
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 7. apríla 2010 

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

Prítomní: 
Mgr. Pavol  Zaujec,  Radoslav   Kriváček,  Milan Chmelár, Dagmar Kubicová, Bc. Alena 
Vajdová,  Ing. Ivan Chlebec, Ľubomír Dúbik, Milan Belko, Juraj Pavel 
Neprítomní:
Terézia  Andrášiková, 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. Prijatie VZN o kronikách
5. Prijatie VZN o chove, držaní a ochrane psov na území obce Lehota
6. Prijatie VZN o verejnom poriadku na území obce Lehota
7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
8. Rýchlostná cesta R1 Nitra – protihlukové opatrenia – infomácia
9. Projekty, žiadosti o dotácie...
10. Žiadosti a sťažnosti                                         
11. Rôzne
12. Interpelácia poslancov 
13. Diskusia
14. 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:

- Radostav  Kriváček 
- Ľubomír  Dúbik     
- Ing. Ivan Chlebec  

Za overovateľov zápisnice určil:
- Dagmar  Kubicová  
- Juraj  Pavel          
-   

Za zapisovateľku zápisnice určil:
- Gabriela Zabáková



K     bodu 3  
Kontrola uznesení:
Uzn. č. 8/2010 – príprava zmluvy s p. Bakom. Zmluva je uzatvorená a obojstranne podpísaná.
Uzn. č. 9/2010 – samostatne v bode 12. Žiadosti 
Uzn. č. 10/2010 – samostatne v bode 12. Žiadosti                 
Uzn. Č. 11/2010 – a) bola osobná návšteva na OO PZ Veľké Zálužie ohľadne problémov 
s výtržníctvom 
b) nebolo odporučené uznesením č. 12 /2010 bod b) zriadiť obecnú políciu
c) odporúčanie VZN o verejnom poriadku – samostatne v bode 6)

K     bodu 4  
Prijatie VZN o kronikách                           

• p. starosta informoval ohľadne návrhu VZN o kronikách 
• OZ   jednomyseľne  schvaľuje  VZN  č.  2/2010  o kronikách,  s účinnosťou  dňom 

schválenia 7.4.2010

K bodu 5
Prijatie VZN o chove, držaní a ochrane psov na území obce Lehota    

 p. hlavná kontrolórka obce Lehota Bc. Vajdová predniesla dôvodovú správu k návrhu 
VZN.  Zmyslom  VZN  je  zabezpečenie  ochrany  zdravia  občanom  pre  možným 
negatívnym  vplyvom  z chovu  a držania  zvierať  a v záujme  ochrany  zvierat,  ich 
kontroly a evidencie na území obce Lehota

 v časti 3, bod 4 – znenie: „Cena známky je podľa skutočnej ceny, za ktorú boli známky 
kúpené“ – jednomyseľne 

 v časti  3, bod 6 –  znenie: „OÚ Lehota je povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá 
nesmie  byť  vyššia  ako  dvojnásobok  nadobúdacej  ceny  známky,  vydať  náhradnú 
známku“ – jednomyseľne 

 v časti  4,  bod  5,  nový  bod  c)  znenie:  „Ak  obec  takýmto  kontajnerom  (zbernou 
nádobou)  nedisponuje,  osoba,  ktorá  psa  vedie  bezprostredne  po  znečistení 
priestranstva výkalmi, výkaly odstráni a priestranstvo vyčistí.“, jednomyseľne

 OZ jednomyseľne schvaľuje VZN č. 3/2010 o chove, držaní a ochrane psov na území 
obce Lehota, s účinnosťou dňom schválenia 7.4.2010

K bodu 6
Prijatie VZN o verejnom poriadku na území obce Lehota

 P. hlavná kontrolórka obce Lehota Bc. Vajdová predniesla dôvodovú správu k návrhu 
VZN. Dôvodom predkladaného návrhu VZN je potreba aktualizácie pôvodného VZN 
č. 3/1999 o verejnom poriadku zo dňa 19. júna 1999, ktorý v súčasnosti už nepokrýva 
problematiku  potrieb  zabezpečenia  dodržiavania  verejného  poriadku  v obci, 
nezohľadňuje novely viacerých zákonov ako aj celkový vývoj obce  

 V čl. 3, § 3, bod 8) – znenie: „Zásah do verejného priestranstva alebo komunikácií 
(prekopávky) povoľuje obec Lehota na základe písomnej žiadosti“ 

 v čl. 3, § 10, bod 5 – znenie: „Zakazuje sa poškodzovať a vyrubovať dreviny a inú 
zeleň...“

 v čl. 4, bod 3 a 4 – spojenie dvoch bodov v jeden 3) znenie:  „Za porušenie ustanovení 
tohto nariadenia môže byť fyzická osoba postihnutá v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. 
z.  O priestupkoch  v znení  zmien  a doplnkov,  PO  a FO,  ktoré  majú  oprávnenie  na 
podnikanie môže byť uložená pokuta obcou Lehota v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
z. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.“



 OZ jednomyseľne  schvaľuje  VZN  č.  4/2010  o verejnom poriadku  na  území  obce 
Lehota, s účinnosťou dňom schválenia 7.4.2010

K bodu 7
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

 OZ vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Lehota na deň 19. máj 
2010  v zasadačke  Obecného  úradu  v Lehote,  pričom voľby sa  uskutočnia  v rámci 
programu riadneho zasadnutia OZ Lehota. P. Chmelár navrhuje pracovný úväzok na  6 
hod. týždenne, jednomyseľne. Viď príloha „Voľba hlavného kontrolóra obce“, kde sú 
špecifikované všetky potrebné náležitosti voľby HK

 OZ jednomyseľne vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Lehota na deň 19. máj 
2010 

K bodu 8
Rýchlostná cesta R1 Lehota – protihlukové opatrenia – informácia        

- P. starosta informoval ohľadne protihlukových opatrení na rýchlostnej ceste R1 Lehota 
- dňa 17.2.2010 bolo jednanie na OcÚ v Lehote za účasti NDS, Enviroad s.r.o. Ostrava 

a HBH Projekt s.r.o. Brno. Obec bola oboznámená s tým, že v máji 2010 by sa malo 
začať s projektovou dokumentáciou pre stavebné konanie a vybudovanie tejto stavby 
by malo byť v roku 2011. Dĺžka by mala byť cca 1040 m. Začiatok by mal byť na 
ľavo od šenkovskej cesty od prvého zárezu, končiť by to malo za mostom v záreze. 
Výška steny by mala byť 5 m pred mostom, 4,5 m približne do polovice mosta a 3 m 
vo výške až po ukončenie v smere na Nitru. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia rýmsy 
na  strane  protihlukovej  bariéry.  Zhotoviteľom  by  mala  byť  spol.  Enviroad  s.r.o. 
Ostrava

- p. Chmelár – bol na rokovaní. Obec Lehota patrí medzi prvých, ktorý to budú mať 
realizované, závisí to od financií.

- dňa 8.4.2010 o 10.00 hod. bude rokovanie na obecnom úrade v Lehota „Záverečné 
prerokovanie protihlukových opatrení“

K     bodu 9   
Projekty, žiadosti o dotácie 

 centrálna zóna – prebieha proces na katastrálnom úrade, kde je podaná kúpna zmluva 
na  vklad  do  katastra  nehnuteľností.  Pripravuje  sa  projektová  dokumentácia  pre 
stavebné povolenie na centrálnu zónu

 skládka odpadov – je podpísaná zmluva MŽP SR obsahujúca cca 70 strán. Prebieha 
proces kontroly verejných obstarávaní. 

 pilotný projekt ZŠ – pripravuje sa projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. 
Celý projekt je vyfinancovaný bez našej účasti

K bodu 10
Žiadosti a sťažnosti 

P. Zabák František  a občania centrálnej zóny
• dňa  17.2.2010  sa  uskutočnilo  pracovné  rokovanie  s občanmi  centrálnej  zóny, na 

základe ktorého občania žiadajú odpredaj obecných pozemkov za 5 €/m2
• obecná rada odporúča, aby OZ schválilo odpredaj tých častí, dotknutých občanov za 5 

€/m2,  s tým že  prvý  dom rod.  Pavelová  sa  bude  riešiť  osobitne,  lebo  obec  bude 
pracovať  s časťou  pozemku,  ktorá  je  na  LV  obce  na  rozšírenie  resp.  budúceho 
parkovania.  Vklad  na  kataster  bude  znášať  občan  a  obec  pripraví  kúpno-predajné 
zmluvy



• hlavná kontrolórka navrhuje, aby sa to riešilo komplexne, dať podmienku, že suma 
5 €/m2 bude navrhovaná a platiť bude len do konca kalendárneho roka 2010

• OZ jednomyseľne schvaľuje doplnenie v  dodatku č. 1  k VZN Zásady hospodárenia 
s majetkom,  bod  6,  písm.  e)  „priamy  predaj  nestavebného  pozemku  o ktorom 
rozhodne OZ min 3/5 väčšinou prítomných poslancov, sa uskutoční: 

      e1/ intravilán - min. za cenu 17 € (512,14 Sk), min 5 € do 31.12.2010“
• 1) OZ schvaľuje:

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.

2)  OZ odporúča starostovi pripraviť kúpno-predajné zmluvy s dotknutými občanmi 
3)  OZ schvaľuje, že všetky finančné náležitosti spojené s právnymi úkonmi (vklad  na 
kataster, atď) znáša nadobúdateľ (kupujúci), jednomyseľne

P. Sivák a manželka          
• žiadosť o vysporiadanie pozemku, parc. č. 262/5 vo výmere 377m2, LV č. 1076 vo 

vlastníctve obce 
• OZ odporu
• ilo starostovi obce do najbližšieho OZ získať právny názor na posúdenie vysporiadania 

pozemku, parc. č. 262/5 (LV č. 1076)
• p. starosta prečítal stanovisko právnika, v ktorom právnik uvádza nasledovné: Obec 

Lehota potvrdzuje, že nemá námietok, k tomu aby p. Sivák si vysporiadal uvedenú 
parcelu v zmysle žiadosti 

• OZ  súhlasí  s právnym  názorom  a odporúča  starostovi  postupovať  v danej  veci 
v zmysle právneho vyjadrenia, jednomyseľne

P. Hargaš Juraj a p. Zaujecová Margita         
• žiadosť  o vydanie  súhlasu  na  prevod  vlastníctva  pozemku  p.  č.  336/17  až  19.  Po 

vymeraní geodetom bolo zistené, že oplotenie, ktoré bolo vybudované niekedy v 50-



tych rokoch a ktoré realizoval p. Anton Šášik, oplocuje aj časť parciel 336/17 až 19. 
Oplotenie ohraničuje aj pozemok, ktoré vlastníkom je obec. Žiada OZ o prejednanie 
a vydanie  súhlasu  na  prevod  vlastníckeho  práva  na  Juraja  Hargaša  a Margitu 
Zaujecovú na oddelenie parciel 336/17 až 19 podľa GP č. 2337/09

• OZ nesúhlasí, navrhuje tieto časti odpredať za cenu 5 €/m2 a za tých istých podmienok 
ako v prípade občanom centrálnej zóny 

• a) OZ schvaľuje odpredaj parcely č. 336/17 k.ú. Lehota  o výmere 108 m2, odpredaj 
parcely č.  336/18 k.ú.  Lehota  o výmere  14 m2  a odpredaj  parcely č.  336/19 k.ú. 
Lehota o výmere 6 m2,   za cenu  5€/m2, ktoré vznikli na základe GP č. 67.2/2008 
vyhotovením p.  Ing.  Jozefína  Szološiovej  a úradne  overením pod  číslom 2337/09 
oddelením parcely č. 336/1 k.ú Lehota zapísanej na LV č. 1076 /vlastník obec Lehota/ 
pre   Juraja  Hargaša,  bytom  Lehota  564,  dátum  narodenia  5.4.1972  a Margitu 
Zaujecovú,  rodenú  Šášikovú,  bytom  Lehota  565,  dátum  narodenia  29.5.1938  vo 
spoluvlastníckom podiele 1/1
b)  OZ odporúča starostovi pripraviť kúpno-predajnú zmluvu s dotknutými občanmi 
c)  OZ schvaľuje, že všetky finančné náležitosti spojené s právnymi úkonmi (vklad  na 
kataster, atď) znáša nadobúdateľ (kupujúci), jednomyseľne

Ing.  Šášik  Juraj
• sťažnosť na p. starostu, na spôsob selektovania pri zasielaní pozvánok. Dňa 17.2.2010 

sa  uskutočnilo  rokovanie  na  obecnom  úrade  k veci  riešenia  centrálnej  časti  obce 
Lehota. Na toto rokovanie pozval písomnou formou všetkých poslancov OZ, okrem 
jedného  poslanca  Ing.  Juraja  Šášika.  Považuje  to  za  hrubé  porušenie  demokracie 
v samospráve obce. P. starosta verejne za prítomnosti svedka potvrdil, že pozvánku 
zámerne neposlal, ako svedka uvádza zástupkyňu starostu Dagmar Kubicovú. Žiada 
o vysvetlenie takéhoto konania p. starostu a prerokovanie tohto konania na obecnej 
rade. Prosí o náležité vysvetlenie na najbližšom OZ a písomnú odpoveď v zákonnej 
lehote do 30 dní.

• p. starosta – v zákonnej lehote bola zaslaná odpoveď, v ktorej sa uvádza nasledovné: 
V zmysle  zákona č.  9/2010 Z.z.  o sťažnostiach  sa  podanie  nepokladá  za  sťažnosť. 
Zdôvodnenie: list podaný na tunajší úrad dňa 18.2.2010 napĺňa podstatu  zákona č. 
9/2010, § 4, ods.1. Stanovisko bude podané na najbližšom OZ (t.j. 7.4.2010)

• na obecnej rade p. starosta podal vysvetlenie členom obecnej rady prečo konal tak ako 
konal a na obecnej rade sa odporučilo to, aby v zmysle zákona o obecnom zriadení sa 
sťažnosťou a stanoviskom zaoberal hlavný kontrolór obce

Vyjadrenie hlavnej kontrolórka – citácia:
Sťažnosť som obdržala ako HK, na obecnej rade.
Sťažnosť je riadne zaevidovaná v zmysle zákona o sťažnostiach.
Od 01.02.2010 je v platnosti nový zákon č. 9/2010, ktorý ruší pôvodný zákon č. 152/1998.
1/ v zmysle zákona 369/90 § 18 - sťažnosť na starostu - rieši hlavný kontrolór
2/ v pôvodnom zákone o sťažnostiach bola povinnosť vytvoriť komisiu na prešetrenie 
sťažností, ktorá sa týka starostu
3/ teraz je táto možnosť, ale musíme mať najskôr vypracovanú min. smernicu na riešenie 
sťažností
4/ starosta nemôže riešiť sťažnosť sám na seba

V zmysle zákona som najprv preverila či sa jedná o sťažnosť, alebo nie, v zmysle §4 bod. 1, 
ktorý definuje čo nie je sťažnosť.



Na základe preštudovania  ako HK, hodnotím list od p. Ing. Šášika, len za vyjadrenie jeho 
názoru, dopytu, nakoľko p. Šášik vyjadril svoj názor, že starosta hrubo porušil demokraciu 
v samospráve, lebo nebol písomne pozvaný na pracovné stretnutie poslancov a občanov.
Smerodajnými sú teda dve veci pri riešení daného listu: 
a/ písomné pozvanie
b/ pracovné stretnutie 
Po preverení jednotlivých zákonov, smerníc, nariadení, štatútu obce a rokovacieho poriadku, 
som dospela k záveru, že: starosta neporušil žiadny právny predpis ani smernicu, lebo:
a/  starosta  má právo si  vyberať koho si  pozve na jednanie,  s kým sa bude radiť,  a koho 
považuje za prínos pre obec,  resp. jeho rady a názory,  a účasť p. Šášika  nepovažoval za 
potrebnú,  za  prínos  na  základe  predchádzajúceho  jeho  vyjadrenia  sa  na  riadnom 
zastupiteľstve, nakoľko sa vyjadril, : že nevidí význam takéhoto stretnutia:
b/ pracovné stretnutie, je stretnutie navyše, žiadnym predpisom nariadené a organizované
c/ účasť na stretnutí je dobrovoľná
d/ obecné predpisy - rokovací poriadok obce, štatút obce nerieši problematiku pracovných 
stretnutí, a ani iný zákon, nariadenie nepozná pojem pracovné stretnutie
e/ žiadny zákon, a ani vnútorný predpis nepredpisuje  povinnosť písomne pozvať osoby na 
stretnutie
f/ táto sťažnosť voči starostovi, nie je vo verejnom záujme, ale jedná sa len o osobný názor, 
pocit, t.j.  záver : je to neopodstatnená sťažnosť
V zmysle nového zákona o sťažnostiach č. 9/2010 - priamym najbližším orgánom verejnej 
správy je obvodný úrad.

• OZ berie  na vedomie stanovisko hlavnej  kontrolórky obce k sťažnosti  Ing.  Šášika, 
jednomyseľne

P. Krajinčák  Vladimír
• žiada o odkúpenie časti obecného pozemku, parc.č. 74/5 o rozlohe 187 m2, na ktorom 

je postavený obchodný dom Potraviny – Kravla 
• p. Kriváček – na obecnej rade sa to prejednávalo a neodporúča odpredaj uvedeného 

pozemku
• hlavná  kontrolórka  –  doplniť  priestor  pred  obchodom  do  nájomnej  zmluvy. 

Neodporúča  odpredaj  pozemku,  do  budúcna  je  to  manipulačný  priestor  napr.  pre 
vybudovanie telocvične, resp. lepšieho prístupu k školskému dvoru 

• p. Krajinčák – v minulosti, keď prezentoval svoj zámer (vybudovať potraviny), pamätá 
si na to, pokiaľ to bude postavené tak ako bol predstavený návrh, že bude možnosť do 
budúcnosti  uvedený  pozemok  odpredať.  Keď  to  nemá  vo  vlastníctve  nemôže  to 
odhradiť a  inak zveľaďovať

• p.  Kriváček  –  keď  sa  schvaľovala  zmluva  o prenájme,  schvaľovalo  sa  to 
s podmienkou, že stavba  je dočasná a môže sa kedykoľvek dať rozmontovať. Súhlasí 
s hlavnou kontrolórkou ohľadne vybudovania telocvične, že pozemok z tohto hľadiska 
bude pre obec veľmi zaujímavý. Pokiaľ by sa to odpredávalo, tak podľa zmluvy je na 
prvom mieste osloviť práve dočasného užívateľa

• P. Kubicová – pokiaľ by sa to odpredalo, tak by vznikol ďalší problém
• p. Pavel  - mal by predložiť štúdiu,  čo tam chce urobiť a posunúť túto žiadosť na 

najbližšie OZ
• návrh obecnej rady (OR) – OR navrhuje neodpredať časť obecného pozemku, 5 za, 2 

sa zdržali 
• OZ neschvaľuje odpredaj obecného pozemku, parc. č. 74/5 p. Krajinčákovi 

P. Bajerleová  Mária



• písomne  upozorňuje  na  strom,  divo  rastúca  jabloň,  rastúca  na  obecnom pozemku, 
ktorý susedí s jej  pozemkom, poškodzuje betónový múrik na jej ohrade. Dva roky 
verbálne upozorňuje na túto vec a obecný úrad nezaujal žiadne stanovisko

• Ing. Petríková – v  1/2008 kontaktovala p. Bajerleová prvý krát obecný úrad a dohodlo 
sa, že obec plánuje obstarať Dokument starostlivosti o dreviny obce Lehota, ktorý by 
riešil  vyhradené ale  aj  verejné priestranstvá a každá drevina by bola zadefinovaná, 
ohodnotená  a bol  by  návrh  čo  s tou  drevinou  do  budúcna.  Nakoľko  je  to  verejné 
priestranstvo,  tak  bolo  vhodné  aby do  tohto  vstúpilo  aj  OZ.  Ide  o drevinu  jabloň 
domáca, ktorá rastie na obecnom pozemku. S členmi stavebnej komisie sa zúčastnili 
predbežnej  ohliadky  a vychádzali  z vypracovaného  Dokumentu  starostlivosti 
o dreviny.  Dokument  ešte  nie  je  schválený  OZ,  ale  je  smerný  a môžeme  z tohto 
dokumentu   vychádzať  ako  z  odborného  posudku.  V dokumente  je  táto  drevina 
zhodnotená  nasledovne:  stupeň  poškodenia  (vyskytujú  sa  tu  mikroskopické 
a drevokazné  huby),  čiastočné  presychanie,  dutiny na  kmeni,  je  narušená  stabilita, 
nevhodné ošetrenie z predchádzajúcich rokov, olámané konáre. Vitalita daného stromu 
je  mierne  znížená,  drevina  je  mierne  poškodená,  mierne  odchýlky  od  normálu. 
V návrhu, ktorý podáva Dokument starostlivosti o dreviny, ide o drevinu krátkodobú, 
je to dočasný prvok a je tu návrh na jej  odstránenie.  Na predbežnej  ohliadke bolo 
zistené,  že  koruna  predmetnej  dreviny  zasahuje  do  ochranného  pásma  vzdušného 
elektrického vedenia nízkeho napätia a koreňovým systémom vedie káblové zemné 
potrubie miestneho telekomunikačného vedenia asi do jedného metra. Drevina vplýva 
na  súkromné  oplotenie  osadením  a je  osadená  asi  2  m  od  miestneho  plynového 
potrubia   a prípojky.  Na  základe  ohliadky  navrhujú  obecnému  zastupiteľstvu,  aby 
prijalo uznesenie,  v ktorom odporučí obci Lehota,  ako vlastníkovi pozemku, podať 
žiadosť  o výrub  dreviny  jabloň  domáca,  rastúca  na  obecnom  pozemku  a zároveň 
odporúčajú  pri  vybavovaní  tejto  žiadosti  postupovať  v zmysle  vypracovaného 
Dokumentu starostlivosti o dreviny obce Lehota 

• OZ odporúča obci Lehota podať žiadosť o výrub dreviny jabloň domáca, ktorá rastie 
na pozemku vo vlastníctve obce Lehota, na parc. č. 332/1, katastrálne územie obce 
Lehota a odporúča postupovať pri vybavovaní tejto žiadosti  v zmysle vypracovaného 
dokumentu starostlivosti o dreviny obce Lehota – jednomyseľne

P.  Némethová   Monika
• žiadosť  o súhlas  s výstavbou  rodinného  domu  na  parc.  č.  1912/2  a 1987/3, 

nachádzajúcich sa v kat. území obce Lehota
• cca pred rokom a pol bola táto žiadosť podávaná, kde OZ nepovolilo výstavbu
• Ing. Petríková - v rámci urbanistickej štúdie sa uvádza, že toto miesto pri Kaplonke je 

pietne  miesto  a toto  miesto  v tomto  prostredí  by  sa  malo  vyzdvihnúť.  Sú  tam 
navrhnuté aj projektové dokumentácie, ale zástavba IBV tam nie je povolená. Tento 
dokument OZ schválilo a je pre nich smerný nie záväzný. 

• p. starosta – do budúcna ak sa pozberajú všetky doplnky v rámci územno-smerného 
plánu obce Lehota, by sa malo zaoberať tým, či tam chceme mať Kaplonku, pietne 
miesto, alebo či tam bude povolená IBV

• OZ odporúča stavebnej komisie do najbližšieho OZ, že sa bližšie oboznámi s touto 
žiadosťou a dá vyjadrenie – jednomyseľne 

P.  Zabák  František
• žiadosť o prehodnotenie stavebnej čiary a centrálnej hlučnej zóny
• občania, ktorí sa stretli dňa 17.2.2010 na OcÚ nesúhlasia s hlučnou zónou v centre 

obce.  Nikomu  nevyhovuje  umiestniť  reštauráciu  v oblasti  Hasty.  Nesúhlasia 



s každoročným  umiestnením  lunaparku  na  hody.  Navrhujú  umiestniť  lunapark 
v športovom areály. Nesúhlasia so stavebnou čiarou v centrálnej zóne

• p. starosta – na uvedenú žiadosť sa odpíše v zákonnej lehote

K     bodu 11  
Rôzne
P. starosta informoval poslancov a občanov o:

 kontrolách z ÚPSVaR a prokuratúry                 
 vybavení osvetlenia na multifunkčnom ihrisku 
 osadení brány na ihrisku v hornej časti
 ohlásení sa ďalšej kontroly z obvodného úradu ŽP 
 zbere bioodpadu v obci Lehota

K     bodu 12  
Interpelácie poslancov

p. Kriváček  Radoslav              
o v rámci schváleného Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska, by bolo vhodné 

ho  odprezentovať  aj  na  Základnej  škole  v Lehote,  aby  sa  žiaci  oboznámili 
s podmienkami používania MI (ako sa správať, otváracie hodiny...)

p. Kubicová  Dagmar    
o či by nebolo vhodné vyčleniť na MI nejaký uzamykateľný priestor na siete a rôzne 

športové príslušenstvo

p. Belko  Milan 
o na MI sa namontuje časový spínač na automatické vypnutie osvetlenia 

Bc. Vajdová  Alena   
o  informovala poslancov o zmenách v zákonoch. Od 1.2.2010 v platnosti nový zákon 

o sťažnostiach  9/2010.  Od  1.3.2010  novela  zákonníka  práce.  Od  1.4.2010  novela 
zákona o obecnom zriadení 

o chcela  by  upozorniť  na  problematiku  ochrany  pred  požiarmi  v  zmysle  zákona 
314/2001 a vyhlášky 121/2002 o požiarnej prevencii, t.j vypracovať dokumentáciu - 
požiarny  poriadok  obce,  zoznam  objektov  a  priestorov,  v  ktorom  sa  vykonávajú 
preventívne  protipožiarne  kontroly,  plán  preventívnych  protipožiarnych  kontrol  - 
zoznam - prehľad vodných zdrojov na hasenie požiarov a pod.

K bodu 13
Diskusia

p. starosta       
 p. Mesárošová Oľga (kronikárka) pripravuje prierez tohto volebného obdobia 
 p. Mesárošová – v roku 1986 sa prestalo písať do kroniky. Pokúsi sa doplniť časť tohto 

chýbajúceho obdobia
 p. starosta – ohľadne bioodpadu – na jednej strane je povolené pálenie suchého lístia 

a pod. a na druhej strane je zákon o odpadoch, kde sa takáto záležitosť zakazuje. Obec 
to zatiaľ rieši tak, že uskutočňuje zber bioodpadu

Ing. Podlužanský Tomáš              



 chcel by požiadať OZ o radu a pomoc pri výstavbe ulice medzi ul. Prostredné hony 
a ul. Šenkovská

 p. starosta – v prvom rade to bude zatiaľ tzv. poľná cesta. Jednoznačne tam bude treba, 
aby nedošlo  k omylu,  k vytýčeniu  hraníc.  Je  vyhotovený  GP a malo  by  sa  urobiť 
vykolíkovanie, aby tá cesta náhodou neskončila inde ako je zakreslená. Občania, ktorí 
tam bývajú,  resp.  tam majú svoje pozemky,  aby sa dohodli  ako vyfinancovať túto 
cestu a inžinierske siete. Obec urobila veľmi veľa už len tým, že je tam naplánovaná 
cesta.  Problém  je  s financiami,  obec  v najbližšej  dobe  nemá  na  to  aby  to 
vyfinancovala.  Nebolo by vhodné, aby sa začalo s výstavbou po častiach,  treba to 
vybudovať komplexne celú ulicu naraz

p. Chmelár  Milan      
 obdivuje p. Podlužanského, čo dokázal urobiť – otvoriť túto cestu 
 má nejaké skúsenosti s ul. Za parkanom s plynofikáciou a elektrinou, vybavoval cca 

pred 5-timi rokmi. Ako poslanec a aj v budúcnosti ak by nebol poslancom, tak majú 
v ňom oporu a rád pomôže pri vybavovaní 

p. Kubicová  Dagmar       
 podporuje občanov, že sa dohodli na otvorení cesty. Je rada, že to smeruje k výstavbe 

cesty. Obec by mohla pomôcť napr. pri  zameraní a pod. 
 p. starosta – obec bude nápomocná. Treba prejednať finančnú stránku, vyfinancovanie 

uvedenej cesty

p. Chmelár  Milan      
 chcel by poukázať na vyvážaný odpad na cintoríne v zadnej časti od pozemku p. Jágra 
 p. Lahučký – v jeden deň sa všetok odpad vyviezol, vyčistil sa cintorín a na druhý deň 

ráno,  neohľaduplní  občania  znova vyvážajú  odpad.  Napr.  z hrobov,  kde  sa  budujú 
nové pomníky

 p. starosta – čierne skládky stále pribúdajú,  občania ktorí aj vidia kto vyváža, boja sa 
povedať kto to bol

p. Pavel Štefan      
 na cintoríne treba zlikvidovať staré hroby, bágrom vytrhať kríky s koreňmi, nakoľko 

sa to tam rozrastá 
 nedá sa ustrážiť poriadok ohľadne vyvážania odpadu na cintoríne

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

Uznesenia



z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa  7. apríla  2010 
o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 13/2010        
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e           
VZN č. 2/2010 o kronikách, s účinnosťou dňom schválenia 7.4.2010

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 14/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
VZN č. 3/2010 o chove, držaní a ochrane psov na území obce Lehota, s účinnosťou dňom 
schválenia 7.4.2010

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 15/2010 
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
VZN č. 4/2010 o verejnom poriadku na území obce Lehota, s účinnosťou dňom schválenia 
7.4.2010

K     Bodu 7  
Uznesenie č. 16/2010  
Obecné zastupiteľstvo
v y h l a s u j e   
voľby hlavného kontrolóra obce Lehota na deň 19. máj 2010 

K     Bodu 10  
Uznesenie č. 17/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
doplnenie v  dodatku č. 1  k VZN Zásady hospodárenia s majetkom, bod 6, písm. e) „priamy 
predaj  nestavebného  pozemku  o ktorom  rozhodne  OZ  min  3/5  väčšinou  prítomných 
poslancov, sa uskutoční: 

      e1/ intravilán - min. za cenu 17 € (512,14 Sk), min 5 € do 31.12.2010“

K     Bodu 10  
Uznesenie č. 18/2010  
Obecné zastupiteľstvo
1) s c h v a ľ u j e      
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.

Obecné zastupiteľstvo
2) o d p o r ú č a       
starostovi pripraviť kúpno-predajné zmluvy s dotknutými občanmi 

Obecné zastupiteľstvo
3) s c h v a ľ u j e      
že všetky finančné náležitosti  spojené s právnymi úkonmi (vklad  na kataster,  atď) znáša 
nadobúdateľ (kupujúci)

K     Bodu 10  
Uznesenie č. 19/2010  
Obecné zastupiteľstvo
a) s ú h l a s í 
s právnym názorom vo veci žiadosti p. Siváka       

Obecné zastupiteľstvo
b) o d p o r ú č a       
starostovi obce postupovať v danej žiadosti v zmysle právneho vyjadrenia

K     Bodu 10  
Uznesenie č. 20/2010  
Obecné zastupiteľstvo
1) s c h v a ľ u j e      
odpredaj parcely č. 336/17 k.ú. Lehota  o výmere 108 m2, odpredaj parcely .č. 336/18 k.ú. 
Lehota o výmere 14 m2  a odpredaj parcely č. 336/19 k.ú. Lehota o výmere 6 m2,   za cenu 
5€/m2, ktoré vznikli na základe GP č. 67.2/2008 vyhotovením p. Ing. Jozefína Szološiovej 
a úradne overením pod číslom 2337/09 oddelením parcely č. 336/1 k.ú Lehota zapísanej na 
LV č. 1076 /vlastník obec Lehota/ pre  Juraja Hargaša, bytom Lehota 564, dátum narodenia 
5.4.1972 a Margitu Zaujecovú, rod. Šášiková, bytom Lehota 565, dátum narodenia 29.5.1938 
vo spoluvlastníckom podiele 1/1.



Obecné zastupiteľstvo
2) o d p o r ú č a  
starostovi pripraviť kúpno-predajnú zmluvu s dotknutými občanmi 

Obecné zastupiteľstvo
3) s c h v a ľ u j e 
že všetky finančné náležitosti  spojené s právnymi úkonmi (vklad  na kataster,  atď) znáša 
nadobúdateľ (kupujúci)

K     Bodu 10  
Uznesenie č. 21/2010  
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k sťažnosti Ing. Šášika

K     Bodu 10  
Uznesenie č. 22/2010  
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e             
odpredaj obecného pozemku, parc. č. 74/5 p. Krajinčákovi 

K     Bodu 10  
Uznesenie č. 23/2010  
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a           
obci  Lehota  podať  žiadosť  o výrub  dreviny  jabloň  domáca,  ktorá  rastie  na  pozemku  vo 
vlastníctve  obce  Lehota,  na  parc.  č.  332/1,  katastrálne  územie  obce  Lehota  a odporúča 
postupovať pri vybavovaní tejto žiadosti  v zmysle vypracovaného dokumentu starostlivosti 
o dreviny obce Lehota

K     Bodu 10  
Uznesenie č. 24/2010
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a       
stavebnej  komisie do najbližšieho OZ,  bližšie sa oboznámiť so žiadosťou p. Némethovej 
a pripraviť vyjadrenie k predmetnej žiadosti 

Overovatelia:                                         

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

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

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


