
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25. marca 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
Ospravedlnená: Bc. Vajdová

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. Kontrola uznesení            
4. Schválenie sadzobníka poplatkov obce Lehota na rok 2009
5. Schválenie smernice pre vedenie účtovníctva v podmienkach účtovnej jednotky
6. Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2008                                   
7. Chodníky II. etapa – informácia                              
8. Žiadosti a sťažnosti                                              
9. Projekty, žiadosti o dotácie     
10. Rôzne (návrh na formu zasielanie dokumentov pre poslancov OZ)                   
11. Interpelácia poslancov 
12. Diskusia
13. Záver

Po  predložení  programu  starosta  obce  požiadal  poslancov  o predloženie  návrhov,  alebo 
pripomienok k programu rokovania. Predseda finančnej komisie p. Kriváček navrhol do bodu 
10.  Rôzne  doplniť  návrh  na  formu  zasielania  dokumentov  pre  poslancov  OZ.  Doplnený 
program bol jednomyseľne schválený. 

K     bodu 2  

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

Za overovateľov zápisnice určil:
- Dagmar  Kubicová     
- Milan Belko

Za zapisovateľku zápisnice určil:
- Gabriela Zabáková



K     bodu 3  
Kontrola uznesení:
Uzn. č. 4/2009 – dali sa vypracovať cenové ponuky dokumentu starostlivosti o dreviny.

K     bodu 4  
29.1.2009 bola vykonaná prokurátorská previerka zachovávania zákonnosti  v rozhodovacej 
činnosti obecného zastupiteľstva v obci Lehota. Boli preskúmané starostom obce predložené 
pozvánky na zasadnutia OZ, zápisnice a uznesenia zo zasadnutia OZ konaných v roku 2008. 
Za preverované obdobie nebolo zistené prekročenie rozhodovacej právomoci OZ. Uzn. OZ č. 
48/2008 znie „OZ schvaľuje poplatky obce Lehota na rok 2009 s účinnosťou od 1.1.2009“. 
Takého znenie uznesenia je nepreskúmateľné, pretože nie je možné zistiť aký druh poplatkov 
OZ schválilo a v akej výške. Tieto skutočnosti nie je možné zistiť ani zo samotnej zápisnice, 
z ktorej  vyplýva,  že predseda finančnej  komisie  predložil  návrh poplatkov obce,  s tým že 
poplatky z roku 2008 boli upravené navýšením o 10 %. Na zistený nedostatok uznesenia OZ 
bude reagované prokurátorským opatrením podľa § 22 ods. 1) písm. b) zákona č. 151/2001 
Z.z  o prokuratúre  v znení  neskorších  predpisov.  Okresná  prokurátora  v Nitre  obecnému 
zastupiteľstvu navrhuje uznesenie  č.  48/2008 zrušiť.  Na základe  toho okresná prokurátora 
vydáva protest.

 OZ ruší uznesenie č. 48/2008 a prijíma protest prokurátora, jednomyseľne
Do  sadzobníka  boli  doplnené  dva  poplatky  za  užívanie  budov  –  prenájom  kuchynky 
a priestorov na zábavy v priestoroch OŠK.

 OZ  jednomyseľne  schvaľuje  sadzobník  poplatkov  obce  Lehota  na  rok  2009 
s účinnosťou od 26.3.2009, viď príloha

K bodu 5
Ekonómka  obce  p.  Zabáková  predniesla  na  schválenie  smernicu  na  vedenie  účtovníctva 
v účtovnej  jednotke.  V niektorých  prípadoch  v zákone  a postupoch  účtovania  je  možnosť 
voľby z viacerých  alternatívnych  riešení,  alebo všeobecne  záväzné  právne  normy neriešia 
problém, sú potrebné rozhodnutia účtovnej jednotky,  ktoré účtovné metódy bude používať 
a akým  spôsobom  zabezpečí  dodržanie  účtovných  zásad.  Vnútorný  predpis  je  účtovnou 
jednotkou vydaná písomnosť, v ktorej sa premietnu všetky závažné skutočnosti rozhodujúce 
pri  účtovaní  a zostavovaní  účtovnej  závierky  v príslušnom  období  v konkrétnych 
podmienkach účtovnej jednotky.  

 OZ  jednomyseľne  schvaľuje  smernicu  pre  vedenie  účtovníctva  v podmienkach 
účtovnej jednotky

K bodu 6
Nakoľko  HK  je  ospravedlnená,  správu  HK  predniesol  predseda  finančnej  komisie  p. 
Kriváček. Viď príloha.

 OZ berie na vedomie správu HK obce za rok 2008, jednomyseľne

K bodu 7
P. starosta informoval o realizácii projektu „Chodníky II. etapa Lehota“

 prebehlo verejné obstarávanie na realizáciu stavby „Chodníky II. etapa Lehota“ 
(chodníky popri ZŠ smerom k OcÚ a na druhej strane od fary až po koniec obce na 
východnej strane, dĺžka 1453m)

 VO prebehlo –  5 uchádzačov si zobralo podklady, z toho sa 2 uchádzači prihlásili



 víťazom je f. CESTY, p. Zaujec Štefan, predložil cenovú ponuku na 90.492,17 € s 
DPH

 v 5/2009 by sa mala začala realizácia, celková dĺžka realizácie od prevzatia staveniska 
by mala byť do 4 mesiacov

K bodu 8
Žiadosti a sťažnosti 

F. MAVIX
• ponuka uzatvorenia zmluvy na prenájom pozemku resp. strechy budovy pre stavbu vo 

verejnom  záujme  z vlastníctva  obce  Lehota.  V zastúpení  investora  T-Mobile 
Slovensko  ponúkajú  možnosť  uzatvorenia  dlhodobej  zmluvy  o prenájme  pozemku 
resp.  časti  strechy  za  účelom  umiestnenia  antén  s technologickým  zariadením 
verejného  telekomunikačného  operátora  T-Mobile  Slovensko.  Cieľom  zámeru  je 
zlepšenie  pokrytia  územia našej  obce príjmom signálu mobilnej  komunikácie  aj  so 
zvýšením kapacity jej prenosu v Lehote a v jeho okolí, umiestnením a vybudovaním 
anténového  stožiaru  v závislosti  nadmorskej  výšky  terénu.  Do  úvahy  prichádzajú 
budovy v centre  obce,  budova  ZŠ  alebo  bytovka  15Bj.  T-Mobile  ponúka  cenu  za 
prenájom 1.000 € ročne za plochu do 100 m2 s možnosťou pripojenia zariadenia na 
elektrickú  energiu  so  samostatným  dvojsadzbovým  meraním  jej  spotreby  priamo 
správcom verejnej energetickej siete západoslovenskou energetikou

• p. Kriváček – žiadosť sa prejednala na obecnej rade, ktorá odporúča umiestniť vysielač 
na budove ZŠ. Suma za prenájom sa zdá nízka, navrhuje 1.500 € ročne

• OZ odporúča  ponuku na  prenájom strechy pre  stavbu budovu základnej  školy,  za 
ročný poplatok v rozpätí od 1.500 € do 2.000 € - jednomyseľne

Žiadosť o sociálnu výpomoc:
p. Dubeňová Soňa 

 žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc 
 p. starosta odporúča, aby poslanci schválili jednorázovú finančnú výpomoc 
 predseda  sociálnej  komisie  Ing.  Šášik  –  sociálna  komisia  sa  zišla  a rozhodla 

o finančnej výpomoci vo výške min. 250 €
 OZ  schvaľuje  p.  Dubeňovej  jednorázovú  finančnú  výpomoc  vo  výške  250  €, 

jednomyseľne                                                     
 ostatné žiadosti a sťažnosti sa riešia priebežne 

K bodu 9
Projekty, žiadosti o dotácie

P. starosta informoval:
 bol  podaný  projekt  na  podporu  budovania  a modernizácie  verejného  osvetlenia  na 

Slovenskú inovačnú agentúru, žiadosť vo výške 124.752.2 € 

 podala  sa  žiadosť  na  multifunkčné  ihrisko, prebehlo  vytýčenie  hraníc,  a prebieha 
štúdia  spojená  s  vizualizáciou  prostredia,  do  konca  mesiaca  by  malo  prísť 
vyrozumenie

 rozbiehajú sa prípravy na vypracovanie projektu regeneráciu sídiel – centrálna zóna, 
prebiehajú  rokovania  s architektmi,  ktorí  urobili  obhliadku,  prebehlo  výškopisné 
a polohopisné zameranie centrálnej zóny, bol spracovaný GP, bude podaná žiadosť na 
katastrálny úrad na zápis do LV



 na  základe  stretnutia  v Mojmírovciach,  bolo  stretnutie  starostov  ponitrianskeho 
združenia pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, pripravovali sa 2 projekty, na 
separáciu odpadu a bioodpad spojený s kompostárňou. Jeden bol stiahnutý, nakoľko sa 
zmenili podmienky a ten druhý neprešiel.  Bola vypísaná nová výzva, pripravuje sa 
nový projekt, ako ucelený celok, spolu s energetickým využitím zložiek bioodpadu. 
Do 15. mája 2009 by mal byť projekt podaný. Rozmýšľa sa aj nad tzv. energetickým 
projektom, briketárňou v Jelšovciach. 

K bodu 10
Rôzne
P. starosta informoval poslancov a občanov o:

 dokončení vybudovania sociálnych zariadení v KD (toalety)
 výmene okien v KD na celej čelnej strane
 rekonštrukcii a stavebných prácach miestnosti na balkóniku v KD pre správcu KD
 rekonštrukcii  miestností  bývalej  kuchynky  v objekte  OŠK  (p.  Pavel  informoval  – 

urobila  sa  kanalizácia,  elektrika,  dlažba,  obklad,  maľovka,  kuchynská  linka,  drez 
a plynový sporák)

 odvodnení strešnej plochy zdravotného strediska do potoka, a o demolácii  bývalého 
skladu na uhlie 

 údržbe miestnych komunikácií – vysprávky výtlkov 
 začatí  zberu  bioodpadov  (26.3.2009  hlavná  ulica,  30.3.2009  južná  časť,  1.4.2009 

severná časť obce)
 p.  starosta  požiadal  spoluobčanov,  aby  nehádzali  do  zberných  nádob  na  sklo  aj 

igelitové tašky a iné obaly 

K     bodu 11  
Interpelácie poslancov
P. Andrášiková Terézia 

o  informovala o nadviazaní družby s mestom Koryčanmi na Morave, oslovili sa a z ich 
strany je záujem 

P. Chmelár  Milan 
o dňa 15. mája 2009 budú oslavy dňa matiek v KD, vystúpia deti z MŠ a ZŠ a 40-členný 

súbor ZOBOR
o dňa 10. mája 2009 bude „Beh obcou Lehota“

P. Kubicová Dagmar  
o dňa 18. apríla 2009 bude „Rodičovská veselica“ v spolupráci kultúrnou komisiou, MŠ 

a ZŠ                          

P. Chmelár Milan 
o p. Žáčik stavia dom v „Kapustniciach“ – prekopal cestu, ktorá sadla, odporúča aby p. 

Žáčik dal cestu do pôvodného stavu 
o v areáli PD vzniká smetisko, firmy ktoré spracovávajú plasty
o  p. starosta – nakoľko je to súkromný majetok, nemôžeme do toho zasahovať 

P. Ing. Šášik Juraj
o  kostol nie je odvodnený, rýny nie sú odvedené, všetka voda tečie pod múry kostola, 

statici   urobili terčíky na pozorovanie pohybu



o  navrhuje urobiť odvod vody do čističky p. Zaujeca Kamila 

o  v rámci projektu „Chodníky...“ by sa mali urobiť chodníky aj okolo kostola

o  p. Dúbik (stavebná komisia) bol pozrieť situáciu pri kostole, p. Belko si myslí, že to 
nebude finančne nákladné

o p. starosta informoval, že bol poskytnutý príspevok pre farský úrad vo výške 5.000 €, 
čiže v tom nevidí finančný problém, obec je nápomocná pri rôznych prácach 

P. Chmelár 
o je  problém  s chodníkmi,  nakoľko  okolo  kostola  je  urobený  kanál  (na  odvetranie 

základov), ten kanál má deku a dlažby by bolo asi cca 7 cm nad vchodom do kostola 
a tieklo by do kostola 

o berie si za svoje, že so stavebnou komisiou sa stretnú s p. farárom a aby sa to riešilo 
komplexne – odkanalizovanie a chodníky

P. Kubicová Dagmar 
o dožaduje sa už rok ohľadne vytápania  Kaplonskej  ulici,  nie  je to zložitá  vec a ani 

nákladná

o trvá na tom aby veci, ktoré boli predtým v žiadostiach občanov aj písomne, sa riešili

o má požiadavku na stavebnú komisiu, aby sa to prerokovalo a aby sa navrhli konkrétne 
riešenie 

p. Ing. Šášik Juraj
o  zaujíma sa v akom štádiu je cesta Prostredné  hony 

o  p.  starosta  – je tam 28 parcelných čísiel,  z nich 15 parciel  vlastní  obec Lehota,  8 
parciel  sú  vlastníci  známi  a 5  parciel  je  nevysporiadaných  resp.  len  čiastočne 
vysporiadné.  Keďže  nie  všetky  sú  na  LV  obce  Lehote,  zatiaľ  nemôže  byť  cesta 
sprístupnená.  Dňa  28.3.2007  bola  osobne  stavebná  komisia  na  obhliadke. 
Nevysporiadané  parc. sú 12, 16, 25, 27, 28, boli oslovení, aby si to vysporiadali. Po 
právnej stránke nie sú všetky na LV tak sa to komplikuje. Hneď prvá parcela je po p. 
Hrdinovej, prebehlo dedičské konanie, a sú tam vlastníci v 1/3 dve dcéry a jeden syn. 
Požiada ľudí, ktorí to istým spôsobom blokujú, v mene ostatných občanov, že chceme 
tam mať cestu a aby bola sprístupnená

o obec vydáva stavebné povolenia a vyjadrenia k stavebným povoleniam, mohlo sa to 
istým spôsobom ukorigovať a riešiť, aby bola sprístupnená cesta 

o p.  Kriváček  –  navrhuje  zistiť,  ktorý  je  ďalší  nevysporiadaný  pozemok  okrem  p. 
Hrdinovej, čiže poz. č. 12,  ak by to bolo aspoň do 1/3 cesty, tak to otvoriť aspoň po 
tento pozemok, aby bol sprístupnený vstup na pozemky 

o p. Chmelár Milan - na to aby bolo vydané stavebné povolenie treba LV, alebo zmluvu 
o budúcej zmluve, čiže aj vlastník, ktorý to nemá  pozemok vysporiadaný,  môže obec 
s ním uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve, a je možné v tomto prípade vydať stavebné 
povolenie, na základe stavebného zákona

K bodu 12



Diskusia
P. Dŕžik Ľubomír   

 problém je  ten,  že  je  výstavba  nových  domov  na  konci  ul.  Prostredné  hony  a je 
zatarasený  prístup  na  pozemky,  do  záhrad  na  ťažké  mechanizmy  –  kombajny 
a traktory

P. Chmelár Milan 
 navrhuje  stretnutie poslancov pri MŠ aby sa zistil skutkový stav .

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



Uznesenia

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 25. marca  2009 
o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 8/2009
Obecné zastupiteľstvo
r u š í 
uznesenie č. 48/2008 a prijíma protest prokurátora 

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 9/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
sadzobník poplatkov obce Lehota na rok 2009 s účinnosťou od 26.3.2009, viď príloha

K     Bodu 5  
Uznesenie č. 10/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
smernicu pre vedenie účtovníctva v podmienkach účtovnej jednotky s účinnosťou od 1.1.2009

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 11/2009
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e    
správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2008

K     Bodu 8  
Uznesenie č. 12/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e      
ponuku na prenájom strechy pre stavbu budovu základnej školy a odporúča ročný poplatok 
v rozpätí od 1.500 € do 2.000 € 

K     Bodu 8  
Uznesenie č. 13/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
p. Dubeňovej Soni jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 250 €

Overovatelia:                                         

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

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


