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

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

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

Ospravedlnený:
Juraj Pavel

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. Multifunkčné ihrisko                       
5. Projekty, žiadosti o dotácie                                                                              
6. Schválenie Urbanistickej koncepcie na centrálnu zónu
7. Schválenie architektonického a stavebno-technického riešenia OcÚ         
8. Návrh vo veci úpravy ročného poplatku a sankčných poplatkov Obecnej knižnice 

Lehota
9. Žiadosti a sťažnosti                                         
10. Rôzne
11. Schválenie odmeny za III. 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. Program bol jednomyseľne schválený. 

K     bodu 2  
Starosta obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:

- Ľubomír  Dúbik      
- Milan  Belko       
- Ing. Ivan Chlebec 

Za overovateľov zápisnice určil:
- Radoslav  Kriváček
- Terézia  Andrášiková

Za zapisovateľku zápisnice určil:



- Gabriela Zabáková
K     bodu 3  
Kontrola uznesení:
Uzn.  č  34/2009 – nájomná zmluva na  prenájom nebytových priestorov  (bývalého second 
handu) s p. Belúchovou bola obojstranne podpísaná s účinnosťou od 1. októbra 2009

K     bodu 4  
Multifunkčné ihrisko
P. starosta informoval o výstavbe multifunkčného ihriska

 Multifunkčné ihrisko bolo čiastočné dotované z Úradu vlády SR 
 dielo je prebraté obcou, prebehol preberajúci protokol, v ktorom sú spísané nedostatky 

resp. vady, ktoré sa priebežne odstraňujú
 svojpomocne  sa  realizovalo  oplotenie  a aj  výroba  brán,  ďalej  chodník  z ihriska 

smerom k ceste 
 do budúcna sa plánuje parkovisko priečne pred vchodom na ihrisko, asfaltová dráha 

okolo celého ihriska na korčuľovanie, výsadba zelene príp. lavičky
 bude vypracovaný prevádzkový poriadok, bude aj správca ihriska, vymedzí sa presne 

kto  a kedy  bude  mať  prístup  na  ihrisko  (napr.  základná  škola  na  výuku  telesnej 
výchovy), je tam vybudované osvetlenie, ktoré bude svietiť cca do 22.00 hod. 

K bodu 5
Projekty a žiadosti o dotácie
P. starosta informoval ohľadom projektov a žiadostí o dotácie
Skládka

 na základe výzvy sme podali 3x projekt na rekultiváciu skládky odpadov  

 boli doplnené niektoré body, ktoré vyžadovalo MŽP SR

NSK (Nitriansky samosprávny kraj)
 boli  podané  2  žiadosti  o dotáciu  z rozpočtu  NSK  (Beh  pre  zdravie  obcou 

Lehota        4. ročník, Športujeme s družobným mestom Koryčany)

Operačný program Regenerácia sídiel – centrálna zóna
 ak vyjde v roku 2010 výzva, tak by sme sa chceli zapojiť

 v I.  kole sme potrebovali LV na ul.  ku kultúrnemu domu, a ul.  školská,  bol 
vypracovaný a   podaný geometrický plán  na  kat.  úrad Nitra,  a aj  následné 
zaslanie LV obci Lehota 

 OZ  jednomyseľne  súhlasí  s vypracovaním  projektovej  dokumentácie  na 
centrálnu zónu v obci Lehota 

K bodu 6
Schválenie urbanistickej koncepcie na centrálnu zónu, informovala Ing. Petríková 

 urbanistická štúdia  koncepcia  riešenia  úprav verejných priestorov centrálnej 
časti obce je podkladom pre územný a stavebný rozvoj obce, podkladom pre 
riešenie  konkrétnejšej  projektovej  dokumentácie  niektorých  priestorov, 
podklady a zmeny v rámci územno-smerného plánu. 

 výsledný  dokument  pojednáva  o množstve  koncepčných  zámerov,  ktorých 
realizácia  je  podmienená  majetkovo-právnymi,  technickými,  priestorovými 
a v neposlednom rade investičnými predpokladmi. Naplniť jednotlivé zámery 



sa budeme snažiť  formou žiadostí  o dotácie  z rôznych zdrojov a  z rozpočtu 
obce. 

 bolo  pracovné  stretnutie  s Ing.  Arch.  Jarabicom,  ktorý   predstavil 
rozpracovanosť urbanistickej koncepcie

 OZ  jednomyseľne  schvaľuje  predloženú  URBANISTICKÚ  ŠTÚDIU- 
KONCEPCIA RIEŠENIA ÚPRAV VEREJNÝCH PRIESTOROV CENTRÁLNEJ  
ČASTI  OBCE  ako návrh koncepcie  priestorového usporiadania  a funkčného 
využívania územia, dokument pre územný a stavebný rozvoj obce s cieľom, že 
bude  slúžiť  ako  územnoplánovací  podklad  pri  najbližších  zmenách 
a doplnkoch Územného plánu obce Lehota

K bodu 7
Schválenie  architektonického  a stavebno-technického  riešenia  budovy  obecného  úradu, 
informoval p. starosta 

 na  pracovnom stretnutí bolo odprezentované toto riešenie Ing. arch. Dulíkom
 dôvodom vypracovania bolo to, že postavený obecný úrad nie je riešený komplexne, 

je to združený objekt, viac vlastníkov, kompetencie pribúdajú, sú tu 4 zamestnankyne 
v troch kanceláriách, nedá sa tu pracovať na 100 %, nakoľko v jednej kancelárii sú 
dvaja pracovníci 

 3 realizačné fázy, ako prvá pripraviť nové kancelárie (z malej zasadačky), ako druhá 
premena veľkej zasadačky a ako tretia premena celkového obecného úradu

 OZ  súhlasí  s predloženou  projektovou  dokumentáciou  architektonické  a stavebno-
technické  riešenie  stavebných  úprav  a riešenie  interiéru  obecného  úradu  Lehota 
a zároveň súhlasí s realizáciou tejto rekonštrukcie podľa finančných možností miestnej 
samosprávy v priebehu  budúcich rokov, 7 poslancov za, 1 sa zdržal hlasovania

K bodu 8
Úprava ročného poplatku a sankčných poplatkov obecnej knižnice Lehota, ktoré informovala  
Ing. Petríková

- podľa § 13 zákona č. 183/2000 o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej 
národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a 
doplnení zákona   č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej je knižnica povinná 
vypracovať  a sprístupniť  knižničný  a výpožičný  poriadok  a v súlade  s ním 
poskytovať knižnično - informačné služby

- naša knižnica pochopiteľne má vypracovaný spomínaný výpožičný poriadok, 
v tomto  prípade  ide  o jeho  novelizáciu  vo  veci  zvýšenia  ročného  poplatku 
a sankčných poplatkov (viď tabuľka)

- tieto  poplatky  boli  odkonzultované  na  Oddelení  metodiky  a koordinácie 
Krajskej  knižnice  Karola  Kmeťka  v Nitre,  ktorá  je  našim  kontrolným 
a poradným orgánom

Aktuálne ceny   Navrhované ceny   
Ročný poplatok: 0,66 € /20 Sk 1 € / 30,1260 Sk
Upomienka č. 1: 0,17 € /5 Sk 0,50 € /15,0630 Sk
Upomienka č. 2: 0,33 € /10 Sk 1 € / 30,1260 Sk
Upomienka č. 3: 0.49 € / 15 Sk 1,50 € /45.189 Sk



- pri prepočte bol použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

- OZ jednomyseľne schvaľuje zvýšenie ročného poplatku a sankčných poplatkov 
Obecnej knižnice Lehota v tomto znení:   

Ročný poplatok: 1 € 
Upomienka č. 1: 0,50 € 
Upomienka č. 2: 1 € / 
Upomienka č. 3: 1,50 € 

- zároveň schvaľuje zapracovanie týchto skutočností do výpožičného poriadku 
Obecnej knižnice Lehota s platnosťou od 01. 01. 2010.

K bodu 9
Žiadosti a sťažnosti 
p. Marek  Bako       

• žiada  o predĺženie  nájomnej  zmluvy  nebytových  priestorov  v kultúrnom  dome   - 
piváreň na obdobie min 2 roky, za účelom jej rekonštrukcie a následnej investície

• p. starosta odporúča, aby túto žiadosť prekonzultovala stavebná a finančná komisia, 
treba zadefinovať ako by mali byť tieto priestory zrekonštruované, cena za prenájom, 
doriešiť v zmluve vývoz žumpy a odber plynu a do najbližšieho OZ dať návrh 

• p. Andrášiková podotkla aby sa myslelo na namontovanie podružných meračov napr. 
na plyn

• OZ   odporúča  stavebnej  a finančnej  komisii  pripraviť  do  najbližšieho  OZ  návrh 
s vysporiadaním sa žiadosti p. Baka 

• Ing. Šášik – aby sa komisie zamerali na riešenie podružného merania energií, resp. 
samostatného plyn. kotla                                                      

Ing. arch. Eva Teplanová        
• odpoveď na žiadosť obce Lehota o predaj pozemku ,par. č. 333/2,333/3, s rodinným 

domom súp. číslo 71
• obec Lehota má záujem o kúpu tohto pozemku, zaslali sa listy všetkým vlastníkom 

s návrhom kúpy  pozemku. P. starosta informoval, že vlastníkom pozemku sú 4 osoby. 
P.  Valentová  vlastní  ½,  jej  manžel  má  1/6,  ostatné  2/6  majú  2 deti  po  jej  bratovi 
(netere).  Tento  priestor  je  veľmi  strategický  a dôležitý  pre  obec  Lehota,  ktorý  je 
vhodný do centrálnej zóny. S p. Valentovou sa p. starosta stretol  uviedla, že tento dom 
s pozemkom má v jednej realitnej kancelárii, ktorá ponúka túto nehnuteľnosť za cca 
50 tis.  € (1,5 mil Sk). Ing. arch. Teplanová odpísala list, v ktorom ponúka svoj podiel 
1/6  nehnuteľnosti  na odpredaj  obci  Lehota v sume 5 tis.  €.  Nakoľko je  táto  suma 
veľmi výhodná, dáva návrh na jeho odkúpenie.

• Ing. Šášik odporúča túto ponuku prijať, veľmi výhodná suma
• OZ súhlasí s kúpou 1/6 spoluvlastníckeho podielu Ing. Arch. Evy Teplanovej a OZ 

odporúča  starostovi  jednať  s ostatnými  spoluvlastníkmi  zvyšných  častí  predmetnej 
nehnuteľnosti na parc. č. 333/2 a č. 333/3 s ponukou odkúpenia  1/6 spoluvlastníckeho 
podielu max za 5 tis. €. Treba však preveriť predkupné právo väčšinového vlastníka. 

Ing.  Domčeková Marcela 
• podáva ústnu sťažnosť, konkrétne na p. starostu a na obecné zastupiteľstvo, na 



to ako OZ zahlasovalo a aké uznesenie sa prijalo v rámci križovatky R1, myslí 
si že nikto tak nepoškodil obci Lehota ako tí, ktorí zdvihli ruky za to, aby nám 
zrušili  pripojenie  na  starú  cestnú  komunikáciu.  Po  preštudovaní  všetkých 
materiálov  sa  pýta,  prečo  sa  prijalo  také  uznesenie,  v neprospech  občanov. 
Podáva žiadosť, ak sa ešte dá doriešiť túto situáciu, aby napojenie obci bolo. 
Prečo  obec  Čeladice  s takým  počtom  obyvateľov  ako  je  obec  Lehota  má 
pripojenie  na  R1,  nebolo  inej  možnosti  ?  Keby  sa  predtým  preštudoval 
poriadne projekt, tak by sa prišlo na to, že nie je možné pripojenie. Dá sa to 
riešiť, teraz pokiaľ je diaľnica vo výstavbe, napr. na plánovú R8, netreba sa dať 
odbiť, nám je jedno kde nás napoja. Aj cena pozemkov klesne, nebude o ne 
záujem.

• p. Kriváček – za všetko hovorí to, že sa nám podarilo odkloniť diaľnicu za 
horizont obce Lehota 

• p.  starosta  –  pýtal  sa  p.  Domčekovej,  kde  bola  doteraz,  ani  jeden  krát  sa 
nezúčastnila  OZ  a ani  verejných  rokovaní  ohľadne  R1.  Základná  vec  sa 
podarila,  odklonenie  diaľnice,  na  všetky  inštitúcie  sa  reagovalo  ohľadne 
napojenia  na R1.  Máme písomný prísľub od viceprimátora mesta  Nitry (p. 
Štefek), že do budúcna mesto bude riešiť pripojenie na severný obchvat. Tento 
problém nie je len problém obce Lehota, obec   V. Zálužie nepodnikla také 
kroky ako obec Lehota. 

• p. Kubicová – keď sa vyhlasovala verejná vyhláška,  mali  občania možnosť 
k tomu sa vyjadriť. Podniklo sa veľa krokov, aby sa táto situácia vyriešila.

• p. Chmelár – p. starosta má list, kde sme mesto Nitra upozorňovali na kolaps, 
ktorý môže tým, že nás nenapojili vzniknúť, cca pred rokom

• Ing. Šášik – začiatkom roku 2008 na tento problém upozorňoval, že nie je to 
celkom tak, že poslanci nevedeli o tomto probléme, dokonca začiatkom roku 
2008 na tom zastupiteľstve, keď dal vyjadrenie, ktoré je prílohou zápisnice, 
navrhol  uznesenie  na  prijatie,  kde  odporúčame  p.  starostovi,  aby  konal 
s kompetentnými  orgánmi,  ktoré  môžu  byť  nápomocné  na  pripojenie  obce 
Lehota  na  cestu  prvej  triedy  alebo  na  rýchlostnú  komunikáciu.  Slovenská 
technická norma hovorí, že do rázštepovej križovatky  nie je možné napájať 
cestu 3. triedy 

• p. Domčeková – ako je možné podpisom sa vzdať akýchkoľvek nárokov do 
budúcna ohľadne R1

• p.  starosta  –  veľmi  rád  sa  s p.  Domčekovou o tomto  probléme porozpráva, 
sprístupní celú dokumentáciu, čo sa vo veci konalo. Toto OZ si zo strany p. 
Domčekovej nezaslúži sťažnosť, lebo v danej veci pre obyvateľov tejto obce 
urobilo  maximum a teší  sa,  že  ten most  bude v dolnej  časti  Kyneckej  a nie 
v hornej  časti  Lehotskej.  Verí  tomu,  že  napojenie  na  severný  obchvat 
v budúcnosti bude, urobí pre to maximum. 

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



 o vykonaných troch kontrolách (1.   ÚPSVaR ohľadne VPP dochádzky, 2. Obv. úrad 
CO – zisťovanie pripravenosť obce pri  rôznych variantoch napr.   počas  krízových 
situácií, 3. Obv. Úrad životného prostredia – vykonanie štátneho dozoru, výrub drevín)

 o zrealizovaní bezbariérového vstupu (svojpomocne) do prevádzky Jednota COOP  
 o vybavený LV v centrálnej zóne na ul. ku KD, školská až k Hulínu
 o svojpomocnej prestavbe kotolne na dielne v priestoroch ZŠ (murárske práce, poter, 

dlažba), elektrické rozvody sú tiež dokončené
 o vybudovaní  autobusových  zastávok  a  prístreškov,  svojpomocne  sa  osadilo 

5  označníkov

K     bodu 11  
Schválenie  odmien  za  3.Q.2009  starostovi  obce  Lehota,  zástupcovi  starostu  a hlavnému 
kontrolórovi

• OZ schválilo  odmenu za  3.Q.2009 starostovi  obce  Lehota  vo  výške  26  %, 
zástupcovi starostu vo výške 19 % a hlavnej kontrolórke vo výške 21 %

K     bodu 12  
Interpelácie poslancov

Bc. Vajdová  Alena          
o upozorňuje ohľadne žiadosti p. Baka, bolo by dobré dať vývesku na úradnú tabuľu 

resp. na webstránku, že sa bude prenajímať KD a či sú aj iní záujemcovia      

p. Kubicová  Dagmar 
o chcela by vedieť či zákon umožňuje dať na úradnú tabuľu menný zoznam neplatičov
o  Bc. Vajdová – v SR je to protizákonné, môže sa uviesť koľko rodín nemá zaplatené, 

ale nesmie sa menovať  

p. Belko  Milan   
o upozorňuje  na  uznesenie,  ktoré  OZ  vydalo  ohľadne  prístupovej  cesty  na 

pozemok p. Kováčovi (Žirany), na základe ktorého nesplnil to čo sľúbil 

o písomne resp. ústne žiadať 

p. Chmelár  Milan 
o nakoľko sa robia hrubé terénne úpravy na R1, mohlo by sa použiť v prospech 

obce (napr. zeminu)

o p. starosta – všetko je v riešení

Ing. Šášik Juraj 
o do najbližšieho OZ informovať poslancov,  čo všetko sa urobilo resp. podniklo 

vo veci výstavby R1 ohľadne napojenia na diaľnicu 

o teší  ho,  že  sa  našla  ďalšia  občianka,  ktorej  záleží  na tom, aby Lehota bola 
napojená na Nitru. Začiatkom roku 2008 upozorňoval na to, že nebudeme mať 
pripojenie. P. starosta zvolal mimoriadne OZ, kde prišiel aj starosta z Veľkého 
Zálužia  s poslancami  a  aj  z Lužianok  a nakoniec  p.  starosta  preklasifikoval 



mimoriadne  OZ na  pracovné  rokovanie,  aby sa  nemuseli  žiadne  uznesenia 
prijímať. Vidí to ako veľké pochybenie p. starostu. Vláda chce najrýchlejšie 
dokončiť výstavbu. V roku 2008 mala obec možnosť sa vyjadriť k projektu, 
poslanci zahlasovali, že k južnému obchvatu sa už nikdy nebudú vyjadrovať, 
pretože obec zo zákona má právo sa vyjadriť. P. starosta vtedy podpísal, že 
súhlasí  s tým  ako  je  projekt  napísaný.  Malo  sa  napísať,  že  obec  stráca 
napojenie na Nitru, na Bratislavu , z Bratislavy, z Nitry, strácame 4 napojenia. 
Keby sa bolo  toto  vtedy požadovalo,  možno by sa  podarilo  to,  že  v rámci 
prekládky terajšej  cesty 3.  triedy,  čo je  cesta  na Kynek,  na  ktorej  sa  bude 
fyzicky robiť   v súvislosti s tým, že sa tam buduje mostný objekt. Verí, že 
obec Lehota bude napojená na R1, len otázka je kedy bude napojená. NDS 
v súvislosti  s prekládkou  cesty  3.  triedy  mohla  jednostranné  napojenie  na 
terajšiu  rýchlostnú  cestu  v smere  na  Nitru  vybudovať,  za  križovatkou.  Je 
presvedčený,  že  sa  neurobilo  všetko  čo  sa  mohlo  v tej  veci  urobiť.  Počet 
vozidiel,  ktoré  idú z Lehoty a V. Zálužia  cez Kynek,  skutočne v budúcnosti 
donúti,  že sa bude musieť niekde to napojenie urobiť, otázka, že kedy ? 

K bodu 13
Diskusia
P. Andrášiková  Terézia 

 uskutočnilo a obnovilo sa stretnutie s družobným mestom Koryčany  
 bolo  privítanie  v priestoroch  obecného  úradu,  previedli   ich  priestormi,  objektami 

(kúpalisko,  camping,  jazdiareň,  ranč,  tábory  pre  postihnuté  deti,  ródeo,   miestna 
knižnica, kde je evidencia vykonávaná formou počítača, priestory ihriska, zrúcanina)

 v roku 2010 sa plánuje ďalšie stretnutie, napr. športové popoludnie, stretnutie spolkov 
(poľovníci, vinári ...)

p. starosta 
 12. novembra bude verejné prerokovanie ohľadne veterného parku Nitra – Lehota – 

Veľké Zálužie, následne sa zvolá mimoriadne OZ
 vandali  znehodnotili,  premaľovali  orientačné  tabule  v obci  Lehota  (majetok 

Regionálnej údržby ciest)

P. Kubicová  Dagmar         
 chcela  by  vedieť  v akom  stave  je  projektová  dokumentácia  ohľadne  prestavby 

materskej školy v Lehota
 p. starosta – plánuje sa rozšírenie MŠ o jednu triedu, je to v stave riešenia 

P. Kriváček  Radoslav 
 na  webstránke  obce  Lehota  je  uverejnený „rsckanál“,  rscčítačka  umožňuje  načítať 

v aktualitách novinky zo stránky 
 p. Domčeková – chcela by vedieť prečo sa zrušilo na webstránke obce Lehota fórum 

(diskusia)
 p Kriváček – cenzúra by zabrala veľa času, pokiaľ niekto chce vyjadriť svoj názor, 

požiada o pomoc, nie je problém, ale ak sa majú cenzurovať vyjadrenia detí, tak by to 
bolo zdĺhavé

 p. starosta – ohľadne diskusie na webstránke obce prebehlo mnoho a mnoho dialógov 
medzi webmasterom a starostom, kde sa hľadal kompromis. Niekedy tam boli urážlivé 
veci, tak sa rozhodlo, že sa to zruší

P. Andrášiková Terézia  



 chcela by vedieť v akom stave je drobná stavba f. MAVIX, vykrytie pre T-Mobile na 
budove ZŠ

 p. starosta – je to v stave realizácie

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. októbra  2009 
o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 5  
Uznesenie č. 37/2009
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í               
s vypracovaním projektovej dokumentácie na centrálnu zónu v obci Lehota 

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 38/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
predloženú  URBANISTICKÚ  ŠTÚDIU-  KONCEPCIA  RIEŠENIA  ÚPRAV  VEREJNÝCH 
PRIESTOROV CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE ako návrh koncepcie priestorového usporiadania 
a funkčného využívania územia, dokument pre územný a stavebný rozvoj obce s cieľom, že 
bude slúžiť ako územnoplánovací podklad pri najbližších zmenách a doplnkoch Územného 
plánu obce Lehota

K     Bodu 7  
Uznesenie č. 39/2009
Obecné zastupiteľstvo



s ú h l a s í     
s predloženou  projektovou  dokumentáciou  architektonické  a stavebno-technické  riešenie 
stavebných úprav a riešenie interiéru obecného úradu Lehota a zároveň súhlasí s realizáciou 
tejto  rekonštrukcie  podľa  finančných  možností  miestnej  samosprávy  v priebehu  budúcich 
rokov

K     Bodu 8  
Uznesenie č. 40/2009
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  
a/  zvýšenie  ročného poplatku a sankčných poplatkov Obecnej knižnice Lehota v tomto 
znení:   

Ročný poplatok: 1 € 
Upomienka č. 1: 0,50 € 
Upomienka č. 2: 1 € / 
Upomienka č. 3: 1,50 € 

b/ zapracovanie týchto skutočností do výpožičného poriadku Obecnej knižnice Lehota 
s platnosťou od 01. 01. 2010.

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 41/2009
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a     
stavebnej a finančnej komisii pripraviť do najbližšieho OZ návrh s vysporiadaním sa žiadosti 
p. Baka

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 42/2009
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í     
s kúpou  1/6  spoluvlastníckeho  podielu  nehnuteľnosti  od  Ing.  arch.  Evy  Teplanovej,  par. 
č. 333/2, č. 333/3, s rodinným domom sú. číslo 71, za 5 tis. €

o d p o r ú č a 
starostovi obce rokovať s ostatnými spoluvlastníkmi zvyšných častí predmetnej nehnuteľnosti 
na par. č. 333/2 a č. 333/3 s ponukou odkúpenia 1/6 spoluvlastníckeho podielu max za 5 tis. €

K     Bodu 11  
Uznesenie č. 43/2009
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
odmenu za  3.Q.2009  starostovi obce Lehota vo výške 26 %, zástupcovi starostu vo výške 
19 % a hlavnej kontrolórke vo výške 21 %

Overovatelia:                                         



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

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

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

          


