
Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 2. augusta 2010 

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

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

1. Otvorenie

Mimoriadne  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. Schválenie uznesenia ku kúpnej zmluve medzi obcou Lehota a občanmi 

bývajúcimi v „centrálnej zóne“
4. Schválenie uznesenia k zmluve o zriadení záložného práva medzi obcou Lehota 

/záložca/ a Slovenskou republikou /záložný veriteľ/
5. Záver

Po  predložení  programu  starosta  obce  požiadal  poslancov  o predloženie  návrhov,  alebo 
pripomienok k programu rokovania. Navrhnutý program bol jednomyseľne schválený. 

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

- Ing. Ivan Chlebec
- Ľubomír  Dúbik     
- Juraj  Pavel      

Za overovateľov zápisnice určil:
- Milan  Belko      
- Dagmar  Kubicová      

  
Za zapisovateľku zápisnice určil:

- Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Schválenie  uznesenia  ku  kúpnej  zmluve  medzi  obcou  Lehota  a občanmi  bývajúcimi  v  
„centrálnej zóne“
 p.  starosta  informoval  ohľadne rozhodnutia  Správy katastra  Nitra,  v  ktorom prerušujú 

návrh  na  vklad  vlastníckeho  práva  do  katastra  nehnuteľností  podľa  kúpnej  zmluvy. 
V závere uvádzajú tri body, ktoré treba doplniť: pri označení kupujúcich v záhlaví zmluvy 
musia  byť  uvedené  aj  dátumy  narodenia,  zmluva  musí  obsahovať  okrem  iného  aj 
označenie  pozemku  evidovaného  ako  parcela  registra  „C“  alebo  parcela  registra  „E“ 



a musí sa doložiť znalecký posudok na prevádzané nehnuteľnosti s poukazom na § 9a ods. 
8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov a čestné prehlásenie, 
že fyzické osoby, na ktoré sa prevádza majetok obce nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 
citovaného  zákona,  resp.  preukázať,  že  na  prevody  nehnuteľností  podľa  zmluvy  sa 
aplikuje  §  9a  ods.  8  tohto  zákona,  čiže  je  potrebné  opätovné  schválenie  prevodu, 
doloženie zápisnice zo zasadnutia OZ, opätovne podpísanie zmluvy štatutárnym orgánom 
obce a taktiež návrhu na vklad s vyznačením dátumu podpísania zmlúv a návrhu na vklad.

 OZ schvaľuje odpredaj parciel registra „C“: 
a) odpredaj parcely č. 333/50 k. ú. Lehota zapísanú na LV č. 1076 o výmere 35 m² za cenu 
5€/m² pre Andreja Štefanoviča, bytom 951 36 Lehota 78, dátum narodenia: 05.02.1986,
b) odpredaj parcely č. 333/51 k. ú. Lehota zapísanú na LV č. 1076 o výmere 50 m² za cenu 
5€/m² pre Jozefa Šooša , bytom 951 36 Lehota 79, dátum narodenia: 03.12.1950,
c) odpredaj parcely č. 333/52 k. ú. Lehota zapísanú na LV č. 1076 o výmere 57 m² za cenu 
5€/m² pre Jozefa Ráca , bytom 951 36 Lehota 81, dátum narodenia: 10.08.1942,
d) odpredaj parcely č. 333/53 k. ú. Lehota zapísanú na LV č. 1076 o výmere 39 m² za cenu 
5€/m² a odpredaj parcely č. 333/54 zapísanú na LV č. 1076 o výmere 50 m² za cenu 5€/m²  
pre Milana Chmelára, bytom 951 36 Lehota 411, dátum narodenia: 05.04.1957,
e) odpredaj parcely č. 333/55 k. ú. Lehota zapísanú na LV č. 1076 o výmere 35 m² za cenu 
5€/m² pre Gabrielu Bédiovú rod.  Rácová, bytom 951 36 Lehota 82, dátum narodenia: 
16.03.1952,
f) odpredaj parcely č. 333/56 k. ú. Lehota zapísanú na LV č. 1076 o výmere 67 m² za cenu 
5€/m² pre Jozefa Tkáčika, bytom 951 36 Lehota 83, dátum narodenia: 10.03.1964 a pre 
Ivetu Tkáčikovú rod. Petríková, bytom 951 36 Lehota 83, dátum narodenia: 19.02.1964 vo 
spoluvlastníckom podiele 1 / 1.
g) odpredaj parcely č. 333/7 k. ú. Lehota zapísanú na LV č. 1076 o výmere 127 m² za cenu 
5€/m² pre Františka Zabáka, bytom 951 36 Lehota 84, dátum narodenia: 22.02.1954 a pre 
Otíliu Zabákovú rod. Plháková, bytom 951 36 Lehota 84, dátum narodenia: 20.04.1955 vo 
spoluvlastníckom podiele 1 / 1.
h) odpredaj parcely č. 333/57 k. ú. Lehota zapísanú na LV č. 1076 o výmere 40 m² za cenu 
5€/m²  pre  Ing.  Vladimíra  Kysuckého,  bytom  951  36  Lehota  680,  dátum  narodenia: 
19.04.1955 a pre Ing. Zuzanu Kysuckú rod. Bezáková, bytom 951 36 Lehota 680, dátum 
narodenia: 15.07.1956 vo spoluvlastníckom podiele 1 / 1.

 OZ súhlasí  s textom kúpnej  zmluvy,  medzi predávajúcim- obcou Lehota a kupujúcimi- 
Andrejom  Štefanovičom,  Jozefom  Šoošom,  Jozefom  Rácom,  Milanom  Chmelárom, 
Gabrielou  Bédiovou,  Jozefom  Tkáčikom,  Ivetou  Tkáčikovou,  Františkom  Zabákom, 
Otíliou Zabákovou, Ing. Vladimírom Kysuckým a Ing. Zuzanou Kysuckou so záverom, že 
ide o prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí, nakoľko kupujúci si len usporadúvajú vlastníctvo k pozemkom, ktoré 
už v minulosti ohradili a tvoria súčasť nimi užívaných pozemkov, patriacich k ich domom 
a pozemkom.

K     bodu 4  
Schválenie  uznesenia  k zmluve  o zriadení  záložného  práva  medzi  obcou  Lehota  /záložca/  
a Slovenskou republikou /záložný veriteľ/
 p. starosta informoval o rozhodnutí Správy katastra Nitra, v ktorom prerušujú návrh na 

vklad  záložného  správa  do  katastra  nehnuteľností  na  podklade  zmluvy  o zriadení 
záložného práva reg. č.  9/EE/2010/BA024/20/Z. Po preskúmaní obsahu podania zistila 
Správa katastra Nitra tieto nedostatky: zmluva musí obsahovať okrem iného aj označenie 



pozemku evidovaného ako parcela registra „C alebo parcela registra „E“. Treba doložiť 
originál,  resp.  notárom,  alebo  matrikou  osvedčenú  fotokópiu  dokladu  preukazujúceho 
právnu subjektivitu záložného veriteľa a dokladu preukazujúceho, že Ing. Martin Vavřinek 
je oprávnený konať za Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.  V poslednom rade, 
doložená  zápisnica  zo  zasadnutia  OZ,  zo  dňa  21.12.2009  je  nepostačujúca,  keďže 
neobsahuje predmet zálohu parc. č. 75/1, 75/4, stavba súpisné číslo 691 – kotolňa na parc.  
č. 75/4.

 OZ schvaľuje  text Zmluvy o spolupráci reg. č. 9/EE/2009/BA024/20 uzatvorenej medzi 
Slovenskou  republikou  (v  mene  ktorej  koná  pod  Ministerstvom  hospodárstva  SR 
Slovenská  inovačná  a energetická  agentúra)  a  obcou  Lehota  za  účelom  zvýšenia 
energetickej efektívnosti budov. Zmluva o spolupráci sa týka nehnuteľností zapísaných na 
LV 1076, kat. ú. Lehota, ktorých vlastníkom je obec Lehota a kde sú tieto nehnuteľnosti 
zapísané ako: 
pozemky: 
1) parc. č. 75/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 601 m², parcela 
registra „C“; 
2) parc.  č.  75/4,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 67 m²,  parcela 
registra „C“;
stavby:
1)  stavba so súpisným číslom 144, postavená na parcele č. 75/1, parcela registra „C“, 
popis stavby: základná škola,
2) stavba so súpisným číslom 691, postavená na parcele č.  75/4,  parcela registra „C“, 
popis stavby: kotolňa.

 OZ schvaľuje  text  Zmluvy o zriadení  záložného  práva  reg.  č.  9/EE/2010/BA024/20/Z 
a dodatok  č.  1  Zmluvy o zriadení  záložného práva  reg.  č.  9/EE/2010/BA024/20/Z/D1, 
uzatvorenej medzi záložným veriteľom- Slovenskou republikou (v mene ktorej koná pod 
Ministerstvom hospodárstva SR Slovenská inovačná a energetická agentúra) a záložcom- 
obcou Lehota vo veci zriadenia záložného práva na nehnuteľnosti zapísané na LV 1076, 
kat. ú. Lehota, ktorých vlastníkom je obec Lehota a kde sú tieto nehnuteľnosti zapísané 
ako: 
pozemky: 
1) parc. č. 333/17, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 235 m², parcela 
registra „C“; 
stavby:
1)  stavba so súpisným číslom 74, postavená na parcele č. 333/17, parcela registra „C“, 
popis stavby: zdravotné stredisko

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



Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 2. augusta  2010 

o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K     Bodu 3  
Uznesenie č. 57/2010        
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
odpredaj parciel registra „C“:
a) odpredaj parcely č. 333/50 k. ú. Lehota zapísanú na LV č. 1076 o výmere 35 m² za cenu 
5€/m² pre Andreja Štefanoviča, bytom 951 36 Lehota 78, dátum narodenia: 05.02.1986,
b) odpredaj parcely č. 333/51 k. ú. Lehota zapísanú na LV č. 1076 o výmere 50 m² za cenu 
5€/m² pre Jozefa Šooša , bytom 951 36 Lehota 79, dátum narodenia: 03.12.1950,
c) odpredaj parcely č. 333/52 k. ú. Lehota zapísanú na LV č. 1076 o výmere 57 m² za cenu 
5€/m² pre Jozefa Ráca , bytom 951 36 Lehota 81, dátum narodenia: 10.08.1942,
d) odpredaj parcely č. 333/53 k. ú. Lehota zapísanú na LV č. 1076 o výmere 39 m² za cenu 
5€/m² a odpredaj parcely č. 333/54 zapísanú na LV č. 1076 o výmere 50 m² za cenu 5€/m² pre 
Milana Chmelára, bytom 951 36 Lehota 411, dátum narodenia: 05.04.1957,
e) odpredaj parcely č. 333/55 k. ú. Lehota zapísanú na LV č. 1076 o výmere 35 m² za cenu 
5€/m²  pre  Gabrielu  Bédiovú  rod.  Rácová,  bytom  951  36  Lehota  82,  dátum  narodenia: 
16.03.1952,
f) odpredaj parcely č. 333/56 k. ú. Lehota zapísanú na LV č. 1076 o výmere 67 m² za cenu 
5€/m² pre Jozefa Tkáčika, bytom 951 36 Lehota 83, dátum narodenia: 10.03.1964 a pre Ivetu 
Tkáčikovú  rod.  Petríková,  bytom  951  36  Lehota  83,  dátum  narodenia:  19.02.1964  vo 
spoluvlastníckom podiele 1 / 1.
g) odpredaj parcely č. 333/7 k. ú. Lehota zapísanú na LV č. 1076 o výmere 127 m² za cenu 
5€/m² pre Františka Zabáka, bytom 951 36 Lehota 84, dátum narodenia: 22.02.1954 a pre 
Otíliu Zabákovú rod. Plháková, bytom 951 36 Lehota 84, dátum narodenia: 20.04.1955 vo 
spoluvlastníckom podiele 1 / 1.
h) odpredaj parcely č. 333/57 k. ú. Lehota zapísanú na LV č. 1076 o výmere 40 m² za cenu 
5€/m²  pre  Ing.  Vladimíra  Kysuckého,  bytom  951  36  Lehota  680,  dátum  narodenia: 
19.04.1955 a pre Ing. Zuzanu Kysuckú rod. Bezáková, bytom 951 36 Lehota 680, dátum 
narodenia: 15.07.1956 vo spoluvlastníckom podiele 1 / 1.

K     Bodu 3  
Uznesenie č. 58/2010        
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í  
s textom  kúpnej  zmluvy,  medzi  predávajúcim-  obcou  Lehota  a kupujúcimi-  Andrejom 
Štefanovičom,  Jozefom  Šoošom,  Jozefom  Rácom,  Milanom  Chmelárom,  Gabrielou 
Bédiovou, Jozefom Tkáčikom, Ivetou Tkáčikovou, Františkom Zabákom, Otíliou Zabákovou, 
Ing. Vladimírom Kysuckým a Ing. Zuzanou Kysuckou so záverom, že ide o prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a,  odst.  8,  písm.  e)  zákona č.  138/1991 Zb.  o majetku obcí, 
nakoľko kupujúci si len usporadúvajú vlastníctvo k pozemkom, ktoré už v minulosti ohradili 
a tvoria súčasť nimi užívaných pozemkov, patriacich k ich domom a pozemkom.



K     Bodu 4  
Uznesenie č. 59/2010        
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
text Zmluvy o spolupráci reg. č. 9/EE/2009/BA024/20 uzatvorenej medzi Slovenskou 
republikou  (v  mene  ktorej  koná  pod  Ministerstvom  hospodárstva  SR  Slovenská 
inovačná  a energetická  agentúra)  a  obcou  Lehota  za  účelom zvýšenia  energetickej 
efektívnosti budov. 
Zmluva o spolupráci sa týka nehnuteľností zapísaných na LV 1076, kat. ú. Lehota, ktorých 
vlastníkom je obec Lehota a kde sú tieto nehnuteľnosti zapísané ako: 
pozemky: 
1) parc. č. 75/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 601 m², parcela registra 
„C“; 
2) parc. č. 75/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 67 m², parcela registra 
„C“;
stavby:
1)  stavba so súpisným číslom 144, postavená na parcele č. 75/1, parcela registra „C“, popis 
stavby: základná škola,
2) stavba so súpisným číslom 691, postavená na parcele č. 75/4, parcela registra „C“, popis 
stavby: kotolňa.

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 60/2010        
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
text Zmluvy o zriadení záložného práva reg. č. 9/EE/2010/BA024/20/Z a dodatok č. 1 Zmluvy 
o zriadení záložného práva reg. č. 9/EE/2010/BA024/20/Z/D1,  uzatvorenej medzi záložným 
veriteľom- Slovenskou republikou (v mene ktorej koná pod Ministerstvom hospodárstva SR 
Slovenská  inovačná  a energetická  agentúra)  a záložcom-  obcou  Lehota  vo  veci  zriadenia 
záložného práva na nehnuteľnosti zapísané na LV 1076, kat. ú. Lehota, ktorých vlastníkom je 
obec Lehota a kde sú tieto nehnuteľnosti zapísané ako: 
pozemky: 
1) parc.  č.  333/17, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 235 m²,  parcela 
registra „C“; 
stavby:
1)  stavba so súpisným číslom 74, postavená na parcele č. 333/17, parcela registra „C“, popis 
stavby: zdravotné stredisko

Overovatelia:                                         

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

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

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



Výpis z uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 2. augusta 2010 

o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


