
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28. januára 2009 

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote.

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

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. Zloženie sľubu nového poslanca
4. Kontrola uznesení 
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2009
6. Návrh na zmenu v rozpočte                                                        
7. Spolufinancovanie projektu „Modernizácia verejného osvetlenia“ 
8. Návrh na vypracovanie „Dokumentu starostlivosti o dreviny“        
9. Žiadosti a sťažnosti spoluobčanov  
10. Projekty, žiadosti o dotácie...                                                 
11. Rôzne                                                             
12. Bilancia uplynulého roka 2008 a hlavné priority v roku 2009 – informácia 
13. Schválenie odmeny za IV. štvrťrok 2008 starostovi obce, zástupcovi starostu 

a hlavnému kontrolórovi obce                   
14. Interpelácia poslancov 
15. Diskusia
16. 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  Belko                     
- Terézia  Andrášiková
- Juraj  Pavel      

Za overovateľov zápisnice určil:
- Dagmar  Kubicová     
- Radoslav  Kriváček 

Za zapisovateľku zápisnice určil:



- Gabriela Zabáková
K     bodu 3  
Podľa § 25, ods. 2, písm. k, zákona č. 369/190 Z.z. o obecnom zriadení, zanikol v obci Lehota 
mandát p. poslanca Júliusa Tábiho. V zmysle zákona č. 346/1990 Z.z. o voľbách orgánov do 
samosprávy obcí, par. 51, ods. 1, nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva náhradník. 
Podľa výsledkov volieb v obci Lehota sa náhradníkom stal Ing. Ivan  Chlebec.  

Ing. Ivan Chlebec zložil sľub poslanca.

K     bodu 4  
Na základe  Uzn.  č.  47/2008 o schválení  výšky prevádzkových  nákladov a nájomného  pre 
lekárov v zdravotnom stredisku sa uzatvorili nové nájomné zmluvy, ktoré lekári podpísali. 
Ostatné uznesenia sa riešia priebežne. Na základe Uzn. č. 58/2008 bol od 1.1.2009 prijatý na 
úsek údržby nový zamestnanec p. Ľudovít Lahučký.                              

K bodu 5
Hlavná kontrolórka obce Bc. Vajdová predniesla plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009. 
Viď príloha.

• OZ jednomyseľne schvaľuje plán kontrolnej činnosti  na I. polrok 2009 a poveruje ju 
jeho plnením  

K bodu 6
P. starosta navrhuje zmenu rozpočtu, výdavková časť 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou 
starostlivosťou, pol 610 o 3 140 € a položka 620 o 1 097,43 €.

• OZ schvaľuje  zmenu  v rozpočte  vo  výdavkovej  časti  09.1.1.1  Predškolská  výchova 
s bežnou s starostlivosťou, navýšenie položky 610 o 3 140 € a navýšenie položky 620 
o 1 097,43 €, 8 poslancov za, 1 sa zdržal 

K bodu 7
Ing.  Petríková  oboznámila  so  spolufinancovaním  projektu  „Modernizácia  verejného 
osvetlenia“.
Obecné zastupiteľstvo Lehota jednomyseľne schvaľuje:

 a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 
                „ Modernizácia verejného osvetlenia – Obec Lehota“, ktorý je realizovaný Obcou 
                 Lehota

 b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
 c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt 

t.j.vo výške 6 607,39 € (199 054,23,- Sk).   

K bodu 8
• p. starosta informoval o finančnej náhrade z NDS vo výške 5.310.000Sk (176 259,70 

€), ktoré boli poukázané na účet obce Lehota, s tým že sú viazané účelovo, to znamená 
že sa s nimi bude môcť narábať napr. na opatrenia ktoré sa budú týkať hlavne zelene, 
výrub, opilovanie stromom, atď. Po konzultácii na OcÚ sme dospeli k názoru že každá 
normálna  obec  21.  storočia  potrebuje  mať  vypracovaný  „Dokument  starostlivosti 
o dreviny“, zmapovanie verejnej zelene na verejných a vyhradených priestranstvách, 
ktoré patria obci. Je to dôležité, aby sa nestávali prípady napr. strom padol pri kostole 
na auto, atď. 



• Ing. Petríková informovala: Zákon č. 543/2002  Z.z. o ochrane prírody a krajiny, § 69 
ods.  1  písm.  i,  pojednáva  o tom,  že  obec  objednáva  a schvaľuje  Dokument 
starostlivosti o dreviny. Vyhláškou 24/2007 MŽP SR  sa vykonáva spomínaný zákon, 
sú  tu  uvedené  konkrétnejšie  informácie.  Tento  dokument  poskytuje  prehľad 
o rozmiestnení, kvalite  a ekologickom  krajinnotvornom   estetickom  a kultúrno- 
historickom   význame  drevín  v kat.  území  obce  a je  podkladom  na  zabezpečenie 
starostlivosti  o dreviny,  rozhodovanie  orgánov  ochrany  prírody  a uplatňovaní 
náhradnej  výsadby  za  vyrúbané  dreviny.  Tento  dokument  vypracúva  odborne 
spôsobilá osoba, ktorá je v osobitnom zozname na stránke MŽP SR. Celý dokument 
pozostáva  z prvotných  analýz,  lokalizácia,  zameranie  drevín,  hodnotenie  drevín, 
návrhov  (zásady  starostlivosti  o dreviny,  odporúčané  zásady),  na  výber  vhodného 
rastlinného  materiálu.  Výsledkom  je  aj  mapový  výstup,  situácia  zhodnotenými 
drevinami  a ich  poradovými  číslami.  Každá  drevina  bude  mať  pridelené  poradové 
číslo a v tabuľkových prehľadoch budú určené nasledujúce vlastnosti  každej jednej 
dreviny,  druh,  latinský  a  slovenský  názov,  parametre,  výšky,  šírka  obvod  kmeňa, 
spoločenská hodnota, vek dreviny, sadovnícka hodnota, vizuálne zhodnotenie statiky, 
vitalita  a životaschopnosť každej  jednej  dreviny,  zdravotný stav,  estetická  hodnota, 
citlivosť na posypové soli, predpokladaná doba výrubu a návrhy na okamžité zásahy. 
Uvažuje sa o nasledovných plochách (OcÚ a jeho okolie, stará knižnica, fara, kostol, 
centrum obce, ZS , ZŠ, MŠ, cintorín, OŠK, malé ihrisko, kaplonka, kríž a jeho okolie, 
Lehotský potok a dlhý kanál, zeleň ulíc.  Za finančnú náhradu za vyrúbané stromy, 
obec  je  povinná  vložiť  príjmy  z finančnej  náhrady  uloženej  v súhlase  na  výrub 
dreviny,  výlučne  na  úhradu  nákladov  spojených  so  starostlivosťou  o dreviny.  Za 
prvoradé sa pokladá obstaranie a schválenie Dokumentu starostlivosti o  dreviny, čo 
obci ukladá § 69 písm i, zákona. Tento dokument je východiskovým materiálom  na 
zabezpečenie  starostlivosti  o dreviny  v kat.  území  obce.  Obec  si  dala  vypracovať 
jednej z týchto odborne spôsobilých osôb cenovú ponuku. Odráža sa to aj od množstva 
stromov. Orientačná cena je do 13 278 € (400 tis. Sk ). Viď príloha. 

• Ing.  Šášik  -  peniaze  ktoré prišli  na účet,  treba ich využiť  aby sa  obec zveľadila, 
v zásade by bolo vhodné postupovať tak,  aby sa vypísala  verejná súťaž na to  aby 
odborne  spôsobilá  osoba  mohla  vypracovať  tento  dokument,  nakoľko  obec  keď 
nakladá s verejnými prostriedkami hoci sú účelovo viazané aj tak takáto súťaž  môže 
pomôcť, nakoľko sa do nej môže prihlásiť viac osôb a cena v takomto prípade môže 
byť stlačená, a môžeme byť milo prekvapený. Je mu ľúto, že až teraz  prichádzame 
s takouto  iniciatívou,  čo  sa  týka  celkového  zmapovania  drevín,  kríkov  v obci, 
z dôvodu toho, že sa urobili necitlivé zásahy v okolí obecného úradu. Dva roky po 
necitlivom zásahu, zostala holá pláň. Tie stromy tu rástli niekoľko rokov, aj keď ich 
vysadil  predchádzajúci  starosta,  bolo potrebné urobiť  zákroky,  ostrihať,  postriekať, 
aby nezakrývali tabulu obecného úradu alebo iné, ale následne sa tu zničili dreviny 
ktoré tu rástli niekoľko rokov, je mu to ľúto, že až teraz prišla takáto iniciatíva 

• OZ jednomyseľne schvaľuje vypracovanie „Dokumentu starostlivosti o dreviny“

K bodu 9
Žiadosti a sťažnosti 

Materiál,  ktorí  dostali  poslanci,  dohoda  a následná  zmluva,  žiadateľom  bol  p.  Hlavačka, 
prostredníctvom p. Kóňu dnes po telefonickom kontaktovaní žiadal, aby tento materiál bol 
stiahnutý z rokovania OZ, takže starosta sťahuje tento materiál z tohto rokovania. 



Ing. Šášik – čo ho viedlo k tomu aby stiahol tento materiál
P. Starosta –  telefonicky požiadal aby sa to stiahlo, tak starosta mu vyhovel.

Žiadosť o sociálnu výpomoc:
p. Szabová Mária
Ing. Šášik – nebola doručená sociálnej komisii

 starosta navrhuje jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 200 €, 1 poslanec za, 6 
proti, 2 sa zdržali, tento návrh neprešiel

 p. Chmelár navrhuje 270 €, 7 poslanci za, 2 sa zdržali
 OZ schvaľuje p. Szabovej jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 270 €. 
 ostatné žiadosti a sťažnosti sa riešia priebežne 

K bodu 10
Projekty, žiadosti o dotácie

P. starosta informoval:
• v 12/08 sa poslala  žiadosť na Úrad vlády,  splnomocnencovi  pre  šport  a mládež,  p. 

Galisovi, na pridelenie finančných prostriedkov na  výstavbu multifunkčného ihriska, 
dnes bolo rokovanie,  že  šanca je dosť veľká,  v priebehu nasledovných týždňov by 
mala prísť písomná odpoveď  

• 22.12.2008 prišlo oznámenie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
„Rekultivácia skládky odpadov“ 

• 22.12.2008  prišlo  rozpočtové  opatrenie  z krajského  školského  úradu,  na  základe 
žiadosti  o dotáciu  na  vlhnutie  a následné  podrezanie  budovy ZŠ,  boli  odsúhlasené 
účelové  prostriedky vo výške 2.307.000,-  Sk (76 578,37 €).  V priebehu roka 2009 
prebehne výberové konanie a v letnom období by sa táto akcia mala zrealizovať. 

K bodu 11
Rôzne
P. starosta informoval poslancov a občanov o:

 pokračujúcich prácach v KD, budovanie toaliet z bývalého CO skladu
 rekonštrukcii odpadového potrubia v KD 
 vybudovaní  nového  rozvodu  vody  do  budovy  ZŠ  a ŠKD  a namontovaní  nových 

vodomerov  (nová  vetva  zo  Šenkovskej  ulici  do  ŠKD a do  budovy ZŠ),  týmto  sa 
odstránil únik vody v budove ZŠ (cca 1 m3 za 1 deň)

 oddelení minižumpy (ktorú mal vybudovanú p. Žáčik)
 vypracovanom  výškopisnom  a polohopisnom  zameraní  centrálnej  zóny 

a geometrickom pláne
 výmene  radiátorov  v budove OŠK Lehota,  o  modernizácii  a rekonštrukcii  kuchyne 

v OŠK 
 výmena starých nádob na sklo (namiesto 3 starých boli dodané 4 nádoby,  ktoré sú 

rozmiestnené v obci)
 Spoločnom školskom úrade, obec V. Zálužie oznámilo neprávoplatným rozhodnutím 

OZ, že ruší Spoločný školský úrad , čiže vystupujú. Na stretnutí vo V. Záluží starosta 
obce  V.  Zálužia  nevedel  vysvetliť  dôvod.  Spoločný  školský  úrad  bude  fungovať 
naďalej,  do  konca  marca  vznikne  Spoločný  školský  úrad  pri  obci Jarok.  Nakoľko 
všetci  starostovia  tvrdia,  že  takýto  spoločný  úrad  treba,  aby  bol  zastrešený  tými 



pracovníkmi,  ktorí  po  metodickej  a po  mzdovej  stránke  sa  starajú  o týchto 
pracovníkov. 

K bodu 12
Bilancia uplynulého roka 2008
P. starosta informoval o:

 kompletnej rekonštrukcii spŕch a kabín v areáli OŠK 
 vypracovaní PHSR Mikroregiónu
 začatí vydávania obecného časopisu 
 vybavení LV na budovu Domu smútku 
 získaní dotácii na 3 projekty z oblasti kultúry a športu  z NSK
 opakovanej žiadosti na „Rekultiváciu skládky odpadov“
 kompletnej rekonštrukcii skladových priestoroch 
 vybudovaní parčíka pri ZS  preliezkami a lavičkami 
 vykonaní pasportizácie dopravného značenia na miestnych komunikáciách 
 prestavbe v budove ZŠ dielne na jazykovú učebňu 
 vykonaní pasportizácie hrobových miest na miestnom cintoríne 
 zapojení sa do pilotného projektu „Energetická efektívna vo verejných budovách“
 žiadosti  o nenávratný  finančný  príspevok  na  modernizáciu  verejného  osvetlenia,  s 

dôrazom na úsporu  energie
 vypracovaní PD na kanalizáciu obce pre vydanie územného rozhodnutia
 zorganizovaní a uskutočnení oslavy pri príležitosti 705. osláv výročia obce Lehota, za 

čo všetkým organizátorom a spolupracovníkom, a všetkým ktorí sa podieľali ešte raz 
môžeme poďakovať 

 vybavení LV na sklad v areáli ZŠ 
 vybudovanom rozvode vody do budovy ZŠ a ŠKD 
 získaní dotácie 2.307.000,- Sk na podrezanie budovy ZŠ 

Hlavné priority v roku 2009:
 príprava a podávanie projektov a žiadostí o finančné prostriedky z VÚC, fondov EÚ, 

ministerstiev atď.
 pokračujúce stavebné a rekonštrukčné práce a zveľadenie  budov vo vlastníctve obce 
 postupné  majetko-právne  vysporiadanie  cintorína,  areálu  ihriska,  miestnych 

komunikácií, atď.
 začatie prác na zmenách a doplnkoch k  územno-smernému  plánu obce 
 výstavba chodníkov v rámci 2. etapy pozdĺž hlavnej cesty 
 výstavba multifunkčného ihriska v obci 
 výmena autobusových prístreškov v obce, nakoľko sú v dezolátnom stave 

K bodu 13
Schválenie  odmeny  za  IV.  štvrťrok  2008  pre  starostu  obce,  zástupcu  starostu  a hlavnej 
kontrolórke



• OZ  schvaľuje  odmenu  za  IV.  štvrťrok  2008  starostovi  obce  vo  výške  25  %, 
zástupcovi starostu vo výške 15 % a hlavnej kontrolórke vo výške 18 %.

 
K     bodu 14  
Interpelácie poslancov
P. Andrášiková Terézia 

o  či majú povolenie na drobnú stavbu, ďalej je priepust kanálu (ulička Pod vinohradmi), 
či sa bude robiť oprava ciest

o  p. starosta – treba konkrétne zadefinovať čo, kde, a potom sa môže zisťovať
o  či sa plánuje rekonštrukcia kuchyne v KD
o  p. starosta – áno plánuje sa na tento rok 

P. Kubicová Dagmar 
o  budova bývalej knižnice, či bola staticky zameraná, v akom je stave, či sa dá do toho 

investovať
o  p. starosta – budova čiastočne nie je na pozemku obce, nie je to vysporiadané, budova 

nie je zapísaná na LV a ani časť pozemku 
o  či v Kapustniciach je priestor na multifunkčné ihrisko (v rozmere 33m x 18 m)
o  p.  starosta  – musí  sa  uskutočniť  stretnutie,  kde sa vyhodnotia  podmienky,  kde sa 

bližšie špecifikujú podmienky 

P. Pavel Juraj 
o  navrhuje či by nemohlo byť multifunkčné ihrisko na betónovej časti v areáli OŠK 
o p. starosta – zistí sa majetko-právne vysporiadanie pozemku

P. Šášik Juraj 
o  v akom štádiu je budovanie cesty na školkovej ulici (Šenkovská a Prostredné hony), 

pretože niekoľko občanov sa na neho obrátili, že je to na územno-smernom pláne, sú 
tam požiadavky stavať  domy,  sú tam problémy so zahradením časti  v hornej  zóne 
cesty, kde súkromný podnikateľ vybudoval nové obydlia, ktoré  predáva a v minulom 
roku boli nejaké uspokojujúce vyjadrenia podnikateľa, že to bude sprístupnené, ale je 
tam vybudovaný plot a možno sú problémy dostať sa na tú cestu. Keď sa navrhovala 
táto cesta v územno-smernom pláne navrhovala sa ako priechodzia cesta, mala svoje 
opodstatnenie.  Viac  občanov  obce  by  chcelo  využiť  to,  že  keď  tam  bude  cesta 
vybudovaná,  aby  to  mohli  využiť  na  stavebné  pozemky  a niektorí  by  to  chceli 
odpredať. Už nejaké finančné prostriedky sa využili na výkup pozemkov, takže chcel 
by vedieť v akom štádiu je toto riešenie  

o  p. starosta -  na ďaľšom zastupiteľstve bude zodpovedaná otázka 

P. Chmelár Milan
o navrhuje v obci vybudovať komplexne jeden pekný veľký park od fary po KD (s tým 

že odkúpiť dom so záhradou od p. Kováča)
o malo by sa konečne začať venovať  telocvični,  blíži  sa koniec volebného obdobia, 

budú nejaké peniaze, treba vypracovať PD
o ako člen školskej rady by chcel, aby sa vypracovala v rámci ZŠ smerný plán rozvoja 

školstva na ďalších 20 rokov, a podľa toho plánu by sa odvíjali žiadosti podávané na 
ministerstvá, aby nám mohli prideľovať z európskych fondov na tieto projekty, čiže 
jedná sa o telocvičňu. Napr. strechy na budove ŠKD a ZŠ vymeniť, chytá mach, čiže 
keď  bude  vypracovaný  tento  komplexný  program,  a dostaneme  nejaké  finančné 



prostriedky na výmenu krytiny, že sa  tam  chcú urobiť podkrovné miestnosti, vie sa 
podľa toho urobiť spodná časť stavby, aby v budúcnosti sa mohli zasa čerpať finančné 
prostriedky  na  rozšírenie  školy,  na  podkrovné  miestnosti.  Počet  detí  v škole  je 
maximálny. 

o p. starosta – telocvičňa bola jedným z bodov volebného programu.  Nebráni sa dať 
vykonať PD. Nesúhlasí s vyjadrením, že sú deti v škole stiesnené.

o  p.  Šášik  –  súhlasí  s p.  starostom.  Obec  momentálne  kapacitne  plne  postačuje 
s priestormi  pre  vyučovanie,  momentálne  problém  nie  je,  jediným  problémom  je 
telocvičňa,  treba  uvažovať  či  postaviť  nové  alebo  KD  prestaviť  na  multifunkčné 
ihrisko.  Obec  musí  zvážiť,  či  má  prostriedky na vybudovanie  alebo či  je  schopná 
vybojovať  fin.  prostriedky na novú telocvičňu  a ak  nie  je  tak  musí  tento  problém 
riešiť, lebo žiaci nesmú cvičiť na chodbách. 

o p. Kubicová – chemický, fyzikálny kabinet chýba, výpočtová technika je stiesnená, 
kuchynka na varenie a aj MŠ je tiež kapacitne nepostačujúca 

K bodu 15
Diskusia
P. Belko Milan  

 mali by sa vysporiadať pozemky v areáli OŠK 
P. Šášik Juraj 

 ako sa vyfinancuje chodník pozdĺž hlavnej cesty, v akom časovom horizonte sa bude 
ralizovať

 p. starosta – výberové konanie na celé 2. časti,  od ZŠ po OcÚ a potom na začiatok 
obce.  Vo  výberovom  konaní  sa  dozvieme,  že  o akej  čiastke  sa  budeme  baviť. 
V rozpočte na rok 2009 poslanci z vlastných zdrojov  schválili 30 tis €. Celá výstavba 
bude stáť cca 100 tis. €. V rámci opatrenia, projektu centrálnej zóny sa predpokladalo, 
že  časť  chodníku,  čo  spadá  do  centrálnej  zóny sa  dá  do projektu  a pokiaľ  by bol 
úspešný by bol vyfinancovaný z týchto prostriedkov a druhá časť bude financovaná 
z vlastných zdrojov. Po prebehnutí  VK, po zistení aká finančná čiastka bude treba, 
toto OZ vyhodnotí,  zhodnotí,  určí  a odporučí  starostovi  ako má postupovať,  akým 
spôsobom, ktorá časť je dôležitejšia. V letom období by sa mohlo začať s VK. 

P. Bc. Vajdová Alena
 nadväzuje na bod 8. Dokument starostlivosti o dreviny, navrhuje zahrnúť do  zóny aj 

odhlučnenie PD, zachytenie prachu a hlučnosti z PD, poprípade protizáplavovú zónu 
od ihriska 

P. Zárubová Zlatica
 navrhuje zahrnúť do Dokumentu starostlivosti o dreviny aj cintorín, zasahujúce stromy 

na hroby, padajúce nečistoty 
P. Kyžňanský Jozef

 ul. Za parkanom – je tam blato, autá rýchlo jazdia 

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



Uznesenia

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28. januára  2009 
o 18.00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 5  
Uznesenie č. 1/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009 a poveruje ju jeho plnením  

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 2/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
zmenu  v rozpočte  vo  výdavkovej  časti  09.1.1.1  Predškolská  výchova  s bežnou  s 
starostlivosťou, navýšenie položky  610 o 3 140 € a navýšenie položky 620 o 1 097,43 €

K     Bodu 7  
Uznesenie č. 3/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 
                „ Modernizácia verejného osvetlenia – Obec Lehota“, ktorý je realizovaný Obcou 
                 Lehota

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt 
t.j.vo výške 6 607,39 € (199 054,23,- Sk).   

K     Bodu 8  
Uznesenie č. 4/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
vypracovanie „Dokumentu starostlivosti o dreviny“

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 5/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
p. Szabovej jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 270 €. 



K     Bodu 13  
Uznesenie č. 6/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
odmenu za IV. štvrťrok 2008 starostovi obce vo výške 25 %, zástupcovi starostu vo výške 15 
% a hlavnej kontrolórke vo výške 18 %.

 

Overovatelia:                                         

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

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

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

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


