
Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23. februára 2009, 

o 17.00 hod., v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote.

Prítomní: 
Mgr. Pavol  Zaujec,  Radoslav   Kriváček,  Milan Belko,  Milan Chmelár, Dagmar Kubicová, 
Terézia Andrášiková, Bc. Alena Vajdová, Ľubomír Dúbik
Ospravedlnený:  Ing. Ivan Chlebec
Neprítomní: Juraj Pavel, Ing. Juraj Šášik

1. Otvorenie

Mimoriadne  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. Spolufinancovanie projektu „Multifunkčné ihrisko“
4. Záver

Po  predložení  programu  starosta  obce  požiadal  poslancov  o predloženie  návrhov,  alebo 
pripomienok k programu rokovania. Nakoľko nebol žiadny iný návrh, poslanci jednomyseľne 
navrhnutý program schválili. 

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

- Milan  Chmelár                   
- Terézia  Andrášiková
- Ľubomír Dúbik     

Za overovateľov zápisnice určil:
- Dagmar  Kubicová     
- Radoslav  Kriváček 

Za zapisovateľku zápisnice určil:
- Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
P.  starosta  informoval  ohľadne  spolufinancovania  projektu  „Multifunkčné  ihrisko“,  je 
potrebné  vyčleniť  finančné  prostriedky  z rozpočtu  obce  vo  výške  1/3  z predpokladanej 
dotácie na stavebnú pripravenosť.

• OZ jednomyseľne schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo 
výške minimálne 1/3 (16 600 Eur) z predpokladanej dotácie, ako spolufinancovanie na 
stavebnú pripravenosť, prípadne dostavbu multifunkčného ihriska v obci Lehota

P. starosta ukončil mimoriadne zasadnutie OZ  a poďakoval všetkým prítomným za účasť na 
rokovaní obecného zastupiteľstva.



Uznesenie

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23. februára  2009 
o 17.00 hod., v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 3  
Uznesenie č. 7/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške minimálne 1/3 (16 600 Eur) 
z predpokladanej dotácie, ako spolufinancovanie na stavebnú pripravenosť, prípadne dostavbu 
multifunkčného ihriska v obci Lehota

Overovatelia:                                         

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

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

   
............................................................

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


