
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10. septembra 2009 

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

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

Netprítomný:
Ing. Juraj  Šášik

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 HK za I. polrok 2009                 
5. Chodníky II. etapa – informácia                                                                           
6. Podrezanie ZŠ a ZS – informácia                
7. Multifunkčné ihrisko - informácia                                          
8. Projekty, žiadosti o dotácie ...
9. Žiadosti a sťažnosti                                         
10. Rôzne
11. Interpelácia poslancov 
12. Diskusia
13. 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:
- Terézia  Andrášiková
- Dagmar  Kubicová   
- Ľubomír  Dúbik    

Za overovateľov zápisnice určil:
- Milan  Belko 
- Radoslav  Kriváček  

Za zapisovateľku zápisnice určil:
- Gabriela Zabáková



K     bodu 3  
Kontrola uznesení:
Uzn. č.29/2009 – súhlasí so zriadením triedy s poldenným predprimárnym vzdelávaním s 1 
pedagogickým  zamestnancom  počas  dopoludňajších  hodín  od  začiatku  školského  roka 
2009/2010. Dňa 2.9.2009 na zahájení nového šk. roka 2009/2010 nastúpilo reálne 55 detí 
a z tohto hľadiska bola povinnosť vytvoriť takúto triedu,  ktorá sa aj  reálne otvorila.  Nová 
pracovná sila pravdepodobne nastúpi od októbra 2009.

K     bodu 4  
Hlavná kontrolórka Bc. Vajdová predniesla čiastkovú správu za I. polrok 2009, viď príloha

 OZ jednomyseľne berie na vedomie správu HK za I. polrok 2009          

K bodu 5
P. starosta informoval ohľadom výstavby chodníkov II. etapa Lehota:

 začiatok  realizácie výstavby II.  etapy chodníkov bol jún, ukončenie koniec 
júla

 projektová  dokumentácia  v mnohých  bodoch  zlá,  resp.  neúplná  a neriešiaca 
mnohé problémy na trase chodníka

 na  základe  dohovoru  s firmou,  stavebným  dozorom,  stavebnou  a finančnou 
komisiou došlo pri výstavbe k viacerým doplňujúcim zmenám, ktoré na jednej 
strane  navýšili  celkový  rozpočet  stavby,  na  druhej  strane  výrazne  vylepšili 
dielo ako celok

 zmeny oproti projektu boli predovšetkým:

a/ riešenie príjazdov a vstupov do dvorov pre dotknuté rodiny

b/ riešenie časti chodníka a odstavnej plochy oproti obecnému úradu

c/ riešenie časti chodník k OcÚ pred budovou Združeného objektu

d/ riešenie chodníka a autobusovej zastávky pri fare

e/ riešenie časti chodníka od ulice ku KD pod most nad potokom

f/ riešenie chodníka v časti popri budove ZŠ k obchodu

 na základe týchto zmien prišlo dodatkovo k úprave vytendrovaného rozpočtu 
k jeho navýšeniu o 20 272,55 € s DPH (610 730,- Sk). Pôvodne bolo 90 492,17 
€                 (2 726 167,- Sk), celková suma je 110 764,72 € (3 336 898 Sk)

 v zmysle zmluvy o dielo bola firme  vyplatená 1/3 z celkovej sumy, II. časť 
bude uhradená budúci rok 21010

 29. júla 2009 bola podpísaná zápisnica o odovzdaní diela a prevzatí diela 

 p.  Dušan  Gašparovič  –  stavebný  dozor  informoval  o realizácii  výstavby II. 
etapy chodníkov

 OZ jednomyseľne berie na vedomie správu o chodníkoch II. etapa Lehota 



K bodu 6
P. starosta informoval o realizácii podrezania budovy základnej školy a zdravotného strediska. 
Podrezanie budovy ZŠ:

 realizácia  prebehla  v júli  a v auguste,  počas  letných  prázdnin,  toto  obdobie 
bolo jediné reálne

 zmluva o dielo  po  verejnom obstaraní  bola  podpísaná  s f.  Marko Miroslav, 
Odvlhčovanie  budov,  cena  diela  bola  78 228,38  €,  (2 356 708,-  Sk),  z toho 
dotácia cez KŠÚ Nitra 76 578,37 € (2 307 000,- Sk), vlastné zdroje z rozpočtu 
1 650,01 € (49 708,- Sk)

 zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela bola vyhotovená a podpísaná 
25.08.2009

 p. Dušan Gašparovič (stavebný dozor) informoval: dňa 1. júla 2009 sa zahájili 
stavebné práce f. Marko. Osekali sa omietky cca do výšky 1,5 m na všetkých 
stenách  (nosných,  priečkach,  vnútorných,  vonkajších).  Do  špáry  tesne  nad 
podlahou  sa  vkladala  hydroizolácia  a vkladali  sa  cca  každých  20-30  cm 
trojstatické  kliny,  ktoré  zabezpečujú  sadanie  muriva.  Následne  sa  do  špáry 
vkladali trubky, kde sa aplikovala špeciálna malta, ktorá nahrádzala pôvodnú 
maltu. Následne sa vykonali omietky a sanačné omietky. Dňa 25.08.2009 boli 
ukončené  práce.  Žiadne  závažné  problémy  sa  nevyskytli,  ktoré  by  bránili 
užívaniu  stavby  po  dokončení.  F.  Marko  poskytuje  záruku  30  rokov  na 
vykonané práce. 

Podrezanie budovy ZS:
 v budove ZS v letnom období sa práce vykonali  za najprijateľnejšiu cenovú 

ponuku, budova je zachránená na dlhé desaťročia a po odvodnení dažďovej 
vody jej  odvlhčenie  určite  pomôže,  bola  to nevyhnutnosť na záchranu tejto 
budovy

 p. Dušan Gašparovič  (stavebný dozor) informoval: podrezanie sa robilo tou 
istou technológiou ako budova ZŠ

K bodu 7
P. starosta informoval ohľadne multifunkčného ihriska                           

 oznámenie o pridelení finančných prostriedkov prišlo 3.7.2009
 predloženie podkladov na Úrad vlády bolo 6.7.2009
 následne bola zaslaná zmluva o vytvorenom účelovom účte
 po verejnom obstaraní bola podpísaná zmluva o dielo s f. MARO s.r.o. Sučany
 cena diela je 70 784,82 € (2 132 463,- Sk) s DPH, vlastné zdroje 30 952,12 €, dotácia 

z úradu vlády bola 39 832,70 €
 v júli bola podpísaná zmluva medzi Úradom vlády a obcou, že dotácia bude použitá 

výlučne na ten účel na ktorý bola poskytnutá
 začiatok realizácie bol 21.8.2009, ukončenie je naplánované na začiatok októbra 2009 

(cca 6 týždňov)

K bodu 8
Projekty, žiadosti o dotácie
Slovenská inovačná agentúra (SIA)

- dňa  23.  júla  2009  prišiel  list  zo  SIA,  kde  sa  uvádza,  že  celkovo  do  tohto 



pilotného  projektu  sa  zapojilo  68  obcí,  obec  Lehota  postúpila  do  užšieho 
výberu  (20.-te  miesto)  a bude  zaslaná  zmluva  na  ďalšiu  spoluprácu 
o implementácii projektu

Rekultivácia skládky
- projekt bol vypracovaný a podané do 7. augusta 2009

- dňa  3.  septembra  2009  prišla  Výzva  na  doplnenie  žiadosti  na  rekultiváciu 
skládky

K bodu 9
Žiadosti a sťažnosti 
p. Mária Belúchová  

• žiada o prenájom nebytových priestorov bývalého second hand (p. Chlebcová Elena) 
za účelom pokračovania predaja toho istého sortimentu

• OZ jednomyseľne schvaľuje prenájom nebytových priestorov p. Márii Belúchovej na 
otvorenie prevádzky second hand od 1.októbra 2009                                                      

f. Star dogs        
• Žiadosť na súhlas zriadenia stávkovej kancelárie v prevádzke Piváreň Lehota 

• OZ dáva súhlas so zriadením stávkovej kancelárii v prevádzke Piváreň Lehota, 
s platnosťou do 31. decembra 2009, 6 poslancov za, 1 sa zdržal

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

 o odstraňovaní pôvodných betónových dlaždíc pri výstavbe chodníkov II. etapa
 o príprave krytov na chodníku, príprave osadenia prístreškov a nových autobusových 

označníkov, osadenie označníkov na 2 autobusových zastávkach v obci 
 o prípravných  prácach  pri  podrezávaní  budovy  ZS,  osekávanie  ...,  vysprávka  po 

podrezaní a daní izolácie v budove ZS
 o vysprávke a maľovke  triedy v MŠ
 o vybudovaní odvodnenia cesty ul. Za parkanom (pred fi. p. Urcikána)
 o vypracovaní GP pre ulicu Poštovú, Za parkanom, boli aj podané na katastrálnom 

úrade  a zápis  do LV. Podľa  informácii  z katastrálneho úradu je  Centrálna  zóna  vo 
vlastníctve obce

K     bodu 11  
Interpelácie poslancov

p. Belko Milan                
o upozorňuje  na  f.  PIROH,  ak  nemajú,  aby  si  zakúpili  smetné  nádoby,  nakoľko 

zanechávajú za budovou OcÚ neporiadok mimo kontajnerov

p. Kriváček Radoslav
o otázka  na  kultúrnu  komisiu  –  prečo  využila  oslavu  Dňa  ústavy  na  predvolebnú 

kortešačku pre HZDS, ktoré iné strany boli pozvané
o p. Chmelár – žiadne strany neboli  oslovené, strana HZDS oslovila okolité obce za 

účelom osláv Dňa ústavy – behala štafeta, ktorá bola v obci Jarok, Veľké Zálužie... .  P. 



Kriváček má mylné informácie, že sa zneužili oslavy. Ktorákoľvek strana by ponúkla 
pomoc,  tak  sa  mala  prijať.  My  nepotrebujeme  zneužívať  politiku,  my  chceme 
využívať politiku pre občanov tejto obce. 

o p.  Andrášiková  –  HZDS oslovila  obce,  poskytla  občerstvenie,  reklamné predmety. 
Žiadne kortešačky to neboli. Ani slovom sa nespomenula predvolebná kampaň, všetko 
sa nieslo v duchu Dňa ústavy. 

p. Dúbik  Ľubomír
o či má obec informácie ohľadne demolácie mostu pred obcou 

o cca 5 dní bude uzatvorená rýchlostná cesta R1, čiže doprava bude odklonená 
cez Veľké Zálužie a našu obec, žiadne oznámenie ešte neprišlo.

o  p. Belko -  mala by sa osloviť  polícia o zabezpečenie prechodu pri budove ZŠ 

p. Andrášiková Terézia
o či je naplánované orezanie stromov pri kultúrnom dome

o p. starosta – v dokumente o starostlivosti drevín bude každá drevina odborne 
posúdená  a budú  tu  návrhy  na  odstránenie  starých,  poškodených  drevín, 
následne OZ schváli  ich odstránenie.  Výsadbu bude riešiť projektant,  čo by 
bolo vhodné vysadiť. 

p. starosta
o odpočet vody v obci bude vykonávaný 3 x ročne (november, marec, jún), čiže á 

4 mesiace

K bodu 12
Diskusia

P. Kubicová  Dagmar  
 kedy sa bude dielňa v ZŠ realizovať 
 p. starosta – v septembri sa začne na tom intenzívne pracovať 
 p. Kubicová – či je krátený rozpočet pre ZŠ
 p. starosta – bežné financovanie je realizované prostredníctvom KŠÚ (MŠ SR), čo sa 

týka  kapitálových  prostriedkov,  vzhľadom k tomu,  že  podielové  dane  sú  pre  obce 
znížené,  pristúpilo  sa  k znižovaniu  rozpočtu.  Škole  bolo  poskytnutých  50  % 
finančných prostriedkov na KV z rozpočtu obce

p. Tehlár Emanuel
 prečo na oslavách dňa ústavy bol p. Kovarčík, zo strany HZDS 
 p. Chmelár – ako predseda kultúrnej komisie by privítal na každú spoločenskú akciu, 

aby mal  jedného  takého  sponzora  z politickej  ktorejkoľvek  strany,  pokiaľ  prispeje 
napr. HZDS prispelo, prečo p. Kriváček podáva občanom mylné informácie, prečo to 
nekonzultuje  skôr,  odmieta  tvrdenie  že  obecné  peniaze  vôbec  nezneužil,  za  tieto 
peniaze sa urobil guláš pre občanov. Nemali by sme sa hrať  na strany, mali by sme 
privítať pomoc od ktorejkoľvek strany

 p. Kubicová – bolo to mienené v duchu urobiť niečo pre občanov, škoda že ľudia sa 
nepozrú aj na to, čo je za tým roboty. P. Kovarčík prišiel ako poslanec NR SR, tak bol 
aj  predstavený,  nepadlo ani  jedno slovo o HZDS a myslí  si,  že  ľudia  majú svoje 



zmýšľanie a si sami zvolia a urobia úsudok. Bolo to urobené pre občanov v dobrej 
viere, aby sa ľudia stretli, bola tam spomenutá ústava, zaznela hymna, myslí si že to 
bola celkom vydarená akcia, vystúpili spevácke skupiny, kto chcel mohol prísť, je jej 
ľúto, že sa o tom vyjadrujú ľudia ktorí tam neboli, pretože keď tak niekto nie je tak 
nech sa nevyjadruje. Keď takto naďalej budú na seba útočiť, tak nemá význam, aby sa 
takéto aj iné akcie uskutočňovali, keď si budú takéto veci navzájom vyčítať

 p.  starosta  –  urobí  všetko  preto,  aby  sa  v  budúcnosti  pokiaľ  tu  bude  starostom, 
neudiala  v tejto  obci  akcia,  ktorá  by  nejakým  spôsobom  mohla  byť  zneužitá 
hociktorou politickou stranou. Pokiaľ tu bude a nejaká politická strana bude chcieť 
zorganizovať a uskutočniť v tejto obci nejakú akciu pod svojim „pláštikom“ nebude 
tomu brániť, t.z. hocijaký deň aj na sviatok a povie, že chce v obci niečo zorganizovať, 
včas to oznámi, nebude robiť žiadnu prekážku, lebo má na to právo. Akcia, ktorá sa tu 
uskutočnila  k 1.9.2009  bola  mu  oznámená  členmi  kultúrnej  komisie  v stredu  (cca 
týždeň  predtým)  spôsobom  pozvánky,  na  ktorej  bolo  napísané  Obecný  úrad 
v spolupráci Hnutím za demokratické Slovensko ľudová strana organizuje..., ďalej bez 
komentára

 p.  Chmelár  –  táto  pozvánka  bola  informatívna,  do  okolitých  obcí  pre  pozvanie 
starostov sa upravila na návrh p. starostu, s vynechaním strany HZDS ĽS. 

P. Šuba Jaroslav  
 chcel by upozorniť na rigole pred jeho domom (hlavná ulica)
 p. starosta – uskutoční sa osobná obhliadka a nájde sa riešenie 

P. Pavel  Štefan
 chcel by poďakovať za vybudovanie chodníka na miestnom cintoríne
 privítal by, ako správca cintorína, dokončenie opravy Domu smútku
 myslí  si,  že  nakoľko  f.  ENVI  GEOS  robí  v obci   aj  zber  skla,  tak  sú  zbytočne 

umiestnené kontajnery na sklo, nakoľko občania tam hádžu aj iný odpad, ktorý tam 
nepatrí

 akcia 1.9.2009 bola slušne pripravená, vystúpili tam 3 spevácke súbory, zúčastnilo sa 
celkom veľa ľudí, bolo občerstvenie (guláš, pitný režim), ohľade HZDS by to mohlo 
byť  trošku  ináč  zorganizované.  Do  budúcna  pripravovať  akcie  spoločne,  zapojiť 
občanov.

P.  starosta  ukončil  diskusiu  a poďakoval  všetkým  prítomným  za  účasť  na  21.  rokovaní 
obecného zastupiteľstva v tomto funkčnom období. 



Uznesenia

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa  9. septembra  2009 
o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 32/2009
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu hlavnej kontrolórky za I. polrok 2009                                
 
K     Bodu 6  
Uznesenie č. 33/2009
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e 
správu o chodníkoch II. etapa Lehota                  

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 34/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
prenájom nebytových priestorov p. Márii Belúchovej na otvorenie prevádzky second hand od 
1. októbra 2009                                                      

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 35/2009
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í 
so  žiadosťou  f.  Star  dogs,  na  zriadenie  stávkovej  kancelárii  v prevádzke  Piváreň  Lehota, 
s platnosťou do 31. decembra 2009.

Overovatelia:                                         

Milan  Belko                      .........................................                           
 

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

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

          




