
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14. júla 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, Terézia Andrášiková, Ing. Ivan  Chlebec 
Ospravedlnený:     
Ľubomír Dúbik
Neprítomný:
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 o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2010
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010  
6. Pracovný poriadok - informácia 
7. Smernica o vedení a vybavovaní sťažností  
8. Správa ústrednej inventarizačnej komisie
9. Schválenie programového rozpočtu
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na budúce funkčné obdobie
11. Prijatie VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na 

území obce Lehota
12. Schválenie „Dokumentu starostlivosti o dreviny“
13. Projekty, žiadosti o dotácie ...
14. Žiadosti a sťažnosti                                         
15. Rôzne
16. Schválenie odmeny za II. štvrťrok 2010 starostovi obce, zástupcovi starostu 

a hlavnému kontrolórovi obce 
17. Interpelácia poslancov 
18. Diskusia
19. 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:

- Milan  Chmelár          
- Milan  Belko       



- Radoslav  Kriváček

Za overovateľov zápisnice určil:
- Terézia  Andrášiková
- Juraj  Pavel          

  
Za zapisovateľku zápisnice určil:

- Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Kontrola uznesení:
Uzn.  č.  33/2010  –  kúpnopredajná  zmluva  s p.  Hargašom a s p.  Zaujecovou  je  pripravená 
a z ich strany ešte nepodpísaná.

K     bodu 4  
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2010

• hlavná  kontrolórka  obce  Lehota  predniesla  správu  o kontrolnej  činnosti  hlavného 
kontrolóra za I. polrok 2010, viď príloha

• OZ   berie  na  vedomie  správu  HK  o kontrolnej  činnosti  za  I.  polrok  2010, 
jednomyseľne 

K bodu 5
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010

• hlavná  kontrolórka  obce  Lehota  predniesla  plán  kontrolnej  činnosti  hlavného 
kontrolóra na II. polrok 2010, viď príloha

• OZ schvaľuje  a poveruje  hlavnú  kontrolórku  na  plnenie  plánu  kontrolnej  činnosti 
hlavného kontrolóra na II. polrok 2010, jednomyseľne 

K bodu 6
Pracovný poriadok – informácia 

 z dôvodu  noviel  v zákonoch  sa  mení  aj  pracovný  poriadok.  Hlavná  kontrolórka 
predniesla hlavné zmeny, ktoré boli zapracované do pracovného poriadku obce Lehota

 OZ berie  na vedomie aktualizáciu pracovného poriadku,  s účinnosťou od 1.7.2010, 
jednomyseľne

K bodu 7
Smernica o vedení a vybavovaní sťažností                                                                               

 Hlavná  kontrolórka  obce  predniesla  dôvodovú  správu  k Zásadám  postupu  pri 
vybavovaní sťažností v podmienkach obce Lehota 

 dňa 4.12.2009 bol prijatý nový zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z. s účinnosťou od 
1.2.2010. podľa § 26 ods. 3 a § 11 ods. 1 tohto zákona je obec ako orgán verejnej 
správy povinná upraviť vybavovanie sťažností svojím vnútorným predpisom 

 OZ schvaľuje Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Lehota, 
s účinnosťou dňom schválenia t. j. 14.7.2010

K     bodu 8  
Správa centrálnej  inventarizačnej komisie                                                                       

 predseda centrálnej   inventarizačnej  komisie  (CIK),  p.  Kriváček,  predniesol správu 
CIK. CIK na základe dielčích inventarizačných komisií, navrhuje na vyradenie DHIM, 
HIM, NIM, OE v celkovej sume 1 902,34 €

 OZ berie na vedomie správu centrálnej inventarizačnej komisie za rok 2009



K     bodu 9  
Schválenie programového rozpočtu     

o  na základe prípisu z MF SR a Daňového úradu Nitra, v zmysle zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  je od roku 2009 súčasťou rozpočtu obce aj 
programový  rozpočet  obce.  MF  SR  vyzýva  k spolupráci  a žiada  o urýchlené 
zabezpečenie prípravy a schválenia programového rozpočtu

o  OZ schvaľuje programový rozpočet na rok 2009 a programový rozpočet na rok 2010 
a 2011 berie na vedomie, jednomyseľne

K     bodu 10  
Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na budúce funkčné obdobie

 p.  starosta  informoval,  že  z novely  zákona  o obecnom  zriadení  č.  102/2010  Z.z., 
ktorým sa  mení  a dopĺňa  zákon SNR č.  36/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá bola prijatá  k  
1.4.2010 vyplýva, že minimálne 90 dní (do 31.8.2010) pred voľbami, je každé OZ 
povinné určiť  rozsah výkonu funkcie starostu na budúce celé funkčné obdobie. P. 
starosta navrhuje, že starosta na budúce funkčné obdobie bude mať 100 % úväzok.

 OZ na základe § 11, ods. 4, písm. i), zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov určuje na celé funkčné obdobie starostovi obce 
po voľbách konaných dňa 27.11.2010 rozsah úväzku starostu na plný úväzok (100% 
úväzok), jednomyseľne 

K     bodu 11  
Prijatie VZN č. 5 o  ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce  
Lehota

 Ing. Petríková predniesla dôvodovú správu k VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia na území obce Lehota, viď príloha 

 OZ schvaľuje VZN č. 5 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na 
území obce Lehota, s účinnosťou od 1.8.2010, jednomyseľne

K     bodu 12  
Schválenie „Dokumentu starostlivosti o dreviny“

 Ing. Petríková oboznámila OZ s celým procesom od schválenia yypracovávania až po 
schválenie vypracovaného dokumentu starostlivosti o dreviny

 DSoD  poskytuje  prehľad  o rozmiestnení,  kvalite  a ekologickom,  krajinotvornom, 
estetickom a kultúrnohistorickom význame drevín v kat. území obce a je podkladom 
na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri 
uplatňovaní  náhradnej  výsadby  za  vyrúbané  dreviny.  Tento  dokument  vypracúva 
odborne spôsobilá osoba, zapísaná na osobitnom zozname MŽP SR. Tento dokument 
pre  obec  Lehota  bol  dňa  28.1.2009  schválený  miestnym  OZ  a bolo  schválené 
vypracovanie DSoD obce Lehota. Dňa 30.6.2009 prebehlo podpísanie zmluvy o dielo 
medzi Ateliérom Dobrucká a obcou Lehota. V rámci prác boli mapované a hodnotené 
stromy, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce Lehota, na plochách verejnej 
a vyhradenej  zelene  a v  rámci  25-tich  lokalít.  Hodnotil  sa  systém  zelene  v obci, 
analýzy jednotlivých  lokalít,  návrhy na  riešenie.  Bol  zadefinovaný  zoznam plôch 
zelene pre náhradné výsadby. Bol výstup práce v podobe mapových podkladov. Spolu 
bolo hodnotených 854 stromov na asi  10,82 ha plochy zelene.  Hodnotenie týchto 
drevín  pozostávalo  z hodnotenia  stromov,  krov  a boli  zmapované  všetky  drobné 
architektúry.  Základné  parametre,  ktoré  boli  hodnotené  –  druh  dreviny,  kultivár, 
výšky, šírka koruny, obvod kmeňa, vek sadovnícka hodnota, zdravotný stav, stupeň 
poškodenia, prevádzková bezpečnosť, perspektíva dreviny, etapy výrubu, spoločenská 
hodnota  pri  každej  jednej  drevine  a strome.  Pri  krove  bol  určovaný  druh,  plošná 



výmera  a spoločenská  hodnota  dreviny.  DSoD Lehota  poňali  vypracovatelia  i ako 
podklad pre aktualizáciu územného plánu. Zhodnotili okrem drevín i plochy zelene. 
Navrhli tvorbu systému zelene a intenzitu údržby pre jednotlivé plochy. Po spracovaní 
tohto  dokumentu  sa  uskutočnilo  verejné  prerokovanie  dňa  28.4.2010  za  účasti 
zhotoviteľa, zástupcov Obv. úradu ŽP, zástupcov Štátnej ochrany prírody, chránená 
krajinná  oblasť  Ponitrie,  zástupcov  miestnej  samosprávy,  poslancov,  p.  starostu 
a občanov obce 

 Citát  z DSoD:  „Ako  pozitívne  prvky  v urbánnom  systéme  sa  javia  plochy  so 
sakrálnymi objektmi: kostolná a farská záhrada, plocha cintorína, miesto s krížom na 
Kaplnskej ulici, priestor okolo kaplnky a priestor pri krypte. Sakrálne prvky vytvárajú 
nad  obcou magický  ochranný  trojuholník,  ak  sa  pomyslene  spojí  krypta,  kaplnka 
a kostolná  veža.  Obec  tak  získala  silného  génia  loci  (ducha  miesta),  ktorého  je 
potrebné  podporovať  a udržiavať,  prípadne  doplniť  o ďalšie  sakrálne  prvky.  Pre 
posilnenie systému zelene majú význam najmä plochy tvoriace jadro, resp. subjadro 
systému a to najmä cintorín, malé ihrisko, parkové plochy pri zdravotnom stredisku, 
pri Dlhom kanáli, tiež areál OŠK Lehota a plocha areálu MŠ. Mimoriadny význam 
z hľadiska  biodiverzity  i ekologickej  stability  majú  plochy  okolo  ramien  Dlhého 
kanála, najmä ak by boli podporené výsadbou drevín. Trasu okolo kanála je vhodné 
vnímať ako „zelenú urbanizačnú os“ a podporiť ju chodníkom pre peších, cyklistický 
chodníkom,  doplniť  o mobiliár  a  verejné  osvetlenie.  Tým  by  obec  získala  jednu 
krásnu  prechádzkovú  zónu  celou  obcou  s uzlovými  priestormi  pri  kostole,  pri 
zdravotnom stredisku, pri kultúrnom dome, pri malom ihrisku a pod.  Výmera plôch 
verejnej  a vyhradenej  zelene  prekračuje  odporúčané  normy  a obec  Lehota  tak 
vykazuje  dostatok  plôch  zelene  v zastavanom  území,  čo  pri  zhodnotení  tohto 
potenciálu môže byť veľmi atraktívne pre kvalitu bývania. Obec má teda potenciál 
pre zlepšenie demografického vývoja, ak na kvalitu bývania získa nových obyvateľov. 
Obec  však  nemá  kvalitné  rekreačné  zázemie,  krajina  vykazuje  nízky  stupeň 
ekologickej  stability,  v katastri  chýbajú  lesy,  hoci  v stredoveku  išlo  o zalesnené 
územie.  DSoD  ponúka  spôsob  ako  môže  obec  v jednotlivých  lokalitách  posilniť 
vegetačné  prvky v rámci  svojho  ďalšieho  rozvoja,  dielo  ponúka  návrhy  na  nové, 
koncepčné riešenie plôch zelene s ohľadom na platný územný plán. Návrhy je možné 
zapracovať  do  územného  plánu  pri  jeho  aktualizácii.  Pre  zachovanie  kultúrneho 
a prírodného  dedičstva  v obci  je  potrebné  citlivo  plánovať  každú  zmenu,  každú 
stavbu,  každú  výsadbu  v obci  i tvorbu  systému  zelene.  Plány  je  potom  potrebné 
realizovať dlhodobo a kontinuálne. Avšak bez politickej podpory v rámci obce, bez 
podpory  občanov,  bez  odborného  a finančného  zabezpečenia  tvorby  plôch  zelene 
a najmä  bez  dlhodobého  kontinuálneho  budovania  systému  zelene  môže  byť 
akokoľvek dobrá koncepcia systému zelene zmarená.“- koniec citát

 P. starosta – je naozaj rád a momentálne pyšný na to, že sme v okrese jediná obec, 
ktorá takýto dokument schváli, pretože dokument je trošku nadčasový, bude formovať 
obec aj do budúcnosti

 P. Chmelár – či je v dokumente vyšpecifikované územie na zalesnenie. Napr. v rámci 
povodní ako je to riešené. V dokumente sa uvádza, že máme veľa stromov a chýbajú 
nám lesy

 Ing. Petríková – zelene máme dosť, ale s malým počtom stromov. Lesy nám chýbajú 
v rámci  extravilánu.  Čo  sa  týka  zalesnenia,  tak  to  rieši  miestny  územný  systém 
ekologickej  stability,  to  je  iný  dokument,  ktorý  sa  týka  hlavne  extravilánu  (ktorý 
zahŕňa  množstvo  profesií  od  botanikov,  ornitológov,  ochranárov,  krajinných 
inžinierov),  ďalej  zahŕňa  ochranné  opatrenia  v rámci  povodní,  aby  bolo  územie 
ekologicky stabilné. 



 OZ schvaľuje Dokument starostlivosti o dreviny Lehota 2009, ktorý bol vypracovaný 
ako  Dokument  ochrany  prírody a krajiny,  ktorý  poskytuje  prehľad  o rozmiestnení 
kvalite  a ekologickom krajinotvornom estetickom  a kultúrno-historickom  význame 
drevín v kat. území obce lehota, a ktorý je podkladom na zabezpečenie starostlivosti 
o dreviny,  rozhodovanie  orgánov  ochrany  prírody  a pri  uplatňovaní  náhradnej 
výsadby za vyrúbané dreviny a OZ schvaľuje Dokument starostlivosti o dreviny ako 
dokument,  ktorý bude podkladom k územnoplánovacej dokumentácie obce Lehota, 
jednomyseľne 

K bodu 13
Projekty, žiadosti o dotácie, informoval p. starosta
Skládka odpadov:

- prebehlo  VO na  stavebný  dozor  a  externý  manažment,  zo  strany MŽP SR prišlo 
vyjadrenie, že je to v poriadku 

- 17.6.2010  sa  odovzdalo  stavenisko,  na  ktorom  sa  už  pracuje,  pripravujú  sa ešte 
reklamné tabule,  obec je povinná ich umiestniť  a na nich uviesť,  že tieto práce sa 
vykonávajú z prostriedkov EÚ

Centrálna zóna:
- bolo vybavené búracie povolenie na býv. Kováčov dom, dom bol zbúraný, prebieha 

proces rekultivácie územia 
Pilotný  projekt Základná škola:

- prebieha podpis záložnej zmluvy na 7 rokov na budovu ZŠ. Podľa SEIA by mali práce 
na budove ZŠ začať začiatkom augusta  2010. Keďže väčšina prác bude prebiehať 
z vonkajšej strany budovy, nemalo by to narušiť vyučovaní proces, ak by práce trvali 
aj počas školského vyučovania

 Materská škola:     
- bola  vypracovaná   projektová  dokumentácia  na  stavebné  povolenie,  ktoré  sa 

momentálne vybavuje. Mal by sa ešte robiť realizačný projekt, verejné obstarávanie 
a následná realizácia.

K     bodu 14  
Žiadosti a sťažnosti 

VICTORY TIP s.r.o.                          
• žiadosť  o vydanie  súhlasu  k umiestneniu  prevádzky  stávkovej  kancelárie  v Rocky 

Bare Lehota           
• OZ súhlasí s umiestnením stávkovej kancelárie Victory Tip s.r.o. v prevádzke Rocky 

Bar Lehota č. 16, 5 poslancov za, 2 sa zdržali

P.  Iláš Miroslav    
• žiadosť o odstránenie spomaľovača na ul. Šenkovká, z dôvodu poškodzovania statiky 

jeho domu 
• p. starosta – na jednej strane bola žiadosť o umiestnenie spomaľovačom, aby sa znížila 

rýchlosť prechádzajúcich áut a na druhej to chcete dať odstrániť
• p. Kriváček – navrhuje možnosť posunutia
• p. Kubicová – čo sa týka bezpečnosti, má to opodstatnenie, aby to tam bolo 
• p.  Belko  (stavebná  komisia)  –  nie  je  vhodné  odstránenie  spomaľovača,  kvôli 

bezpečnosti premávky na uvedenej ulici. Nepredpokladajú, že dom sa mu poškodzuje 
prechádzajúcimi autami. Treba si dať urobiť statický posudok. Stavebná komisia dáva 
návrh, že nesúhlasia so zrušením spomaľovača

• OZ nesúhlasí s odstránením spomaľovača na ul. Šenkovská, jednomyseľne



 
P. Podlužanský  Tomáš              

• žiadosť o vyjadrenie k pripojeniu na vodovod a výstavbu RD na parc.  č.  744/29  - 
presunutá z minulého OZ

• p. starosta – pokiaľ sa právne zmluvne podchytí realizácia inžinierskych sietí,  tak sa 
prikláňa súhlasiť  s uvedenou žiadosťou,  za  podmienok,  že  na tie  siete,  ktoré  budú 
prechádzať popod obecný pozemok sa zriadi vecné bremeno, s tým, že v čase keď sa 
tam budú  budovať  pozdĺžne  vedenia,  bude  vlastník  nehnuteľnosti  povinný  ich  na 
vlastné  náklady  odstrániť  a napojiť  sa  na  hlavnú  vetvu.  Do  budúcna  nesmie  byť 
povolenie na to, aby sa na novobudovaných domoch robili podružné siete (aby neboli 
napájaný jeden od druhého).

• hlavná  kontrolórka  Bc.  Vajdová  –  bolo  by  vhodné  do  zmluvy  uviesť  aj  časový 
horizont, do akého sa treba napojiť na hlavnú vetvu 

• Ing. Petríková – pokiaľ sa buduje nová ulica, bolo by dobré pamätať aj na zelené pásy, 
ktoré budú súčasťou ulice a budú tam stromy, príp. kry

• OZ súhlasí s prechodom cez pozemok parc. č. 744/28, ktorý je vo vlastníctve obce 
Lehota pre p. Tomáša Podlužanského a súhlasí s uložením inžinierskych sietí, prípojok 
cez tento pozemok k výstavbe rodinného domu, bezplatne formou vecného bremena, 
za podmienok, ktoré budú bližšie  špecifikované v zmluve medzi obcou Lehota a p. 
Podlužanským, jednomyseľne 

K     bodu 15  
Rôzne
P. starosta informoval poslancov a občanov o:

 úspešnom  realizovaní  II.  Ľudovej  svadby, slávnostnom  otvorení  multifunkčného 
ihriska  a usporiadanie  Gulášfestu  spojeného  s dňom  detí,  chcel  by  poďakovať 
všetkým, ktorí pri uvedených akcií akokoľvek boli nápomocní

 zaslaní  vyjadrenia  obce  na  protihlukové  bariéry,  ktoré  by  sa  mali  vybudovať  na 
existujúcom moste R1. Je pripravená projektová dokumentácia a obec dala súhlasné 
stanovisko,  s tým,  že  nemá  námietky  na  výstavbu.  Prebieha  proces  stavebného 
povolenia a potom by malo byť VO na zhotoviteľa. Predpoklad realizácie je budúci 
rok

 verejnom prerokovávaní R8 – križovatka R2 v Nitre,  na ktorom obec prezentovala 
nesúhlasné stanovisko s fialovým variantom 3 a súhlasí s variantom zeleným 4

 odregulvoaní vody pred obecnom úrade, kde sa vyrobila mreža, aby tlmila nával vody 
pri búrkach. Vyrába sa rozoberateľná konštrukcia pri kaplnku, ktorá by do budúcna 
mohla slúžiť aj na iné obecné akcie

 zaslaní  listu  zo  Slovak  Telekomu,  v ktorom  je  vyjadrenie  ohľade  vyriešenia 
internetizácie obce a obcí jarok a Veľké Zálužie. V obci Lehota nie je zatiaľ možné 
z technických príčin zriadiť  internet  prostredníctvom technológie  DSL. Na základe 
našej žiadosti a výsledku technického merania sa rozhodli zaradiť našu obec bo plánu 
pokrytia a termín spustenia služby je naplánovaný na október 2010

K bodu 16
Schválenie  odmien  za  2.Q.2010  starostovi  obce  Lehota,  zástupcovi  starostu  a hlavnému 
kontrolórovi obce 

• OZ schválilo odmenu za 2.Q.2010 starostovi obce Lehota vo výške 32 %, zástupcovi 
starostu vo výške 19 % a hlavnej kontrolórke vo výške 24 %

K     bodu 17  
Interpelácie poslancov



p. Belko  Milan                 
o pýta  sa,  či  sa  plánujú  zakúpiť  smetné  nádoby  na  autobusové  zastávky,  nakoľko 

odpadky hádžu na zem
o  p. starosta – bude uvažovať do budúcna, že sa zakúpia smetné nádoby pri autobusové 

zastávky

p. Chmelár  Milan               
o znovu upozorňuje na vypúšťanie žumpy p. Ráca (oproti KD), žiada komisiu ochrany 

životného  prostredia,  aby uvedenú  skutočnosť  prešetrili.  P.  Rác  v rámci  centrálnej 
zóny stavia nejaký objekt, ako sused nie je o uvedenej stavbe upovedomený. Žiada, 
aby to bolo preverené 

Ing.  Chlebec  Ivan               
o pýta sa, či prebehla rekonštrukcia v pivárni Bako v KD, nakoľko mal podmienku do 

konca júna 2010 odčleniť sa od kúrenia a vody
o p. starosta – dňa 29.6.2010 bol p. Bako osobne ohlásiť, že bolo splnené odčlenenie 

plynu a čo sa týka vody, je to trošku problém, nakoľko nie je možné zistiť hlavnú 
vetvu od ktorej sa treba odčleniť, ale predpokladá, že sa vyrieši v dohľadnom čase 

K bodu 18
Diskusia

p. Kubicová  Dagmar 
 uskutočnilo  sa  stretnutie  Lehôt  v českej  Tvarožnej  Lhote,  obec  Lehota  sa 

zaregistrovala na realizáciu stretnutia Lehôt v roku 2015, to bude 35.-te stretnutie
 p. starosta – je rád, že obec sa zaregistrovala na usporiadanie takejto akcie

p. Chmelár  Milan 
 je hrdý na svoju kultúrnu komisiu, všetka česť a pochvala

p. Andrášiková  Terézia
 uskutoční sa výlet do družobného mesta Koryčany. 

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

Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14. júla  2010 

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



K     Bodu 4  
Uznesenie č. 44/2010        
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a  v e d o m i e            
správu HK o kontrolnej činnosti za I. polrok 2010          

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 45/2010  
Obecné zastupiteľstvo
c h v a ľ u j e    a    p o v e r u j e 
hlavnú kontrolórku obce Lehota na plnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
II. polrok 2010

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 46/2010  
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a    v e d o m i e 
aktualizáciu pracovného poriadku, s účinnosťou od 1.7.2010

K     Bodu 7     
Uznesenie č. 47/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností  v podmienkach obce Lehota,  s účinnosťou dňom 
schválenia, t.j. 14.7.2010

K     Bodu 8     
Uznesenie č. 48/2010  
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e    n a   v e d o m i e 
správu centrálnej inventarizačnej komisie za rok 2009

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 49/2010 
Obecné zastupiteľstvo
a) s c h v a ľ u j e 
programový rozpočet na rok 2009 
b) b e r i e   n a   v e d o m i e
programový rozpočet na roky 2010 a 2011
K     Bodu 10  
Uznesenie č. 50/2010  
Obecné zastupiteľstvo 
u r č u j e 



na základe § 11,  ods.  4,  písm.  i),  zák.  SNR č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení 
neskorších  zmien  a doplnkov  určuje  na  celé  funkčné  obdobie  starostovi  obce  Lehota  po 
voľbách konaných dňa 27.11.2010 rozsah úväzku starostu na plný úväzok (100% úväzok)

K     Bodu 11  
Uznesenie č. 51/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
VZN č. 5 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Lehota, 
s účinnosťou od 1.8.2010  

K     Bodu 12  
Uznesenie č. 52/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
Dokument  starostlivosti  o dreviny  Lehota  2009,  ktorý  bol  vypracovaný  ako  Dokument 
ochrany  prírody  a krajiny,  ktorý  poskytuje  prehľad  o rozmiestnení  kvalite  a ekologickom 
krajinotvornom estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v kat. území obce lehota, 
a ktorý je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany 
prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny a OZ schvaľuje Dokument 
starostlivosti  o dreviny  ako  dokument,  ktorý  bude  podkladom  k územnoplánovacej 
dokumentácie obce Lehota

K     Bodu 14  
Uznesenie č. 53/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
umiestnenie stávkovej kancelárie Victory Tip s.r.o.  v prevádzke Rocky Bar, Lehota č. 16       

K     Bodu 14  
Uznesenie č. 54/2010  
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í 
s odstránením spomaľovača na ul. Šenkovská  

K     Bodu 14  
Uznesenie č. 55/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í 
s prechodom cez pozemok parc. č. 744/28, ktorý je vo vlastníctve obce Lehota pre p. Tomáša 
Podlužanského  a súhlasí  s uložením  inžinierskych  sietí,  prípojok  cez  tento  pozemok 
k výstavbe rodinného domu, bezplatne formou vecného bremena, za podmienok, ktoré budú 
bližšie  špecifikované v zmluve medzi obcou Lehota a p. Podlužanským

K     Bodu 16  
Uznesenie č. 56/2010
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  



odmenu za 2.Q.2010 starostovi obce Lehota vo výške 32 %, zástupcovi starostu vo výške 
19 % a hlavnej kontrolórke vo výške 24 %

Overovatelia:                                         

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

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

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


