
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15. októbra 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,  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. Odmeňovací poriadok obce – úprava v súvislosti s prechodom na Euro 
5. VZN obce Lehota o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej 

škole, v základnej škole a v školskej jedálni pôsobiacich v obci Lehota 
6. Prehodnotenie nájomných zmlúv s lekármi        
7. Schválenie poplatkov obce na rok 2009         
8. Schválenie výšky poplatku za prenájom vodomeru                                          
9. Veterný park Nitra, VP Veľké Zálužie 3x2MW - informácia
10. Žiadosti a sťažnosti                  
11. Projekty, príprava, podanie žiadostí o dotácie – informácia 
12. Rôzne
13. Schválenie odmeny za III. štvrťrok 2008 starostovi obce, zástupcovi starostu 

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

Po  predložení  programu  starosta  obce  požiadal  poslancov  o predloženie  návrhov,  alebo 
pripomienok k programu rokovania. Program bol poslancami jednomyseľne schválený. 

K     bodu 2  

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

Za overovateľov zápisnice určil:
- Dagmar  Kubicová     
- Terézia  Andrášiková  

Za zapisovateľku zápisnice určil:



- Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Kontrola  uznesení:  Uznesenie  č.  40/2008   sa  rieši  samostatne  v bode  6./  a uznesenie  č. 
42/2008 v bode 10./

K bodu 4
Hlavná kontrolórka obce Bc. Vajdová predniesla odmeňovací poriadok obce, nakoľko tam 
vyplývajú zmeny v súvislosti s prechodom na EURO

• OZ jednomyseľne schvaľuje odmeňovací poriadok obce s účinnosťou od 1.1.2009  

K bodu 5 
Hlavná kontrolórka obce Bc. Vajdová predniesla návrh na prijatie VZN obce Lehota  o  výške 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej  škole,  v základnej  škole a v školskej 
jedálni pôsobiacich v obci Lehota 

• OZ  jednomyseľne  prijalo  VZN  č.  2/2008  obce  Lehota   o  výške   príspevkov  na 
čiastočnú  úhradu  nákladov  v materskej  škole,  v základnej  škole  a v školskej  jedálni 
pôsobiacich v obci Lehota s účinnosťou od 1.11.2008.

K bodu 6
Predseda finančnej komisie p. Kriváček informoval :

• dňa  14.10.2008  mala  stretnutie  finančná   komisia  na  ktorej  sa  uzniesli,  že  výška 
prevádzkových nákladov v zdravotnom stredisku pre lekárov  by mala byť  vo výške 
70 €/mesačne a výška nájomného 70 €/mesačne pre každého lekára 

P. starosta:
• navýšenie by malo byť v takej veľkej miere, doteraz suma nebola pre každého lekára 

rovnaká, nakoľko každý ordinuje v inom časovom rozpätí, tak by sa to malo zohľadniť
• odporúča  aby  OZ  dôkladne  zvážilo,  či  schvália  takého  zvýšenie  nájomného 

a prevádzkových nákladov
P. Tábi:

• nesúhlasí, aby sa znižovalo, nakoľko je to podnikateľská sféra a lekári dobre zarábajú, 
na každého pacienta, či je chorý alebo nie, tak poisťovne im to preplácajú, a toto nie je 
veľké zvyšovanie 

Ing. Šášik: 
• je to pravda, že za databázu pacientov dostávajú peniaze, napr. vo Veľkom Záluží platia 

omnoho viac 
P. Dúbik:

• privítal by, keby detská lekárka ordinovala v Lehote každý deň, malo by sa to s detskou 
lekárkou prekonzultovať 

• Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje výšku nájomného pre každého lekára 
v zdravotnom  stredisku  70  €/mesačne  a výšku  prevádzkových  nákladov 
70  €/mesačne s účinnosťou od 1.1.2009.

K bodu 7
Predseda finančnej komisie p. Kriváček predložil návrh poplatkov obce na rok 2009

• schválené poplatky z roku 2008 boli upravené  10% navýšením 
• OZ  jednomyseľne  schvaľuje  poplatky  obce  Lehota  na  rok  2009  s účinnosťou  od 

1.1.2009



K bodu 8
P. starosta informoval, že zo zákona vyplýva vymeniť vodomery každých 6 rokov. Tento rok 
2008 sa začalo s výmenou, takže náklady na údržbu vodovodu sa zvýšili. Náklady by sa mali 
v istej miere vrátiť zavedením jednorazovým každoročným poplatkom.
P. Kriváček:

• na zasadnutí finančnej komisie sa uzniesli, že za jedno odberné miesto – vodomer, by 
sa malo zinkasovať 10 € ročne s účinnosťou od 1.1.2009

• OZ jednomyseľne  schvaľuje  za  prenájom vodomeru  fyzickej,  prípadne  právnickej 
osobe v obci Lehota poplatok vo výške 10 € ročne so splatnosťou k 31.5. príslušného 
roka, s účinnosťou od 1.1.2009.

K bodu 9
P. starosta informoval, že dňa 26.9.2008 zaslala f. ENERMONT s.r.o. Bratislava,  projektovú 
dokumentáciu na stavbu „Veterný park Nitra, VP Veľké Zálužie 3x2MW“. Žiadajú od obci 
záväzné stanovisko k PD.

• p.  starosta  odporúča  vydať  uznesenie,  aby  sa  neprijala  takáto  výstavba,  nakoľko 
veterné  stĺpy  s vrtuľami  sú  vo  veľmi  veľkej  blízkosti  katastrálneho  územia  obce 
Lehota 

• Obecné  zastupiteľstvo  jednomyseľne  neschvaľuje  vydanie  záväzného  stanoviska 
k projektovej dokumentácie vyhotovenou f. ENERMONT.

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

 táto žiadosť bola prednesená na zastupiteľstve konanom dňa 20. augusta 2008 
 stavebná  komisia  po  prehodnotení  tejto  žiadosti  odporúča  občanom,  aby  upresnili 

svoju žiadosť, napr. kto je vlastníkom uvádzanej  časti cesty, atď.
• OZ odporúča  upresnenú  žiadosť  o sprístupnenie  cesty  za  účelom IBV naniesť  pri 

schvaľovaní zmien a doplnkov  k súčasne platnému  územnému plánu v   budúcom 
roku 

K bodu 11
P. starosta informoval poslancov a občanov:

 o znovu podaní projektu na rekultiváciu skládky na MŽP SR ku 30.9.2008
 o podaní žiadosti na krajský školský úrad ku 30.9.2008, na riešenie havarijného stavu 

budovy ZŠ – eliminácia vlhnutia budovy 
 o doplnení žiadosti Energetická efektívnosť v budove ZŠ Lehota (žiadosť o doplnenie 

prišla v júli 2008 a žiadajú napr. aká bola spotreba do konca augusta 2008)
 o podaní  projektu  v druhej  fáze,  Ponitrianskeho  združenia  pre  separovaný  zber 

a nakladanie  s odpadmi – vybudovanie kompostoviska v Jelšovciach a zabezpečenie 
vývozu bioodpadu z domácností členských obcí , ku 30.9.2008

 o pripravovaní  projektu  „Operačný  program  konkurencieschopnosť  a hospodársky 
rast;  prioritná  os  2  Energetika;  Opatrenie  2.2  Budovanie  a modernizácia  verejného 



osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky“. Žiadosť 
je potrebné predložiť do 16.2.2009 na MH SR.

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

 o dokončení  pasportizácie  hrobových  miest,  zmapoval  sa  celý  cintorín;  urobila  sa 
kompletná  evidencia  hrobových  miest;  je  to  internetová  aplikácia  (hrob,  miesto, 
zmluvy, platby, neplatiči), je to sprístupnené aj pre občanov 

 o dokončení dopravného značenia na miestnych komunikáciách f. SATES 
 o výmene okien na budove  zdravotného  strediska  (15veľkých a 7 malých okien)
 o stretnutí  so  zástupcami  z dopravy  NSK  a dopravcu  VEOLIA  Nitra  a o návrhoch 

riešenia  prímestskej dopravy (starosta zašle list s pripomienkami občanov) 
 o zápise do listu vlastníctva budovy skladu nachádzajúceho sa v areáli ZŠ 
 o verejnej  vyhláške,  v ktorej  je  oznámenie  o začatí  konania  o obnove  evidencie 

niektorých  pozemkov  a právnych  vzťahov  k nim (tzv.  ROEP),  starosta  upozorňuje 
a vyzýva  spoluobčanov,  aby  si  vo  vlastnom  záujme  vysporiadali  svoje  pozemky, 
pretože v opačnom prípade môžu prepadnúť SPF. 

 
K bodu 13
Schválenie  odmeny  za  III.  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 17 % a hlavnej kontrolórke vo výške 14 %.

            
K     bodu 14  
Interpelácie poslancov
P. Adnrášiková Terézia 

o požiadať lekáreň, či by sa nepremiestnil sklad CO do miestnosti v lekárni, nakoľko ju 
majú nevyužitú

Ing. Šášik Juraj 
o zaujíma ho, či je spracovaný projekt na chodník (hlavná cesta)
P. starosta – PD je spracovaná,  ale malo by sa to riešiť komplexne,  v rámci  projektu 

z prostriedkov fondov EÚ; ak by sa to nepodarilo a ak by boli finančné prostriedky 
v rozpočte  obce  na  rok  2009,  tak  z hľadiska  stavebného  by  nemal  byť  problém 
s výstavbou; projekt by sa mohol začať realizovať v priebehu budúceho roka 2009

P. Kubicová Dagmar 
o zaujíma ju v akom stave je prestavba kotolne v budove ZŠ

      P.  starosta – je už spracovaná projektová dokumentácia, v zimnom období by sa mali 
            začať stavebné práce            

o kedy vyjde časopis obce  
P.   Adrášiková (člen redakčnej rady) – je trošku problém, sú tam malé pripomienky zo   
      strany obce
o poľovnícke združenie - či si nedávali žiadosť o príspevok na rekonštrukciu budovy 

      P.  starosta –  zatiaľ nie, dávali si zapísať poľovnícku chatu na LV 
           

Bc. Vajdová Alena 



o upozornila, že keď sa prijíma vždy nové VZN obce, treba si spraviť dôvodovú správu, 
prečo sa robia zmeny                       

P. Dúbik  Ľubomír
o požiadal občanov, aby si skontrolovali domové uzávery vody  (liatinové poklopy), aby 

ich  nezatarasovali  rôznym  iným  napr.  stavebným  materiálom;  nakoľko  v prípade 
poruchy vody, aby sa mohlo včas predísť nadmerným únikom vody.

K bodu 15
Diskusia
Bc. Chlebcová  Beata 

 15Bj v minulosti žiadala z pozemku MŠ miesto na parkovisko; teraz je to nevyužitý 
priestor, lebo stávajú automobilmi pred budovou MŠ, blokujú rodičom prístup viesť 
deti do MŠ

P. starosta  
 veľkoobjemové kontajnery (3 ks) budú umiestnené v obci Lehota dňa 24.10.2008 
 spracováva sa DVD z osláv 705.-teho výročia založenia obce Lehota; občania si ho 

môžu objednať na obecnom úrade v čase pracovných dní (originál á 250,- Sk)

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



Uznesenie

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15. októbra  2008 
o 18.00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 45/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
odmeňovací poriadok obce Lehota s účinnosťou od 1.1.2009  

K     Bodu 5  
Uznesenie č. 46/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
prijatie  VZN č.  2/2008 obce Lehota   o  výške  príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v materskej  škole,  v základnej  škole  a v školskej  jedálni  pôsobiacich  v obci  Lehota 
s účinnosťou od 1.11.2008

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 47/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
výšku  nájomného  pre  každého  lekára  v zdravotnom  stredisku  70  €/mesačne  a výšku 
prevádzkových nákladov  70  €/mesačne s účinnosťou od 1.1.2009.

K     Bodu 7  
Uznesenie č. 48/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
poplatky obce Lehota na rok 2009 s účinnosťou od 1.1.2009

K     Bodu 8  
Uznesenie č. 49/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
za prenájom vodomeru fyzickej, prípadne právnickej osobe v obci Lehota poplatok vo výške 
10 € ročne so splatnosťou k 31.5. príslušného roka, s účinnosťou od 1.1.2009

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 50/2008
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í 



s projektovou dokumentáciou na stavbu „Veterný park Nitra, VP Veľké Zálužie 3x2MW“ pre 
vydanie územného rozhodnutia

K     Bodu 10  
Uznesenie č. 51/2008
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a 
upresnenú  žiadosť  o sprístupnenie  cesty  za  účelom  IBV  naniesť  pri  schvaľovaní  zmien 
a doplnkov  k súčasne platnému  územnému plánu v  budúcom  roku 2009

K     Bodu 13  
Uznesenie č. 52/2008
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
odmenu za III. štvrťrok 2008 starostovi obce vo výške 23 %, zástupcovi starostu vo výške 
17 % a hlavnej kontrolórke vo výške 14 %.

            

Overovatelia:                                         .

Kubicová  Dagmar                ..............................................                           
 

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

   

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

 


