
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20. mája 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. Kontrola uznesení            
4. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
5. Rozbor hospodárenia obce Lehota za rok 2008 (Záverečný účet)
6. Návrh na zmeny v rozpočte obce na rok 2009
7. Ulica „Medzi hony“ – informácia                                              
8. Žiadosti a sťažnosti                                         
9. Projekty, žiadosti o dotácie ...                          
10. Rôzne     
11. Schválenie odmeny za I. štvrťrok 2009 starostovi obce, zástupcovi starostu 

a hlavnému kontrolórovi obce
12. Interpelácia poslancov 
13. Diskusia
14. Záver

Po  predložení  programu  starosta  obce  požiadal  poslancov  o predloženie  návrhov,  alebo 
pripomienok  k programu  rokovania.  Hlavná  kontrolórka  Bc.  Vajdová   navrhla  za  bod  3. 
Kontrola  uznesení  doplniť  Správu  HK  k záverečnému  účtu.  Doplnený  program  bol 
jednomyseľne schválený. 

K     bodu 2  

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

Za overovateľov zápisnice určil:
- Juraj Pavel     
- Terézia Andrášiková

Za zapisovateľku zápisnice určil:
- Gabriela Zabáková



K     bodu 3  
Kontrola uznesení:
Uzn. č.12/2009 – OZ odporúčalo pripraviť zmluvu s f. MAVIX. P. starosta  informoval, že je 
to v štádiu pred podpisom a právne ošetrené. Suma bola stanovená na 1 750 € ročne.

K     bodu 4  
Hlavná kontrolórka obce Bc. Vajdová predniesla správu HK k záverečnému účtu obce Lehota, 
kde v závere odporúča OZ aby schválili záverečný účet s výrokom „bez výhrad“. Viď príloha

 OZ jednomyseľne berie na vedomie správu HK k záverečnému účtu obce Lehota

K bodu 5
V súlade  s príslušnými  ustanoveniami  zákona  č.  583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
sa predkladajú údaje o rozpočtovom hospodárení, súhrnne spracované do záverečného účtu 
obce za rok 2008 

 OZ  vyslovuje  súhlas  s celoročným  hospodárením  obce  Lehota  za  rok  2008  „bez 
výhrad“, jednomyseľne 

K bodu 6
P. starosta predniesol návrh na zmenu v rozpočte na rok 2009 nasledovne: 
a) Zo zákona vyplýva výmena vodomerov každých 6 rokov
          06.3.0 Zásobovanie vodou, výdavková časť

položka  632 002      - 5 000 €
položka  633 006     + 5 000 €

b) Údržba miestnych komunikácií – ul. nad Hliníkom
          04.5.1  Cestná doprava, výdavková časť

položka  635 006    + 7 000 €
          01.1.1.6 Výdavky verejnej správy, výdavková časť

položka  635 006     - 7 000 €

 OZ schvaľuje zmeny v rozpočte obce Lehota na rok 2009, jednomyseľne

K bodu 7
P. starosta informoval o situácii ulice Medzi hony                                    

 ulica je naplánovaná v územno-smernom pláne 
 6. mája 2009 bolo stretnutie na OcÚ (9 dotknutých občanov), za prítomnosti člena 

stavebnej a predsedu finančnej komisie, kde bol vyhotovený zápis
 občania,  ktorí  nemajú  vysporiadaný  vzťah  s obcou,  boli  starostom vyzvaní  aby sa 

vyjadrili,  za  akých  podmienok  sú  ochotní  túto  cestu  uvoľniť,  kde  by  sa  mala 
v budúcnosti začať výstavba rodinných domov. Vyjadrenia boli trojaké. Časť občanov 
je za odplatu, časť darovať pozemok pod cestu a časť, ktorá povedala, že sa prispôsobí 
rozhodnutiu obecného zastupiteľstva

 predseda finančnej komisie p. Kriváček – mali by si uvedomiť, že cesta je pre nich 
a nie  pre  obec,  vzniknú  im  tam  stavebné  pozemky,  a obec  to  robí  pre  nich.  Je 
jednoznačne  za  to,  aby  tú  cestu  obci  darovali,  max.   aby  sa  odkúpilo  za  1  €, 
symbolickú cenu

 všetci ostatní poslanci sú toho istého názoru ako p. Kriváček, okrem Ing. Chlebca, 
ktorý sa hlasovania zdržal 

 p. starosta bude rešpektovať rozhodnutie OZ



 keď sa bude cesta budovať,  keď tá dohoda bude so všetkými, nebude sa to robiť na 
etapy

 OZ  odporúča  starostovi  obce,  konať  v danej  veci  tak  (s vlastníkmi  pozemkov), 
v zmysle   smerného  plánu  určeného  na  cestu  tzv.  Medzi  hony,  aby  súhlasili 
s kúpnopredajnou zmluvou svojho pozemku obci za 1 €, 8 poslancov hlasovalo za, 1 
sa zdržal

 Ing. Šášik nesúhlasí s tým, že nebude výstavba cesty pokiaľ všetci naraz nepodpíšu 
kúpnopredajnú zmluvu

K bodu 8
Žiadosti a sťažnosti 

p. Bako     
• žiada OZ o predĺženie nájomnej zmluvy na užívanie vonkajších priestorov  kultúrneho 

domu  v Lehote,  za  účelom  prevádzkovania  záhradnej  pivárne  v mesiacoch  máj  – 
september na dobu dvoch rokov 2009/2010

• p. Belko navrhuje predĺžiť nájomnú zmluvu na vonkajšie priestory len na jeden rok, 
nakoľko úroveň pivárne klesá

• OZ  schvaľuje  predĺženie  nájomnej  zmluvy  p.  Bakovi  Marekovi  na  užívanie 
vonkajších  priestorov  kultúrneho  domu  v Lehote,  za  účelom  prevádzkovania 
záhradnej  pivárne  v mesiacoch  máj  –  september  na  dobu  jedného  roka   2009, 
8 poslancov hlasovalo za, 1 proti

TERMOPROJEKT   Nitra
• žiada  OZ o predĺženie  nájomnej  zmluvy nebytových  priestorov  na  užívanie 

objektu „Garáž“ o výmere 65 m2

• OZ schvaľuje predĺženie  nájomnej  zmluvy s f.  TERMOPROJEKT Nitra,  na 
užívanie nebytových priestorov „Garáž“ o výmere 65 m2 na dobu neurčitú, 8 
poslancov hlasovalo za, 1 proti

Žiadosť o sociálnu výpomoc:

p. Križanová  Eva
 žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc 
 predseda  sociálnej  komisie  Ing.  Šášik  –  sociálna  komisia  sa  zišla  a rozhodla 

o finančnej výpomoci vo výške  500 €
 p. starosta súhlasí s poskytnutím finančnej výpomoci v tejto sume
 OZ schvaľuje  p.  Križanovej  Eve  jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 500 €, 

jednomyseľne                                                     

p. Korgo Stanislav
 žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc 
 p. starosta informoval, že nakoľko žiadosť prišla v deň konania OZ, odporúča, aby sa 

prehodnotila  na mimoriadnom OZ 

Ostatné žiadosti a sťažnosti sa riešia priebežne. 



K bodu 9
Projekty, žiadosti o dotácie
P. starosta informoval:

 boli podané projekty na NSK Nitra na kultúrne a športové podujatia, z rozpočtu 
NSK boli podporené dva projekty pre obec Lehota (Beh pre zdravie vo výške 
300  €,  Mikuláš  deťom  v sume  200  €).  Základná  škola  podala  4  projekty 
a všetky boli úspešne podporené, Materské centrum obláčik bol podporený a aj 
vinohradnícky spolok 

 multifunkčné  ihrisko  –  vyšla  nová  smernica,  opätovne  sa  vypracovávala 
žiadosť, mala sa vypracovať do konca mája. Žiadosť bola dnes (20. mája 2009) 
zaslaná na Úrad vlády 

 ponitrianske združenie pre separovaný zber – bol podaný projekt na 11 mil. €

  7. mája 2009 vyšla nová výzva na rekultiváciu skládky, do ktorej sa plánujeme 
zapojiť 

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

 vykonaní zberu bioodpadu 
 vysprávke výtlkov na ul. Medzi hony, ul. nad Hliníkom (bola navezená vyfrézovaná 

drť)
 veľkoobjemových kontajneroch umiestnených v obci 
 ošetrení  stromov  arboristickou  metódou,  aplikovaná  bola  dynamická  väzba  na 

miestnom cintoríne 
 zrekonštruovaní hlavnej bráne na cintoríne 
 odvodnení  vody  na  budove  Zdravotného  strediska  a výmene  rýmsi  a zvodov  na 

budove
 o vyhotovení GP ul. za Parkanom, Poštovej 
 vyhotovení LV na dielňu (prenájom p. Kráľ)
 vykonaní štátneho dozoru na úseku preneseného výkonu podľa § 72 písm. a) zákona č. 

223/2001 Z.z. o odpadoch z Obvodného úradu životného prostredia Nitra
 vykonaní čistiacich prácach najkritickejšej časti potoka od Pároviec až po p. Fúsku, 

časť aj za mostom k bývalej chate 
 zabezpečení  rekonštrukcie vchodu zo štátnej cesty na účelovú komunikáciu vedúcu 

do bývalého PD – terajšieho priemyselného parku v spolupráci s f. AGROL
 zaslaní cenových ponúk na vypracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny, 

pripravuje sa zmluva na podpis

 realizácii (jún a júl 2009)  „Chodník II. etapa“

K     bodu 11  
Schválenie  odmien  za  I.  štvrťrok  2009  starostovi  obce,  zástupcovi  starostu  a hlavnému 
kontrolórovi obce

 OZ schvaľuje odmenu za I.  štvrťrok 2009 starostovi obce vo výške 22 % , 
zástupcovi starostu vo výške 15 % a hlavnému kontrolórovi obce vo výške 21 
%

K     bodu 12  
Interpelácie poslancov



P. Dúbik  Ľubomír           
o upozorňuje na nepravidelnosť odvozu zberu papiera 
o v slivkovom sade sa opilujú stromy a dávajú sa haluziny na kopu a hromadí sa to, čím 

vzniká veľká skládka bioodpadu
P. Belko  Milan 

o na  miestnych  komunikáciách  sa  vytvárajú  skládky  rôzneho  materiálu,  hlavne  na 
hlavnej ceste 

P. Andrášiková  Terézia
o  mali by sa vyspraviť výtlky na miestnych komunikáciách                

P. Chmelár Milan 
o  ul. za cintorínom je v katastrofálnom stave 
o  v 9/09 v rámci plánu kultúrnospoločenských akcií bude vatra zvrchovanosti, mohlo 

by sa zo zvážaného bioodpadu ponechať drevo na vatru

P. Pavel  Juraj
o chcel  by  poďakovať  za  pomoc  všetkým,  ktorí  sa  podieľali  na  príprave 

a organizovaní KSA Beh pre zdravie obcou Lehota

P. Kubicová Dagmar 
o  mohol by sa vedľa potoka spriechodniť chodník (od potoka k bývalej chate) 

Bc. Vajdová Alena 
o  poďakovala za vyčistenie potoka 

K bodu 12
Diskusia

P. Lahučký Ľudovít 
 sťažuje sa na autá odparkované  na miestnych chodníkoch, nedá sa prejsť, musia sa 

obchádzať po hlavnej ceste
 pri  zbere  bioodpadu  sa  stretávajú  s nepochopením  a nerešpektovaním  vydaných 

podmienok pre zber 
 šupáky na vodu by mali mať občania  pred svojimi domami sprístupnené pre prípad 

uzatvorenia  alebo poruchy 

P. Dŕžik Ľubomír 
 ul. Medzi hony – nie je proti tomu aby  sa  nestavali nové domy na pozemkoch, 

ale  mali  by  byť  ohľaduplnejší  voči  občanom  obce,  cesta  Medzi  hony  je 
v dezolátnom stave (samé výtlky),  chodia tade autá na stavby, obec by si ich 
mala vychovávať, dávať stavebné povolenia len na určité časti ulíc

Ing. Šášik  
 zákon  ohľadne  ciest  pozná  veľmi  dobre,  tak  hlavná  cesta,  čo  sa  týka 

majetkových pomerov je to veľmi zložité, chýba priekopa, autá stoja evidentne 
na pozemku, ktorý je obecný. Jednoznačne trvá na tom aby obec upozornila 
písomnou  formou  občanov  ktorí  znemožňujú  prístup  na  chodníky  svojimi 
autami 



P. Kriváček Radoslav
 treba  upozorniť  ľudí,  naučiť  ich  aby  nepálili   a využívali  možnosť  zberu 

bioodpadu  

p. Dŕžik Ľubomír
 v rámci  zákona  a obecného  usporiadania  využiť  možnosť  represálií,  alebo 

písomného upozornenia, alebo VZN ak to zákon umožňuje, na zákaz pálenia, 
ako naučiť občanov poriadku

P. Chmelár Milan
 súhlasí s p. Lahučkým, autá nemajú byť na chodníkoch, podnikatelia by si nato 

mali vytvoriť priestor. Napísať im prípis aby autá odstránili

 v každom stavebnom povolení je uvedený stavebný dozor alebo f. ktorá stavbu 
realizuje,  mal by byť poriadok na staveniskách a stavebník by si mal po sebe 
dať  napr.  cestu  do  pôvodného  stavu,  aby  nebolo  poškodzované  životné 
prostredie

Ing Šášik Juraj
 pristúpiť  k sankciám pri  porušovaní  podmienok  zberu  bioodpadu,  ak  by sa 

vyhovárali, že nedostali určené podmienky zberu bioodpadu, tak napísať im, 
alebo  ich  upozorniť  aby  sa  to  nestávalo  pravidelne,  musíme  to  postupne 
občanov naučiť

P. Andrášiková Terézia
 upozorňovať občanov ak by znemožňovali prístup napr. k tzv. „šupákom“ na 

vodu alebo parkovanie na chodníkoch, treba prevenciu. 

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



Uznesenia

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20. mája  2009 
o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 15/2009
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Lehota za rok 2008

K     Bodu 5  
Uznesenie č. 16/2009
Obecné zastupiteľstvo
v y s l o v u j e     s ú h l a s 
s celoročným hospodárením obce Lehota za rok 2008 „bez výhrad“                          

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 17/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
zmeny v rozpočte obce Lehota na rok 2009
a) Výmena vodomerov každých 6 rokov
          06.3.0 Zásobovanie vodou, výdavková časť

položka  632 002      - 5 000 €
položka  633 006     + 5 000 €

b) Údržba miestnych komunikácií – ul. nad Hliníkom
          04.5.1  Cestná doprava, výdavková časť

položka  635 006    + 7 000 €
          01.1.1.6 Výdavky verejnej správy, výdavková časť

položka  635 006     - 7 000 €

K     Bodu 7  
Uznesenie č. 18/2009
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a  



starostovi obce, konať v danej veci tak (s vlastníkmi pozemkov ul. Medzi hony), v zmysle 
smerného plánu určeného na cestu tzv. Medzi hony, aby súhlasili s kúpnopredajnou zmluvou 
svojho pozemku tak, že ho odpredajú obci za 1€

K     Bodu 8  
Uznesenie č. 19/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e      
predĺženie  nájomnej  zmluvy  p.  Bakovi  Marekovi  na  užívanie  vonkajších  priestorov 
kultúrneho domu v Lehote, za účelom prevádzkovania záhradnej pivárne v mesiacoch máj – 
september na dobu jedného roka 2009

K     Bodu 8  
Uznesenie č. 20/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e      
predĺženie nájomnej zmluvy s f. TERMOPROJEKT Nitra, na užívanie nebytových priestorov 
„Garáž“ o výmere 65 m2 na dobu neurčitú

K     Bodu 8  
Uznesenie č. 21/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e      
p. Križanovej Eve jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 500 €

K     Bodu 11  
Uznesenie č. 22/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
odmenu za I. štvrťrok 2009 starostovi obce vo výške 22 % , zástupcovi starostu vo výške 15 
% a hlavnému kontrolórovi obce vo výške 21 %

Overovatelia:                                         

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

Terézia   Andrášiková         .........................................      

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


