
Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 6. mája  2009 

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote.

Prítomní: 
Mgr. Pavol  Zaujec,  Radoslav   Kriváček,  Juraj Pavel, Milan Belko,  Milan Chmelár, Dagmar 
Kubicová, Terézia Andrášiková, Bc. Alena Vajdová, Ľubomír Dúbik, Ing. Ivan Chlebec
Ospravedlnená: Bc. Vajdová, 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. Veterný park Nitra – Zbehy        
4. Záver

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

K     bodu 2  

Starosta obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:
- Milan  Belko                          
- Ing. Ivan Chlebec  
- Terézia  Andrášiková

Za overovateľov zápisnice určil:
- Dagmar  Kubicová     
- Juraj Pavel 

Za zapisovateľku zápisnice určil:
- Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Veterný park Nitra – Zbehy
Navrhovateľ, Green Energy Slovakia, s.r.o. predložil Ministerstvu životného prostredia SR 
správu  o hodnotení  „Veterný  park  Nitra  –  Zbehy,  ktorú  nám  ako  povoľujúcemu  orgánu 
a dotknutej obci zaslali. Dotknutá obec má za povinnosť dostatočne informovať o doručení 
správy o hodnotení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a oznámiť, kde a kedy možno do 
správy o hodnotení nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť 
kópie.  Dňa 5.  mája  2009 sa  uskutočnilo  v obci  Lehota  verejné  prerokovanie  v spolupráci 
s navrhovateľom  ohľadne  navrhovanej  činnosti,  z ktorého  bol  vyhotovený  záznam. 
Navrhovateľ predniesol realizáciu projektu „Veterný park Nitra – Zbehy“. Zo strany obce boli 
prečítané tri negatívne stanoviská (Poľovnícke združenie Lehota, Ing. Gregor Gál, občania 



lokality  Krvavé Šenky), kde sa občania domnievajú, že tento projekt je pre nich narušujúci 
element,  či  už  vizuálne,  ekologicky,  z hľadiska  zdravotného  a hlučnosti.  Poľovnícke 
združenie  –  z ich  hľadiska  by  došlo  k negatívnemu  zásahu  až  likvidácii  významných 
hniezdisk, lovísk a zimovísk viacerých chránených a európsky významných druhov vtákov. 
Dôjde  k úplnej  likvidácii  existujúcej  vegetácie  a biotopov  v miestach  trvalého  záberu 
poľnohospodárskej  pôdy,  ktoré  slúžia  na  rozmnožovanie,  kryt  a sú  zdrojom  potravy  pre 
viaceré  druhy  poľnej  zveri.  Navrhovaná  činnosť  bude  zdrojom  viacerých  mechanických 
a fyzikálnych  vplyvov  (hluk,  vplyv  padajúceho  ľadu,  infrazvuk,  vibrácie,  stroboskopický 
efekt a možnosť priameho fyzického kontaktu s listami rotora).

Ing. Ivan Chlebec   
 myslí si, že obci Lehota sa to nedotkne, súhlasí s výstavbou 

p. Juraj Pavel    
 navrhovateľ Green Energy  ubezpečil,  že  pokiaľ sa to nedotýka priamo susedných 

obcí, tak obci Lehota by to nemalo vadiť, súhlasí

p. Terézia Andrášiková
 súhlasí, ale v prípade negatívnych prejavov v jednoročnej skúšobnej prevádzke 

by sa malo dať ešte proti tomu niečo riešiť 

p. Milan  Chmelár 
 nevidí problém s umiestnením stavby, myslí si že zvuk z turbín nebude hlučný, 

zachytí ho aj les       

p. starosta  
 informuje poslancov o tom, že Ing.  Šášik sa mu telefonicky ospravedlnil  za 

neúčasť  na  zasadnutí  OZ  a súčasne  ho  požiadal  o prednesenie  jeho  názoru 
danej problematiky

 Ing. Šášik nesúhlasí s navrhovanou činnosťou z hľadiska negatívneho vplyvu 
na  obyvateľov  Lehota  –  časť  Krvavé  Šenky,  na  zmenu   krajinotvorby 
a narušenie podmienok vtáctva a netopierov

p. starosta 
 ďalej prezentuje, že z odborného hľadiska nemá námietku

 z ľudského hľadiska nesúhlasí – vrtule budú otočené priamo na časť Krvavé 
Šenky a bude to mať aj nepriaznivý zásah do krajinotvorby

 do roku 2020 sa musí 14 % energie vyrábať z obnoviteľných zdrojov 

 bude však rešpektovať rozhodnutie OZ, či už bude pozitívne alebo negatívne 

OZ súhlasí s navrhovanou činnosťou „Veterný park Nitra – Zbehy“, variant 1, za predpokladu 
splnenia zákonom stanovených podmienok a za predpokladu, že  obec Lehota bude pravidelne 
informovaná  s prebiehajúcim komplexným monitoringom navrhovanej činnosti v priebehu 
výstavby,  počas  skúšobnej  doby,  počas  prevádzky  a po  skončení  prevádzky  navrhovanej 
činnosti.  
Poslanci hlasovali 6 za a 2 sa zdržali. 



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



Uznesenie

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 6. mája  2009 
o 18.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 3  
Uznesenie č. 14/2009
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í   
s navrhovanou činnosťou „Veterný park Nitra – Zbehy“, variant 1, za predpokladu splnenia 
zákonom  stanovených  podmienok  a za  predpokladu,  že   obec  Lehota  bude  pravidelne 
informovaná  s prebiehajúcim komplexným monitoringom navrhovanej činnosti v priebehu 
výstavby,  počas  skúšobnej  doby,  počas  prevádzky  a po  skončení  prevádzky  navrhovanej 
činnosti.  
 

Overovatelia:                                         

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

Juraj Pavel                     ..........................................    

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

          


