a papier, pre sklo a kov 

budú zabezpečené podľa počtu obyvateľov kontajnery 
• zavádza  evidenčný systém v domácnostiach, ako a koľko kto vyseparuje
• realizácia pri úspešnosti projektu sa predpokladá v roku 2010 a udržateľnosť projektu 

sa požaduje min 5 rokov 
• finančná spoluúčasť na projekte sa rieši úverom združenia 
• separácia  bioodpadu  sa  v budúcnosti  bude  riešiť  projektom  v druhej  výzve,  ktorá 

vyjde  pravdepodobne  v budúcom  roku  (2009),  s vytvorením  kompostárne 
v Jelšovciach 

K bodu 9
P.  Ing.  Petríková  informovala,  že  obec  Lehota  sa  minulý  mesiac  zapojila  do  pilotného 
projektu  „Energetická  efektívnosť  vo  verejných  budovách“  podporovaného 
z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice. 

Cieľom výzvy bolo zníženie energetickej náročnosti prevádzky vybraných verejných 
budov. V našom prípade išlo o budovu Základnej školy Lehota.  Obec mohla v rámci tejto 
výzvy predložiť žiadosť len na jeden projekt. 

Pomoc  je  poskytovaná  vo  výške  100  %  celkových  výdavkov  projektu  vo  forme 
realizácie opatrení zameraných na energetickú efektívnosť:

• Zlepšenie  tepelno-technických  vlastností  obvodových  konštrukcií  budov  (steny, 
strechy , okná) na úroveň požadovanú príslušnými predpismi v danej oblasti,

• Modernizácia zdrojov tepla pre zabezpečenie jeho efektívnej dodávky,
• Modernizácia, rekonštrukcia vykurovacích systémov,
• Inštalácia  regulácie  pre  optimálnu  prevádzku vykurovacích  systémov  (hydraulické 

vyregulovanie, inštalácia termostatických ventilov),
• Modernizácia systémov prípravy teplej vody,
• Modernizácia systémov vnútorného osvetlenia
• Modernizácia klimatizačných systémov

K dnešnému dňu sú náležitosti týkajúce sa tejto výzvy v štádiu hodnotenia.     

K bodu 10
Žiadosti a sťažnosti 
P. starosta informoval, že väčšina žiadostí a sťažností sa rieši priebežne. 

Obyvatelia ulice Kaplonská: 
 žiadajú OZ o povolenie na užívanie cesty, ktorá je zapísaná v katastri obce Lehota pod 

par. č. 1912/04 a 1912/1, nachádzajúca sa za záhradami občanov a je v dezolátnom 
stave. Občania sa zaväzujú cestu na vlastné náklady vyčistiť, za účelom užívania

 p. starosta  navrhuje   stavebnej  komisii  zaoberať sa touto žiadosťou do najbližšieho 
OZ – 5 za, 2 sa zdržali 

 OZ  ukladá  stavebnej  komisii  zaoberať  sa  žiadosťou  občanov  Kaplonskej  ulici 
o prístup na par. č. 1912/4 a 1912/1 do najbližšieho OZ

K bodu 11



Predseda finančnej komisie p. Kriváček predniesol návrh na zvýšenie príspevku pri narodení 
dieťaťa pre občanov s trvalým pobytom v obci Lehota z doterajších 3.000,- Sk na  5.121,- Sk 
(170 EUR),  nakoľko tento  príspevok bol  naposledy upravovaný  uznesením OZ v októbri 
2004.

• OZ jednomyseľne  schvaľuje  príspevok  pri  narodení  dieťaťa  pre  občana  s trvalým 
pobytom v obci Lehota na sumu 5.121,- Sk (170 EUR).

K bodu 12
Rôzne
P. starosta informoval poslancov a občanov:

 o dokončení  parčíku  s detskými  preliezkami,  lavičkami  a kolotočmi  a doplnením 
dvoma smetnými nádobami 

 o zrealizovaní  prestavby  bývalej  dielne  na  jazykovú  učebňu  a miestnosť  pre 
administratívnu silu  v budove ZŠ

 o budovaní  pódia  v areáli  ihriska,  dokončení  prác  na  spoločenskej  miestnosti, 
vysprávke a náteri fasády z vnútornej strany budovy 

 o rekonštrukcii sociálneho zariadenia (umývadlá a toalety) v budove materskej školy, 
vybudovaní priečky oddeľujúce šatne od sociálneho zariadenia 

 o vysprávke a náteri fasády na budove školskej družiny, výmene a montáži bojlera 
 o začatí realizácie obnovy evidencie pozemkov pre k.ú. Lehota (ROEP)
 o vypracovanej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie kanalizácie obce 

K bodu 13
Schválenie  odmeny  za  II.  štvrťrok  2008  pre  starostu  obce,  zástupcu  starostu  a hlavnej 
kontrolórke

• OZ schvaľuje odmenu za II. štvrťrok 2008 starostovi obce vo výške 23 %, zástupcovi 
starostu vo výške 13 % a hlavnej kontrolórke vo výške 12 %.

            
K     bodu 14  
Interpelácie poslancov
P. Belko Milan

o v priestoroch materskej školy treba spevniť obvod pieskoviska, aby nedošlo k úrazu
o navrhuje zakúpiť nové zastávky a chodníky vybudovať v obci, p starosta informoval, 

že sa to bude realizovať prostredníctvom výzvy Regenerácia sídiel
o  ľudia si zasypávajú rigole pred svojimi domami a robia si z toho parkoviská 

Ing. Šášik 
o navrhuje  písomne  upovedomiť  občanov,  že  pri  výstavbe  mostekov  k svojim 

pozemkom by mali zachovať rigol, poprípade pohroziť pokutou. Pri výstavbe vody 
a plynofikácie to mala firma, ktorá to realizovala, dať to do pôvodného stavu 

P. Chmelár 
o faktúrované spätné úpravy neboli. Mosteky by mali podliehať drobnej stavbe, určili by 

sa  presné  podmienky.  Navrhuje,  aby  sa  občania  informovali,  čo  presne  znamená 
drobná stavba a navrhuje, aby sa každá stavba (šopky) dala očíslovať tabuľkami, aby 
neboli čierne stavby

o  trvá na tom, aby obchody (COOP Jednota) mali umiestnené smetné koše vonku na 
zreteľnom mieste a takisto aj na zastávkach by bolo vhodné ich osadiť

P. Pavel Juraj



o zúčastnil sa na jednom školení ohľadne bezpečnosti na cestnej premávke, upozorňuje 
na prechod pre chodcov pri základnej škole

K bodu 15
Diskusia
P. Fúsková 

 zaujíma  ju  koľko  občanov  obce  nemá  zaplatené  dane,  TKO,  vodu,  cintorínske 
poplatky za rok 2007   

 p. hlavná kontrolórka oboznámila občanov, že na základe Záverečného účtu za rok 
2007, obec Lehota má minimum nedoplatkov 

 nespravodlivé  voči  ostatným  občanom  je  to,  že  keď  má  niekto  zakúpené  aj  dve 
plastové nádoby a nezaplní ich ako keď má niekto jednu a viac vriec s odpadom 

P. Vajdová Alena 
 odporúča upraviť rozpočet pri položke Príspevok pri narodení dieťaťa 
 dať do povedomia občanov, že sa chystajú oslavy 705. výročia založenia obce 
 na zastávke by bolo vhodné znova nalepiť cestovné poriadky
 navrhuje zakúpiť pre domácnosti plastové kompostoviská 

 
P. Dúbik Ľubomír    

 žiadosti,  ktoré  sú  adresované  stavebnej  komisii,  mali  by  obsahovať  aj  telefonický 
kontakt, aby sa uľahčila komunikácia 

Ing. Šášik Juraj 
 upozornil  na  vandalov,  ktorí  na  vstupnú  uvítaciu  tabuľu  do  obce  Lehota  upevnili 

tabuľu s nevhodným názvom.

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



Uznesenie

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20. augusta  2008 
o 18.00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 38/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
štatút obce Lehota s účinnosťou od 20.augusta 2008

K     Bodu 5  
Uznesenie č. 39/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
VZN o dotáciách a návratných finančných výpomociach z rozpočtu obce Lehota s účinnosťou 
od 20. augusta 2008

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 40/2008
Obecné zastupiteľstvo
u k l a d á   
finančnej  komisii  do  najbližšieho  zastupiteľstva   prehodnotiť  výšku  nájomného 
a prevádzkových nákladov lekárov v ZS Lehota

K     Bodu 7  
Uznesenie č. 41/2008
Obecné zastupiteľstvo
záväzne
v y h l a s u j e      a      s c h v a ľ u j e 
predloženie  žiadosti  o  NFP  prostredníctvom  Operačného  programu  Životné  prostredie 
(Prioritná os č. 4 – Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.5 – Uzatváranie a rekultivácia 
skládok odpadov) k uzatvoreniu a rekultivácii skládky odpadov v Lehote.

Názov projektu:                                                    Lehota – rekultivácia skládky odpadov
Výška celkových výdavkov na projekt:               14 458 108 Sk
Výška spolufinancovania projektu žiadateľom:   722 905,40 Sk
Spôsob financovania projektu:                             vlastné zdroje v hotovosti 

K     Bodu 10  
Uznesenie č. 42/2008
Obecné zastupiteľstvo
u k l a d á 
stavebnej komisii zaoberať sa žiadosťou občanov Kaplonskej ulici o prístup na par. č. 1912/4 
a 1912/1 do najbližšieho OZ



K     Bodu 11  
Uznesenie č. 43/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
príspevok  pri  narodení  dieťaťa  pre  občana  s trvalým  pobytom  v obci  Lehota  na  sumu 
5.121,- Sk (170 EUR) s účinnosťou od 20. augusta 2008

K     Bodu 13  
Uznesenie č. 44/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
odmenu za II. štvrťrok 2008 starostovi obce vo výške 23 %, zástupcovi starostu vo výške 
13 % a hlavnej kontrolórke vo výške 12 %.

            

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

Overovatelia:                                         .

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

Milan  Chmelár             ..............................................                       

   

 



Výpis  

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20. augusta  2008 
v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

Uznesenie č. 41/2008
Obecné zastupiteľstvo
záväzne
v y h l a s u j e      a      s c h v a ľ u j e 
predloženie  žiadosti  o  NFP  prostredníctvom  Operačného  programu  Životné  prostredie 
(Prioritná os č. 4 – Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.5 – Uzatváranie a rekultivácia 
skládok odpadov) k uzatvoreniu a rekultivácii skládky odpadov v Lehote.

Názov projektu:                                                    Lehota – rekultivácia skládky odpadov
Výška celkových výdavkov na projekt:               14 458 108 Sk
Výška spolufinancovania projektu žiadateľom:   722 905,40 Sk
Spôsob financovania projektu:                             vlastné zdroje v hotovosti 

Overovatelia:                                         .

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

Milan  Chmelár      ..............................................                       

   

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


