
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 8. septembra 2010 

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

Prítomní: 
Mgr. Pavol  Zaujec,  Radoslav   Kriváček,  Milan Chmelár, Dagmar Kubicová, Bc. Alena 
Vajdová,  Milan Belko, Juraj Pavel, Ing. Ivan  Chlebec, Ing. Juraj Šášik od bodu 7.)
Ospravedlnený:     
Terézia  Andrášiková    

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. Schválenie uznesenia ku kúpnej zmluve medzi obcou Lehota a občanmi 

centrálnej zóny
5. Schválenie uznesenia ku zmluve o zriadení záložného práva medzi obcou Lehota 

(záložca) a Slovenskou republikou (záložný veriteľ)
6. Schválenie rokovacieho poriadku obce Lehota                       
7. Schválenie návrhu na zmenu v rozpočte obce na rok 2010
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.  P starosta  navrhol  za bod 3.)  ako bod 4.)  Schválenie 
uznesenia  ku  kúpnej  zmluve  medzi  obcou  Lehota  a občanmi  centrálnej  zóny.  Upravený 
navrhnutý program bol jednomyseľne schválený. 

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

- Juraj  Pavel            
- Dagmar  Kubicová   
- Milan  Chmelár    

Za overovateľov zápisnice určil:
- Radoslav  Kriváček   
- Milan  Belko            

Za zapisovateľku zápisnice určil:



- Gabriela Zabáková
K     bodu 3  
Kontrola uznesení:
Uzn. č. 55/2010 – zmluva s p. Podlužanským ohľadne vecného bremena je podpísaná.

K     bodu 4  
Schválenie uznesenia ku kúpnej zmluvy medzi obcou Lehota a občanmi centrálnej zóny

• z katastrálneho úradu v Nitre prišlo rozhodnutie, v ktorom prerušujú doručený návrh 
na  vklad  vlastníckeho  práva  do  katastra  nehnuteľností  podľa  kúpnej  zmluvy 
a v ktorom dospeli k nasledovnému záveru – citácia „Štatutárny orgán predávajúceho 
je  povinný  opätovne  podpísať  pôvodnú  zmluvu  v súlade  s dátumom  schválenia 
prevodu  nehnuteľností  s poukazom  na  bod  3.  rozhodnutia  o prerušení  konania 
č.  V 3191/2010-7  zo  dňa  21.6.2010.  Z predloženej  zápisnice  z mimoriadneho 
zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  zo  dňa  2.8.2010  nie  je  zrejmé  akou  väčšinou 
obecné  zastupiteľstvo  rozhodlo  o prevode  nehnuteľností  podľa  kúpnej  zmluvy. 
Z uvedeného dôvodu nie je zrejmé, či obec postupovala v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. pri schvaľovaní prevodu majetku obce v predmetnej veci.“ 
koniec citátu.

• Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne (7 poslancov prítomných, 7 poslancov za) 
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.

• Obecné  zastupiteľstvo  jednomyseľne  (7  poslancov  prítomných,  7 
poslancov za) 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 5
Schválenie uznesenia ku kúpnej zmluve o zriadení záložného práva medzi obcou Lehota a SR

 z katastrálneho úradu v Nitre prišlo rozhodnutie, v ktorom prerušujú doručený 
návrh  na  vklad  záložného  práva  do  katastra  nehnuteľností  na  podklade  zmluvy 
o zriadení  záložného  práva  reg.č.  9/EE/2010/BA024/20/Z,  v ktorom  sa  zistilo,  že 
predmet záložného práva v zmysle dodatku č. 1 k zmluve o zriadení záložného práva 
zo dňa 3.8.2010 je v rozpore s § 7a ods. 1 a 4 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a v znení neskorších právnych predpisov
 vzhľadom k uvedenej veci je pripravený dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve 
 Obecné  zastupiteľstvo  jednomyseľne  (7  poslancov  prítomných,  7 
poslancov  za)   schvaľuje  text  Zmluvy  o zriadení  záložného  práva  reg.  č. 
9/EE/2010/BA024/20/Z  a dodatok  č.  2  Zmluvy o zriadení  záložného  práva  reg.  č. 
9/EE/2010/BA024/20/Z/D2,   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.  333/11,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  o výmere  582 m², 

parcela registra „C“; 
stavby:
1)  stavba so súpisným číslom 72, postavená na parcele č. 333/11, parcela registra „C“, 

popis stavby: kultúrny dom
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne (7 poslancov prítomných, 7 poslancov za) 

schvaľuje  zmenu druhu stavby z aktuálneho označenia: 11 (budova pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum) na označenie:  16 (budova pre kultúru a na verejnú zábavu- 
múzeum, knižnica a galéria)  pre stavbu zapísanú na LV 1076, kat. ú. Lehota, ktorej 
vlastníkom je  obec  Lehota  a kde  je  táto  stavba  zapísaná  ako  stavba  so  súpisným 
číslom 72, postavená na parcele č. 333/11, parcela registra „C“, popis stavby: Kultúrny 
dom.

K bodu 6
Schválenie rokovacieho poriadku obce Lehota

 p.  starosta  informoval,  že  vzhľadom na  novelu  zákona  o obecnom zriadení  (ktorá 
nadobudla  účinnosť  1.4.2010),   je  potrebné  vydať  nový  rokovací  poriadok  obce 
Lehota 

 p. Kubicová – v § 4, bod 4, zmeniť na „...zákonmi a všeobecne platnými i právnymi 
predpismi...“

 hlavná kontrolórka Bc. Vajdová – v § 7, ods. 4, zmeniť na „... počet poslancov do 30 
min. p čase určenom ...“

 p. Kriváček – v § 5, ods. 2 doplniť slovo „ Prvým pracovným bodom rokovania OZ...“
 hlavná kontrolórka Bc. Vajdová – doplniť za § 4 

§ 5 Obecná rada 
1. Obecná rada je fakultatívnym orgánom, ktorú si OZ môže zriadiť.
2. Obecná  rada  je  zložená  z poslancov,  najviac  jedna  tretina  z celkového  počtu 

poslancov OZ,



3. Obecná rada sa stretáva podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie 
zvoláva a vedie starosta obce. 

 OZ  schvaľuje  rokovací  poriadok  obce  Lehota  s účinnosťou  od  9.9.2010, 
jednomyseľne, 7 poslancov za 

K bodu 7
Schválenie návrhu na zmenu v rozpočte obce na rok 2010 

 p. starosta informoval – nakoľko hlavnú časť príjmov obcí tvoria príjmy z podielu 
daní a podľa tohtoročného vývoja je výpadok do augusta 2010 25 %.  Voči minulému 
roku má obec pokles na podielovej dani 60 170 €.  Navrhuje zmeniť  výdavkovú časť 
v rozpočte  na  rok  2010,  viď  príloha  (BV  –  65 300€  a KV  –  5 000€) 
a príjmovú časť  „111 003 Výnos dane z príjmov poukázanej  územnej  samospráve 
znížiť o sumu 70 300 €“

 OZ  schvaľuje  úpravu  v rozpočte  na rok  2010.  BV  –  65 300  €,  KV  –  5000  €, 
BP -70 300€, 7 poslancov za, 1 sa zdržal 

K     bodu 8  
Projekty, žiadosti o dotácie, informoval p. starosta
Skládka odpadov:

- práce  intenzívne  pokračujú  (cca  každé  3  týždne  prebiehajú  kontrolné  dni  za 
prítomnosti zástupca investora, zástupca dozoru, zástupca obce a zástupca externého 
manažmentu)

- predpoklad dokončenia prác je na koniec októbra tohto roka 
Centrálna zóna:

- do  konca  mesiaca  by mala  byť  pripravená  projektová  dokumentácia  pre  stavebné 
povolenie

Materská škola:     
- je vybavené stavebné povolenie, ktoré musí ešte nadobudnúť právoplatnosť. Potom 

bude  nasledovať  projekt  pre  realizačné  riešenie,  následne  verejné  obstaranie 
zhotoviteľa a podľa možnosti financií samotná realizácia

Pilotný  projekt Základná škola:
- bolo  odovzdané  stavenisko  f.  EUROBUILDING.  Verejné  obstarávanie  robila 

Slovenská  energetická   a inovačná  agentúra.  Obec  podáva  len  súčinnosť  a podáva 
záložnú zmluvu na katastrálny úrad. 

- realizovali sa prípravné práce (vypratanie povalovej časti, zo stien sa dávali dole napr. 
basketbalové koše)

- termín ukončenia podľa zmluvy, ktorú má uzatvorenú f. EUROBUILDING s SEaIA , 
je 15.1.2011

K     bodu 9  
Žiadosti a sťažnosti 

P. Hutlasová Zuzana                        
• žiadosť o jednorazový finančný príspevok  
• predseda  sociálnej  komisie  (SK)  Ing.  Šášik  Juraj  informoval,  že  SK  na  svojom 

zasadnutí rozhodla, aby návrh na príspevok bol vo výške 700 €
• OZ schvaľuje jednorazový finančný príspevok p. Hutlasovej Zuzane vo výške 700 €, 

jednomyseľne, 8 poslancov za  

P.  Bednárová  Helena          



• žiadosť o jednorazový finančný príspevok  
• sociálna komisia navrhuje príspevok vo výške 100 €, 2 poslanci za ,  2 proti,  4 sa 

zdržali, návrh neprešiel 
• OZ neschvaľuje jednorazový finančný príspevok p. Bednárovej 

 
Nájomníci 15Bj            

• žiadajú  o  povolenie  výstavby  brány  na  prístupovej  ceste  k bytovke  (z  dôvodov 
obmedzenia prístupu cudzím osobám do areálu bytovky, ochrany majetku obyvateľov 
bytovky a žiadneho prístupu cudzích psov)

• p.  starosta  navrhuje  žiadosť  odložiť,  aby sa to  riešilo  komplexne s prístavbou MŠ 
a prístupovou cestou ku kuchyni v MŠ

• p.  Belko  navrhuje  potom zrealizovať  spoločný  vchod  pre  kuchyňu  v MŠ a aj  pre 
bytovku 

• p. Kubicová navrhuje osadiť aspoň nejakú dočasnú rampu 
• p.  Kriváček  súhlasí  s p.  starostom  aj  s  p.  Kubicovou.  Teraz  by  situáciu  neriešil, 

dočasne osadiť napr. rampu, aby finančne nezaťažoval obec 
• OZ  v súčasnej  dobe  nesúhlasí  s výstavbou  brány  v priestoroch  15Bj  a odporúča 

nájomníkom 15Bj hľadať alternatívne riešenie, jednomyseľne, 8 poslancov za 
P.  Adámek Dušan               

• žiada o povolenie na umiestnenie klasickej unimobunky na pozemku pri bytovke 668, 
v nevyužitom  priestore  parkoviska.  Dôvodom  žiadosti  sú  nedostačujúce  priestory 
v malom 2-izbovom byte, nakoľko je živnostník  nemá si kam uložiť náradie, ktoré 
potrebuje k svojej práci 

• p. starosta v tom nevidí problém, pokiaľ sa vypracuje zmluva o prenájme pozemku 
v rámci VZN o nakladaní s majetkom obce 15€/m2/rok

• p. Belko súhlasí, pokiaľ to bude esteticky upravené a riadne zazmluvnené 
• OZ schvaľuje p. Adámekovi umiestnenie prenosnej unimobunky na pozemku pri 15Bj.
• OZ odporúča starostovi obce pripraviť nájomnú zmluvu o prenájme pozemku 
• OZ odporúča stavebnej komisii súčinnosť pri umiestnení unimobunky
• jednomyseľne, 8 poslancov za 

P.  Bc. Milan Barát a Mgr. Igor Ukropec
• žiadosť o udelenie súhlasu k vybudovaniu inžinierskych sietí (elektrickej, vodovodnej 

a plynovej prípojky) cez pozemok parc. č. 730/5 a 730/9, ktoré sú vo vlastníctve obce 
Lehota  (LV  č.  1076).  Realizácia  sietí  bude  financovaná  z vlastných  finančných 
prostriedkov a dôvod je, že na nehnuteľnostiach Bc. Barát, parc. č. 733/9 a 733/10, 
Mgr. Ukropec 734/9, ktorých sú vlastníci plánujú individuálnu bytovú výstavbu. Siete 
budú  vedené  po  pozemkoch,  ktorých  vlastníci  sú  doposiaľ  fyzické  osoby,  ktoré 
vyjadrili ústny súhlas. 

• p. starosta uviedol, že najprv musia presne uviesť čo chcú a kade to chcú viesť a treba 
písomné vyjadrenie vlastníkov. Odporúča žiadosť posunúť do ďalšieho OZ a dať na 
konzultáciu stavebnej komisii, aby sa k predmetnej žiadosti vyjadrila. 

• OZ  odporúča žiadosť preveriť stavebnou komisiou, ktorá sa vyjadrí na najbližšom 
OZ, jednomyseľne, 8 poslancov za 

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

 vybavení zmluvy medzi obcou Lehota a spol. Slovak Telekom o prenájme priestorov 
patriacich  obci  (ústredňa),  nakoľko  Slovak  Telekom  využíva  priestory  ústredne 



a nebolo to  zmluvne podchytené. Na základe zmluvy splatili 3 roky dozadu a bola 
podpísaná na ďalšie obdobie

 kolaudácii vodovou od Šúdolu  po 3.2 km. V roku 1990 bola povolená stavba, v 2001 
bolo podané na kolaudáciu. Dňa 2.9.2010 prišlo z Obv. úradu ŽP v Nitre rozhodnutie, 
v ktorom povoľuje obci Lehota uvedenie vodnej stavby do trvalého užívania Prívod 
vody v rozsahu: vodovodné potrubie LDN 400 – dĺžky 3200m

K bodu 11
Interpelácie poslancov
p. Kubicová  Dagmar                  

o pýta sa, či sa počíta s úpravou terénu býv. Kováčov dom (zeleň) 
o  p. starosta – uvažuje sa v rámci celej centrálnej zóny 
o informovala,  že  kultúrna  komisia  by  chcela  zorganizovať  silvestrovskú  zábavu,  aj 

v spolupráci s p. riaditeľkou MŠ
o bolo by vhodné zrealizovať tenisový turnaj na multifunkčnom ihrisku 
o je  možnosť  dovozu  frézovanej  asfaltovej  drte  z  diaľnice  zadarmo,  čo  by sa  dalo 

použiť na miestne komunikácie
o  Ing. Šášik – súhlasí, asfaltová drť je veľmi vhodná na údržbu miestnych komunikácií, 

rôzne  vysprávky  ciest.  Tento  materiál  sa  bežne  predáva  (odkupujú  si  ho  rôzne 
združenia na rýchle vybudovanie ciest).

p. Belko  Milan                 
o upozorňuje na odstavený veľkoobjemový kontajner, mal by sa upozorniť majiteľ, aby 

ho dal odviezť nakoľko bráni prejazdu a je na obecnom pozemku 
o na novovybudovanej ulici oproti MŠ sa blato roznáša na celú Školkovú ulicu, ten kto 

stavia, mal by si to odpratať 
p. Chmelár  Milan                 

o na ulici za cintorínom upozorňuje na veľké výtlky, ktoré by bolo vhodné opraviť 
p. Pavel  Juraj                        

o v Základnej škole sa začali robiť stavebné úpravy, pýta sa či sa plánuje aj orez drevín 
v tomto areáli, v rámci vegetácie je vhodné robiť rezy drevín 

o p. starosta – je to komplikovaná záležitosť, čo sa bude dať sa urobí
Ing. Chlebec  Ivan                     

o  či obec bola upovedomená o výmene elektrických stĺpov v obci Lehota
o  p. starosta – na obec neprišiel žiadny prípis 

K bodu 12
Diskusia
p. starosta 

 dňa  18.9.2010  sa  uskutoční  referendum,  zapisovateľkou  ustanovil  p.  Hargašovú 
Helenu. Je zapísaných 1723 oprávnených voličov 

 do 3.10.2010 treba odovzdať kandidátne listiny  na starostu a poslancov OZ

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

Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 8. septembra 2010 

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



K     Bodu 4  
Uznesenie č. 60/2010        
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    jednomyseľne (7 poslancov prítomných, 7 poslancov za)                     
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.

Uznesenie č. 61/2010        
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í   jednomyseľne (7 poslancov prítomných, 7 poslancov za)
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 5     
Uznesenie č. 62/2010  
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. 2 Zmluvy 
o zriadení záložného práva reg. č. 9/EE/2010/BA024/20/Z/D2,  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.  333/11,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 582 m²,  parcela 

registra „C“; 
stavby:
1) stavba so súpisným číslom 72, postavená na parcele č. 333/11, parcela registra „C“,    popis 

stavby: kultúrny dom

Uznesenie č. 63/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    
zmenu  druhu  stavby  z aktuálneho  označenia:  11  (budova  pre  školstvo,  na  vzdelávanie 
a výskum) na označenie:  16 (budova pre kultúru a na verejnú zábavu- múzeum, knižnica 
a galéria)  pre stavbu zapísanú na LV 1076, kat. ú. Lehota, ktorej vlastníkom je obec Lehota 
a kde je táto stavba zapísaná ako stavba so súpisným číslom 72, postavená na parcele  č. 
333/11, parcela registra „C“, popis stavby: Kultúrny dom.

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 64/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e                
rokovací poriadok obce Lehota, s účinnosťou od 9.9.2010

K     Bodu 7     
Uznesenie č. 65/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
úpravu v rozpočte na rok 2010. BV – 65 300 €, KV – 5000 €, BP -70 300€, viď príloha

K     Bodu 9     
Uznesenie č. 66/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
jednorazový finančný príspevok p. Hutlasovej Zuzane vo výške 700 €

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 67/2010  
Obecné zastupiteľstvo 
n e s c h v a ľ u j e 
finančný príspevok p. Bednárovej Helene

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 68/2010 
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í  



v súčasnej dobe s výstavbou brány v priestoroch 15Bj a odporúča nájomníkom 15Bj hľadať 
alternatívne riešenie,

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 69/2010  
Obecné zastupiteľstvo 
a) o d p o  r ú č a    
starostovi obce pripraviť nájomnú zmluvu o prenájme pozemku 

Obecné zastupiteľstvo 
b) o d p o r ú č a    
stavebnej komisii súčinnosť pri umiestnení unimobunky

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 70/2010  
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a   
žiadosť  Bc.  Baráta  a Mgr.  Ukropca  preveriť  stavebnou  komisiou,  ktorá  sa  vyjadrí  na 
najbližšom OZ

Overovatelia:                                         

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

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

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


