
Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21. decembra  2009 

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

Prítomní: 
Mgr.  Pavol   Zaujec,   Terézia   Andrášiková,  Ľubomír  Dúbik,  Radoslav Kriváček,  Dagmar 
Kubicová, Bc. Alena Vajdová, Milan  Chmelár, Juraj Pavel 

Ospravedlnení: 
Ing. Ivan Chlebec, Milan Belko, 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. Schválenie  návrhu  zmluvy  o spolupráci  medzi  obcou  Lehota  a Slovenskou 

republikou (Slovenská inovačná a  energetická agentúra)
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         
- Radoslav  Kriváček       
- Terézia  Andrášiková 

Za overovateľov zápisnice určil:
- Juraj  Pavel 
- Milan  Chmelár 

Za zapisovateľku zápisnice určil:
- Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
P.  starosta  informoval  ohľadne  podanej  žiadosti  o zapojenie  sa  do  pilotného  projektu 
„Energetická efektívnosť vo verejných budovách“ podporovaného z medzinárodného fondu 
na podporu odstavenia elektrárne Bohunice.  Táto žiadosť  bola podaná dňa 16. júla 2008 
Slovenskej  inovačnej  a energetickej  agentúre.  Cieľom  výzvy  bolo  zníženie  energetickej 
náročnosti prevádzky vybraných verejných budov. V našom prípade išlo o budovu Základnej 
školy Lehota. Pomoc sa poskytuje vo výške 100 % celkových výdavkov projektu vo forme 
realizácie opatrení zameraných na energetickú efektívnosť:

- zlepšenie tepelno-technický vlastností obvodových konštrukcií budov (steny, strechy, 
okná)



- 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.
V zmysle vyššie uvedeného sme boli zaradený na 20-te miesto zo 69-tich žiadateľov do 

zásobníku projektov. Poradie bolo určené na  základe výsledkov energetických auditov.     
  
Dňa 14.  decembra  2009 bola  na  obec  Lehota  doručená  výzva  na  uzatvorenie  zmluvy 

o spolupráci,  podľa  ktorej  má  obec  Lehota  zabezpečiť  schválenie  textu  návrhu  Zmluvy 
obecným zastupiteľstvom do 10-tich pracovných dní odo dňa jej doručenia. 

Predmetom zmluvy  je  stanovenie  základných  pravidiel  a povinností  Zmluvných  strán 
pri  rekonštrukcii  Verejných  budov  vo  vlastníctve  obce  za  účelom  zvýšenia  energetickej 
efektívnosti,  zníženia  energetickej  náročnosti  budovy,  ktoré  nespĺňajú požiadavky tepelno-
technických  noriem  a vyžadujú  zlepšiť  podmienky  a stav  vykurovacieho,  klimatizačného 
a vetracieho systému ako aj osvetľovacej sústavy a tepelno-technických vlastností budovy a to 
aj jednotlivo, čo má mať priamy vplyv na spotrebu energií. 

Obecné zastupiteľstvo   jednomyseľne   s c h v a ľ u j e   text  návrhu Zmluvy o spolupráci, 
ktorá bude uzatvorená medzi Slovenskou republikou (v mene ktorej koná pod Ministerstvom 
hospodárstva  SR  Slovenská  inovačná  a energetická  agentúra)  a obcou  Lehota  za  účelom 
zvýšenia energetickej efektívnosti budov (budova Základnej školy v Lehote).

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 21. decembra  2009  o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 3  
Uznesenie č. 57/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
text   návrhu  Zmluvy  o spolupráci,  ktorá  bude  uzatvorená  medzi  Slovenskou  republikou 
(v mene ktorej koná pod Ministerstvom hospodárstva SR Slovenská inovačná a energetická 
agentúra)  a obcou  Lehota  za  účelom  zvýšenia  energetickej  efektívnosti  budov  (budova 
Základnej školy v Lehote).

Overovatelia:                                         

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

 

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

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

          


