
Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12. novembra  2009 

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

Prítomní: 
Mgr. Pavol  Zaujec,   Ing. Ivan Chlebec, Terézia  Andrášiková, Milan Belko, Ľubomír Dúbik, 
Radoslav Kriváček, Dagmar Kubicová, Bc. Alena Vajdová

Ospravedlnení: 
Milan  Chmelár, Ing. Juraj  Šášik, Juraj Pavel

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 – Lehota, Veľké Zálužie“  
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:
- Ľubomír  Dúbik        
- Terézia  Andrášiková
- Milan  Belko      

Za overovateľov zápisnice určil:
- Radoslav  Kriváček    
- Dagmar  Kubicová    

Za zapisovateľku zápisnice určil:
- Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
P.  starosta  informoval  ohľadne  „Veterného  parku  Nitra  –  Lehota,  Veľké  Zálužie“.  Dňa 
12.11.2009 o 17:00  sa  v zasadačke  Obecného úradu  Lehota  konalo  verejné  prerokovanie 
navrhovanej činnosti „VETERNÝ PARK NITRA- LEHOTA, VEĽKÉ ZÁLUŽIE“, nakoľko 
bola  obci  Lehota  z   Ministerstva  životného  prostredia  SR  doručená  správa  o hodnotení 
„Veterný  park  Nitra-  Lehota,  Veľké  Zálužie“,  ktorú  podľa  §  31  zákona  č.  24/2006  Z.  z. 
o posudzovaní  vplyvov  na  životné  prostredie  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov 
Ministerstvu životného prostredia  SR predložil  navrhovateľ,  Green energy slovakia,  s.r.o., 
člen skupiny WEON group, a.s..
Na  verejnom  prerokovaní   podal  Ing.  Tomáš  Lacko  legislatívne  informácie  doposiaľ 
prebehnutého  procesu  posudzovania  vplyvov  na  životné  prostredie  „Veterný  park  Nitra- 



Lehota, Veľké Zálužie“. Upozornil na základné technické parametre veterných elektrární, na 
vypracované  štúdie,  ktoré  boli  podkladom  pre  Správu  o hodnotení  „Veterný  park  Nitra- 
Lehota,  Veľké  Zálužie“.  Na  základe  vyhodnotenia  týchto  štúdií  a stanovísk  vo  forme 
záverečnej  správy je  navrhovaný variant  č.  3  s troma veternými  turbínami  v katastrálnom 
území obce Veľké Zálužie.  Tento variant predpokladá napojenie na verejnú rozvodovú sieť 
zemným  vedením  pozdĺž  existujúcich  komunikácií.  Po  obdržaní  územného  rozhodnutia 
plánuje  navrhovateľ  odkúpiť  dotknuté  nehnuteľnosti.  Ing.  Tomáš  Lacko  poukázal  na 
množstvo  vyrobenej  energie  jednou  veternou  elektrárňou  (5.5  mil.  kWh/rok),   na  ich 
životnosť,  prípadné pokračovanie navrhovanej  činnosti  po skončení doby životnosti.  Ďalej 
poukázal  na skúsenosti  spoločnosti  green energy slovakia,  s.r.o.  a na otázku,  že  v prípade 
získania  stavebného  povolenia,  realizácia  tejto  činnosti  prichádza  do  úvahy v roku  2011. 
Záverom úvodného prejavu upozornil na vibroakustickú štúdiu, na odsupové vzdialenosti od 
obydlí. Odprezentované boli vizualizácie veterných elektrární s fotografiami krajiny.

Z verejného prerokovania je spísaný záznam, kde sa vyjadrili poslanci a občania. 

Obecné zastupiteľstvo  n e s ú h l a s í   s navrhovanou činnosťou „Veterný park Nitra – 
Lehota, Veľké Zálužie“, so žiadnym navrhovaným variantom  (variant 1, variant 2, variant 3).

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 12. novembra 
2009  o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 3  
Uznesenie č. 44/2009
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í   
s navrhovanou  činnosťou  „Veterný  park  Nitra  –  Lehota,  Veľké  Zálužie“,  so  žiadnym 
navrhovaným variantom  (variant 1, variant 2, variant 3).

Overovatelia:                                         

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

 

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

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

          


