
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19. mája 2010 

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

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

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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 
5. Záverečný účet obce Lehota za rok 2009                          
6. Voľba hlavného kontrolóra obce 
7. Verejný vodovod –preložka vodovodu        
8. Projekty, žiadosti o dotácie...
9. Žiadosti a sťažnosti                                         
10. Rôzne
11. Interpelácia poslancov 
12. Schválenie odmeny za I. štvrťrok 2010 starostovi obce, zástupcovi starostu 

a hlavnému kontrolórovi obce 
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:

- Terézia  Andrášiková
- Milan  Belko       
- Ľubomír  Dúbik  

Za overovateľov zápisnice určil:
- Juraj  Pavel      
- Dagmar  Kubicová      

  
Za zapisovateľku zápisnice určil:

- Gabriela Zabáková



K     bodu 3  
Kontrola uznesení:
Uzn.  č.18/2010  –  príprava  kúpnopredajných  zmlúv  ohľadne  centrálnej  zóny.  Prebieha 
podpisovanie zmlúv a ich následné zaslanie na vklad do katastra. 
Uzn. č. 23/2010 – OZ odporučilo 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 odporúčalo postupovať pri vybavovaní tejto žiadosti  v zmysle vypracovaného 
dokumentu starostlivosti  o dreviny obce Lehota.  Uznesenie je splnené,  je uložené vyrúbať 
uvedenú drevinu. 

K     bodu 4  
Stanovisko HK k záverečnému účtu obce lehota                    

• hlavná  kontrolórka  obce  Lehota  predniesla  stanovisko  k záverečnému  účtu  obce 
Lehota za rok 2010, viď príloha

• OZ  berie  na  vedomie  správu HK k záverečnému účtu  obce  Lehota  za  rok  2009, 
jednomyseľne 

K bodu 5
Záverečný účet obce Lehota za rok 2009    

 OZ  berie na vedomie HV č. 1. podľa § 10 ods. 3 písm. a/,b/ a  c/ zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení nesk. predpisov vo výške 
43 636 €“

 OZ jednomyseľne berie na vedomie HV č. 2 podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 
583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  v znení  nesk. 
predpisov vo výške  - 200 567 €“

 OZ jednomyseľne na základe zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve schvaľuje  HV č. 3 
vo výške  - 111 906 €“

 OZ  jednomyseľne  v súlade  s  §  16  ods.  8,  zákona  č.   583/2004  Z.z.  zákon 
o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších doplnkov a zmien:

  vyslovuje   súhlas s celoročným hospodárením  
   „ b e z      v ý h r a d „

K bodu 6
Voľba hlavného kontrolóra obce Lehota

 obecné  zastupiteľstvo  v Lehote,  uznesením  č.  16/2010,  zo  dňa  24.  marca  2010, 
vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Lehota na deň. 19. mája 2010 
v zasadačke Obecného úradu v Lehote, pričom voľba sa uskutoční v rámci programu 
riadneho zasadnutia OZ v Lehote. 

 dňa 12. mája 2010 o 17.00 hod, v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote sa 
uskutočnilo za prítomnosti troch poslancov a p. starostu, otváranie obálok na voľbu 
hlavného kontrolóra obce Lehota 

 do dátumu doručenia prihlášok (t.j. 10. máj 2010 do 15.00 hod.) bola doručená jedna 
zalepená  obálka  s označením  „Voľba  KH  –  neotvárať“  na  adresu  Obec   Lehota, 
Obecný úrad, 951 36 Lehota od Bc. Aleny Vajdovej, bytom 951 36  Lehota č. 557, 
ktorá splnila všetky požadované náležitosti

 p.  starosta  odporúča  hlasovať  o voľbe  verejne  a zvoliť  za  HK  obce  na  najbližšie 
obdobie 6 rokov Bc. Alenu Vajdovú

 OZ jednomyseľne súhlasí, aby sa hlasovalo verejne 
 pre voľbu bolo treba nadpolovičnú väčšinou všetkých poslancov (čiže 5 poslancov)



 OZ schvaľuje jednomyseľne za hlavnú kontrolórku obce Lehota p. Bc. Alenu Vajdovú, 
bytom 951 36  Lehota č. 557 na funkčné obdobie 6 rokov s účinnosťou od 1.7.2010

 OZ jednomyseľne dáva súhlas, aby hlavná kontrolórka obce Lehota mohla vykonávať 
aj inú zárobkovú činnosť 

K bodu 7
Verejný vodovod – preložka vodovodu                                                                                    

 p. starosta informoval ohľadne prekládky verejného vodovodného potrubia na ceste 
budúcej R1

 z dôvodu  budovanie  rýchlostnej  cesty  R1  Nitra  –  západ  –  Selenec,  táto  cesta 
v niektorých  miestach  pretína  staré  vodovodné  potrubie  (starú  vetvu),  bolo 
nevyhnutné,  aby  bola  urobená  preložka  vodovodu,  ktorú  si  vyžiadala  nevyhnutne 
rýchlostná cesta 

 dokumentácia  k preložke  je  uložená  u p.  starostu,  kto  by  mal  záujem  o bližšie 
informácie, môže sa ohlásiť u p. starostu 

 OZ  súhlasí  s tým,  aby  sme  boli  užívateľom  preloženého  vodovodu 
a OZ  poveruje  starostu  obce,  aby  jednal  s príslušnými  štátnymi  orgánmi  (Min. 
dopravy,   pôšt  a telekomunikácií  SR) o bezodplatný  prevod vodovodu  do majetku 
obce Lehota, jednomyseľne 

K bodu 8
Projekty, žiadosti o dotácie, informoval p. starosta
Centrálna zóna:

- dňa  24.4.2010  bol  zapísaný  dom  aj  pozemok  na  katastrálnom  úrade,  ktorý  obec 
zakúpila   (býv.  Kováčov  dom),  je  vypracovaná  dokumentácia  na  odstránenie 
uvedeného domu

- vypracováva sa projektová dokumentácia na stavebné povolenie, uskutočnili sa dve 
stretnutia ohľadne rôznych podrobností a vecí ohľadne tohto projektu, bolo stretnutie 
s f.  HASTA,  ktorá  je  dotknutým  subjektom,  bolo  jednanie  s p.  Krajinčákom, 
pripravuje sa stretnutie  s p. Petríkom ohľadne Pavelovej časti

Skládka odpadov:
- bolo už cca 8 verejných obstarávaní, momentálne sa konalo VO na stavebný dozor a 

externý manažment
- z MŽP SR prišiel záznam z administratívnej kontroly VO, ktorá trvala cca 2 mesiace, 

konečný záver bol pozitívny pre obec, je možné pripustiť náklady na financovanie 
- prebehne  odovzdanie  staveniska  firme,  ktorá  vyhrala  VO a ktorá  prešla  kontrolou 

MŽP SR 
Pilotný  projekt Základná škola:

- je  vypracovaná  projektová  dokumentácia  pre  stavebné  povolenie  v ktorom  bude 
zateplenie budovy obvodového plášťa, rekonštrukcia zdroja tepla, výmena svetelných 
zdrojov

- obec  vydala  ohlásenie  stavebných  úprav  a udržiavacích  prác  a momentálne  sa 
podpisuje  zmluva o zriadení  záložného práva,  ktorá  vyplýva  zo  zmluvy,  ktorú OZ 
odsúhlasilo

- čiastka, ktorá by mala byť prefinancovaná je predbežne odhadovaná podľa PD na cca 
165 tis. €

Materská škola:     
- pripravuje sa projektová dokumentácia na stavebné povolenie

K     bodu 9   



Žiadosti a sťažnosti 

P. Hargaš a p. Zaujecová                     
• žiadali o vydanie súhlasu na prevod vlastníctva pozemku  parciel 339/17 až 19 podľa 

GP č. 2337/09
• stala  sa  chyba,  na ktorú  prišiel  právnik,  ktorý mal  vypracovať  kúpnu zmluvu,  ale 

nemohla sa realizovať, pretože  uznesenie je podpísané, že sa to odpredá 1:1, pretože 
p. Hargaš neupozornil, že jednu parcelu chce on, jednu parcelu p. Zaujecová a ďalšiu 
1:1 

• p. starosta  žiada OZ o zrušenie uznesenia č.  20/2010, nakoľko katastrálny úrad by 
vrátil zmluvu

• OZ ruší  uznesenie č. 20/2010, 7 poslancov 7, 1 sa zdržal 
• OZ

1) schvaľuje 
a)  odpredaj  za 5 €/m2 nehnuteľnosť,  vedenú na GP č.  67.2/2008, parc.  č.  336/19, 
zastavané plochy o  výmere   6 m2 p. Zaujecovej Margite, rod. Šášikovej, bytom 951 
36 Lehota č. 565, dátum narodenia: 29.05.1938
b)   odpredaj za 5 €/m2 nehnuteľnosť, vedenú na GP č. 67.2/2008, parc.  č. 336/17, 
zastavané plochy o výmere 108 m2 p. Hargašovi  Jurajovi, rod. Hargašovi, bytom 951 
36 Lehota č. 564, dátum narodenia: 05.04.1972
c) odpredaj  do  podielového  spoluvlastníctva  v rozsahu  1/2  nehnuteľnosť 
označenú pod parc. č. 336/18, vedenú na GP č. 67.2/2008,  zastavaná plocha o výmere 
14 m2 p. Zaujecovej Margite, rod. Šášikovej, bytom 951 36  Lehota č. 565, dátum 
narodenia: 29.05.1938  a p. Hargašovi Jurajovi, rod. Hargašovi, bytom 951 36  Lehota 
č. 564, dátum narodenia: 05.04.1972 
2)  OZ odporúča starostovi pripraviť kúpno-predajnú zmluvu s dotknutými občanmi 
3)  OZ schvaľuje, že všetky finančné náležitosti spojené s právnymi úkonmi (vklad  na 
kataster, atď) znáša nadobúdateľ (kupujúci),  a), b), c) jednomyseľne

P.  Némethová   Monika
• na  minulom OZ žiadala  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
• OZ odporučilo stavebnej komisie do najbližšieho OZ, že sa bližšie oboznámi s touto 

žiadosťou a dá vyjadrenie 
• predseda komisie p. Dúbik informoval, že dňa 9.5.2010 zasadala stavebná komisia, 

boli  na  tvaromiestnej  obhliadke,  kde  p.  Németh  ukázal,  ktorý  pozemok  by  chcel 
použiť na výstavbu RD. Tento pozemok sa nachádza v extraviláne, nachádza sa tam 
pietne miesto. Stavebná komisia neodporúča s výstavbou RD na uvedenom pozemku 

• OZ nesúhlasí s výstavbou RD na par. č. 1912/2 a 1897/3 nachádzajúcej sa v kat. území 
obce Lehota, 7 poslancov za, 1 sa zdržal 

Ladislav Lenčéš – ROCKY BAR Lehota
• žiada o povolenie na umiestnenie vonkajšieho sedenia a to na terase pred vstupom do 

obecnej  knižnice.  Sedenie  bude  pozostávať  zo  4  ks  plastových  stolov  a 16  ks 
plastových stoličiek. Stoly budú rozmiestnené tak, aby bol zabezpečený prechod po 
terase a taktiež aby bol umožnený bezproblémový vstup do obecnej knižnice v čase 
keď bude otvorená

• obecná rada nesúhlasí, aby sa to schválilo 



• Ing.  Šášik – nie  jeden krát  sa  prejednávalo  porušovanie  verejného poriadku,  hluk, 
hádzanie  fliaš...,  nemôžu  si  nárokovať  na  tieto  priestory,  nakoľko  nie  sú  ich 
vlastníkmi, nesúhlasí s prenájmom

• OZ nesúhlasí s povolením umiestnenia vonkajšieho sedenia na terase  pred vstupom 
do obecnej knižnice, jednomyseľne 

P. Kubica  Juraj      
• žiada  o prenájom  nebytových  priestorov  v spoločenskom  dome  v obci  Lehota, 

prenájom  pivárne,  ktorý  je  v súčasnosti  v prenájme  p.  Baka  Mareka,  ale  je 
v nevyhovujúcom stave. Uvedený priestor chce využívať pre služby obyvateľom obce 
a okolitých obcí ako reštauráciu a bar

• p.  starosta  osobne  jednal  s p.  Kubicom,  oznámil  mu,  že  p.  Bako  má  uzatvorenú 
zmluvu o prenájme na 2 roky s podmienkou , že ak do 30. júna 2010 neuskutoční tie 
veci,  ktoré mu uložilo  OZ (oddelenie kúrenia,  voda...),  končí  mu platnosť zmluvy 
a prenájmu.  Keďže  je  máj,  zmluva  je  ešte  platná  a nie  je  možné  tieto  priestory 
prenajať dva krát v tom istom čase. To znamená, že OZ nemá o čom hlasovať, ale p. 
starosta považoval za vhodné informovať OZ o tejto žiadosti. Dá odpoveď, v ktorej ho 
bude  informovať,  že  momentálne  prebieha  prenájom  uvedených  priestorov 
a v prípade, že p. Bako neurobí opatrenia, ktoré má urobiť, touto žiadosťou sa bude 
OZ zaoberať na najbližšom júlovom zasadnutí

Občianske združenie Board club Žilina
• žiadajú o vyslovenie písomného súhlasu so zriadením dvoch súkromných školských 

zariadení a to Centrum voľného času Rada Žideka a Školské stredisko Rada Žideka. 
Vyjadrenie obce je podstatnou náležitosťou žiadosti o zaradenie školských zariadení 
do siete škôl a školských zariadení, ktorá sa podáva na MŠ SR.

• p. starosta si myslí, že nakoľko nemáme na to žiadne vyhovujúce priestory, neuviedli 
žiadne bližšie  špecifikácie,  neozvali  sa  vopred  telefonicky ani  osobne,  neodporúča 
podporiť túto žiadosť

• Ing. Šášik – myslí si, že takejto žiadosti by malo predchádzať seriózne jednanie, že či 
máme  podobné  zariadenie,  či  je  tu  zriadená  školská  dochádzka  a iné  podmienky 
k vytvoreniu (priestory a pod.)

• OZ nesúhlasí  so  zriadením dvoch  súkromných  školských  zariadení  v obci  Lehota, 
jednomyseľne 

f. N-ADOVA s.r.o. Nitra
• žiadosť  o poskytnutie  súčinnosti.  Spoločnosť  plánuje  uzavretie  svojej  prevádzky 

(kafilérie)  v Horných  Krškanoch  a zároveň  hľadá  iné  vhodné  priestory  – 
nehnuteľnosť,  vhodné  na  otvorenie  prevádzky  charakteru  logistického  centra 
a krátkodobej  prekládky pre zvoz živočíšnych vedľajších produktov (t.j.  prevádzky 
bez spracovávania živočíšnych vedľajších produktov)

• OZ  nesúhlasí  s vybudovaním  takejto  prevádzky  v kat.  území  obce  Lehota, 
jednomyseľne 

p. Vajda Jozef  a manž. Bohuslava
• žiadosť  o vydanie  vyjadrenia  v právnej  veci  p.  Vajdu Jozefa  a Bohuslavy Vajdovej 

o usporiadanie vlastníckeho práva k parc. č. 1860/4, zapísanej v LV č. 1076 kat. úz. 
Lehota  ako  zastavané  plochy  a nádvoria  o výmere  604  m2,  v  prílohe  čestné 
prehlásenie 



• p. starosta súhlasí s vydaním súhlasu na vysporiadanie uvedeného pozemku
• OZ nemá námietky k usporiadaniu  vlastníckeho  práva  k parc.  č.  1860/4,  zapísanej 

v LV č. 1076, kat. úz. Lehota, jednomyseľne 
p. Krajinčák Vladimír             

• žiadosť  o rozšírenie  nájmu  pozemku  pre  obchod  Potraviny  Kravla  o 13,8  m2, 
z dôvodu umiestnenia mobilnej unimobunky (2,3m x 6m), ktorá bude slúžiť ako sklad 
vratných  obalov,  recyklačných  odpadov  –  papier,  fólia,  kartón,  PET.  Unimobunka 
bude upravená a esteticky zosúladená s predajňou ako aj s jej okolím

• predseda stavebnej komisie p. Dúbik informoval, že unimobunka bola umiestnená dňa 
7.  mája  2010  a táto  žiadosť  prišla  dňa  10.  mája  2010.  Stavebná  komisia  žiada 
o odstránenie tejto unimobunky a keď si dá žiadosť sa bude jednať o jej umiestnení

• p. starosta pre cca 3 rokmi mal na p. Krajinčáka iný názor ako teraz. Dňa 7. mája 
2010, nakoľko umiestnil unimobunku bez súhlasu obce, bez povolenia alebo ústneho 
oznámenia,  pokladá to za neseriózne. 

• žiada p. Krajinčáka verejne, aby  v čo najbližšom čase odstránil stôl aj s lavicou  pred 
obchodom Potraviny KRAVLA a zabezpečil, aby sa tam nezdržiavali občania, ktorí 
konzumujú alkohol, pozemok v okolí používajú ako toalety,  ak to nezabezpečí, bude 
p. starosta ďalej konať.  

• p. Krajinčák – snaží sa tých ľudí odtiaľ odháňať (vytláčať), urobil prvotné kroky, dal si 
žiadosť  o odkúpenie  uvedeného  pozemku,  ktoré  mu  OZ neodsúhlasilo.  Vybudoval 
oplotenie medzi obchodom a školskom klubom detí. Teraz posunul oplotenie po samú 
krajnicu budovy potravín, aby sa nedostali do priestorov školského klubu. Keby bol 
ten priestor jeho, tak to zabezpečí inak, nebol by tam žiadny konflikt. Na jednej strane 
je to obecný pozemok, na ktorom nemôže nič budovať a na druhej strane chce obec, 
aby zabezpečil  poriadok. Ospravedlňuje sa,  že umiestnil  unimobunku skôr ako dal 
žiadosť

• Ing.  Šášik  –  bol  rád  projektu,  keď  p.  Krajinčák  prišiel  so  serióznym   návrhom 
vybudovať potraviny, ale nechce aby to bola putika, kde sa popíja alkohol. Nakoľko sa 
ospravedlnil, už by súhlasil s jej umiestnením

• p.  starosta  –  umiestnenie  unimobunky  nevyhovuje  protipožiarnym  opatreniam, 
v zimnom období, napr. pri snežení a pod., budova školského klubu nebude „dýchať“ . 
Časť unimobunky je umiestnená na žumpe

• podľa p. Krajinčáka nie je problém s posunutím unimobunky, aby to nebolo na žumpe 
a ani ohľadne protipožiarneho zabezpečenia

• ak p. Krajinčákovi obec dá súhlas, že to môže ohradiť, tak nemá problém  posunúť 
plot  a odhradiť  to  ak  mu  obec  presne  povie  odkiaľ  pokiaľ.   Doteraz  mu  nikto 
nepovedal, že to niekomu vadí. 

• OZ nesúhlasí s umiestnením mobilnej unimobunky a žiada v čo najkratšom termíne jej 
odstránenie, 7 poslancov za, 1 sa zdržal 

p. Podlužanský  Tomáš              
• žiadosť o vyjadrenie k pripojeniu na vodovod a výstavbu RD na parc. č. 744/29   
• predseda  stavebnej  komisie  p.  Dúbik  informoval  ohľadne  tejto  žiadosti.  P. 

Podlužanský chce stavať dom na pozemku medzi ul.  Šenkovská a ul.  Medzi hony. 
Chce  viesť  inžinierske  siete  z pozemku  rodičovského  domu  z  ul.  Medzi  hony. 
Nakoľko cesta je obcou v tomto prípade vykúpená, potrebuje súhlas viesť inžinierske 
siete popod tejto cesty

• p. starosta sa prikláňa skôr neodsúhlasiť viesť tieto inž. siete popod cestu. Do budúcna 
by na tejto ceste tzv. pavučiny. Ak by OZ odsúhlasilo pozitívne, vznikol by precedens, 



potom by vznikla do budúcnosti situácia, že by chceli týmto spôsobom stavať na tejto 
ceste viacerí

• P. Podlužanský si myslí, že je to úplne normálna vec, že inžinierske siete sú vedené 
popod  cestu  a momentálne  nemá  iné  riešenie,  musí  cca  130m  káblov  ťahať  od 
rodičovského domu 

• P. Kriváček si stále myslí, že by si mali dotknutí občania vytvoriť spoločenstvo
• OZ nesúhlasí s uložením inžinierskych sietí pod pozemok č. 744/28, 4 poslanci za, 

1 proti a 3 sa zdržali, návrh neprešiel
• OZ súhlasí s uložením inžinierskych sietí pod pozemok č. 744/28, s tým, že bude po 

právnej stránke podchytené, že p. Podlužanský pri vytváraní jednotných inžinierskych 
sietí  z ulice Školková,  odstráni svoje vybudované priečne inž.  siete,  3 poslanci za, 
2 proti, 2 sa zdržali, návrh neprešiel 

• OZ presúva žiadosť p. Podlužanského na znovu prerokovanie do najbližšieho riadneho 
OZ, jednomyseľne

p. Móciková  Helena                 
• žiadosť  o prešetrenie  vzniknutej  situácie,  ktorá  nastala  v susedstve  jej  domu. 

V blízkosti domu p. Mócikovej vznikol objekt t.z. „penzión“. Tento penzión aj napriek 
skutočnosti, že nedala súhlas na vzniknutú stavbu sa už niekoľko rokov prevádzkuje. 
Toho času je tam ubytovaných takmer 30 zamestnancov, ktorí pracujú na stavbe R1. 
Parkuje tu aj 13 veľkotonážnych áut, ktoré svojim hlukom, prašnosťou a prechodom 
po komunikácii ničia okolitý majetok aj obecnú komunikáciu. Parkuje tu aj cisterna 
s naftou, kde naftu do týchto áut prečerpávajú, čím ohrozujú ich majetky. V penzióne 
sa vykuruje plastami, čoho dôkazom je hustý čierny dym, z ktorého lietajú po okolí 
čierne vláknité sadze a vzniká nedýchateľný štipľavý vzduch, ktorý ohrozuje zdravie, 
ľudí, ktorí tam bývajú

• k uvedenej situácii sa vyjadrila aj poriadková komisia, ktorá bola na dotknutom mieste 
a zistila, že v tom čase tam boli skutočne odparkované nákladné autá v počte 6 ks, ale 
stáli v objekte tzv. penziónu. Cesta je vyjazdená, čo značí, že autá ju určite využívali.  
V čase kontroly sa netankovalo, ani nespaľovalo. Treba upozorniť občanov, že ak sa 
také  veci  dejú,  majú  to  oznámiť  ihneď,  aby  sa  dalo  v tom  smere  niečo  robiť. 
Poriadková komisia navrhuje napísať p. Dobrovodskému list, v ktorom ho vyzveme, 
aby nedovolil parkovať s ťažkou technikou v blízkosti rodinných domov. Umiestniť na 
ulicu dočasný zákaz vjazdu strojom zo stavby R1

• bola oslovená f.  GRANVIA CONTRUCTION, ktorá zaslala  stanovisko k uvedenej 
žiadosti. Situáciu preverili na mieste a konštatujú, že nemajú nijaké právne možnosti 
na  riešenie  vzniknutej  situácie.  Ubytovanie  pracovníkov je  dvojstranným vzťahom 
subdodávateľa stavby a majiteľa (prevádzkovateľa) penziónu. Vozidlá sa pohybujú po 
verejnej komunikácii, na ktorej pohyb vozidiel nie je nijakými dopravnými značkami 
obmedzený  a celý  areál  sa  nachádza  mimo  územia  a záberov  stavby  R1  Nitra  – 
Selenec.  V každom  prípade  si  uvedomujú  a rozumia  výhradám  občanov,  preto  so 
zástupcami firmy, ktorá má pracovníkov v penzióne ubytovaných problém prerokujú 
a požiadajú  o minimalizovanie  prejazdov  cez  uvedenú  komunikáciu  prípadne 
o zváženie zmeny miesta parkovania 

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

 zabezpečení zvozu bioodpadu  
 čiastočných opravách miestnych  komunikácií  ulíc   Prostredné hony,  Poštovej  ulici 

a križovatky Hulín



 vydaní záväzného stanoviska k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie na protihlukové steny cesty R1 (most)

 kontrole z Obv. Úradu ŽP Nitra, ochrana ovzdušia, kde sa bude musieť prijať VZN
 kontrole štátneho dozoru ohľadne umiestnenie bilboardu u p. Dobrovodského 
 vykonaní opravy oplotenia v priestoroch Materskej školy 
 vyhotovení  a osadení   infotabule  na  multifunkčnom  ihrisku  s úpravou  terénu 

s výsadbou  trávy.  Dňa  3.  júna  2010  bude  slávnostné  otvorenie  MI  za  prítomnosti 
predsedu vlády a ministrov

 príprave GP ul. Šenkovská a jeho následné zapísanie do LV na kat. úrad 
 zaslaní z MŽP SR stanoviska k veternému parku, posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie, ktoré je k nahliadnutiu na obecnom úradu 
 pripravovanom verejnom prerokovaní R8 Nitra – križovatka R2, napojenie rýchlostnej 

cesty z Topolčian, tam sú 4 varianty

K     bodu 11  
Interpelácie poslancov

p. Kubicová  Dagmar                
o podáva  ústnu  sťažnosť  obyvateľov  Kaplonskej  ulice,  ohľadne  vytápania  (pri 

dažďoch...)
o treba vyvolať rokovanie s občanmi, aby sa znovu vytvorili rigole 
o v dome smútku nefungujú chladiace boxy. P. Lahučký (zamestnanec OcÚ) tvrdí, že 

fungujú. P. starosta preverí túto skutočnosť 
o cesta ul.  Hliník nie je vo vyhovujúcom stave.  Obec nemá na to,  aby urobila novú 

asfaltovú cestu, ale aspoň  dať tam naviesť kameň alebo asfaltovú drť od cestárov, 
alebo vytvoriť rigole, aby voda z rolí mala kam odtekať 

o p.  starosta  –  tento  rok  je  zasiata  kukurica  a voda sa  nemá kde zachytiť.  Ohľadne 
rigolov bolo urobené opatrenie zo strany f. AGROL, ktorá obhospodaruje uvedené role

p. Chmelár  Milan               
o upozorňuje na potraviny COOP, aby kartóny hádzali do smetných nádob, lebo potom 

na voľnej ploche moknú a tým zateká a udržiava sa vlhko na múroch budovy OcÚ
o potraviny COOP by si mali  kúpiť smetný kôš na drobné odpadky, nakoľko hlavne 

v letných mesiacoch sú po okolí rozhádzané odpadky 
o  upozorňuje  na  vypúšťanie  žumpy  p.  Ráca  (oproti  KD),  žiada  komisiu  ochrany 

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

K bodu 12
Schválenie  odmien  za  1.Q.2010  starostovi  obce  Lehota,  zástupcovi  starostu  a hlavnému 
kontrolórovi obce 

• OZ schválilo odmenu za 1.Q.2010 starostovi obce Lehota vo výške 32 %, zástupcovi 
starostu vo výške 24 % a hlavnej kontrolórke vo výške 29 %

K bodu 13
Diskusia

p. Németh         



 navrhuje obci ohľadne jeho žiadosti, dať mu nejaký náhradný pozemok 
 p. starosta – obec Lehota nevlastní žiadne vhodné pozemky na výmenu

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



Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 19. mája  2010 

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

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 25/2010        
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a  v e d o m i e            
správu HK k záverečnému účtu obce Lehota za rok 2009

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 26/2010  
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a    v e d o m i e
HV č. 1. podľa § 10 ods. 3 písm. a/,b/ a c/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení nesk. predpisov vo výške 43 636 €“

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 27/2010  
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a    v e d o m i e 
HV č. 2 podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení nesk. predpisov vo výške  - 200 567 €“

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 28/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
na základe zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  HV č. 3 vo výške  - 111 906 €“

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 29/2010  
Obecné zastupiteľstvo
v súlade s § 16 ods. 8, zákona č.  583/2004 Z.z. zákon o rozpočtových pravidlách, v znení 
neskorších doplnkov a zmien:

  vyslovuje   súhlas s celoročným hospodárením  
   „ b e z      v ý h r a d „

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 30/2010 
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
za hlavnú kontrolórku obce Lehota p. Bc. Alenu Vajdovú, bytom 951 36  Lehota č. 557, na 
funkčné obdobie 6 rokov s účinnosťou od 1.7.2010



K     Bodu 6  
Uznesenie č. 31/2010  
Obecné zastupiteľstvo 
d á v a     s ú h l a s
aby hlavná kontrolórka obce Lehota mohla vykonávať aj inú zárobkovú činnosť

K     Bodu 7  
Uznesenie č. 32/2010  
Obecné zastupiteľstvo
a) s ú h l a s í 
aby obec Lehota bola užívateľom preloženého vodovodu DN 400 v celkovej dĺžke 539,03 m, 
ktorý vznikol budovaním R1 Nitra - Selenec 

Obecné zastupiteľstvo
b) p o v e r u j e
starostu  obce  jednaním  s príslušnými  štátnymi  orgánmi  (Min.  dopravy,   pôšt 
a telekomunikácií SR) o bezodplatný prevod preloženého vodovodu  do majetku obce Lehota

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 33/2010  
Obecné zastupiteľstvo
r u š í 
Uznesenie č. 20/2010, zo dňa 7. apríla 2010

Uznesenie č. 34/2010  
Obecné zastupiteľstvo
1) s c h v a ľ u j e      
a)  odpredaj  za 5 €/m2 nehnuteľnosť, vedenú na GP č. 67.2/2008, parc. č. 336/19, zastavané 
plochy o  výmere   6 m2 p. Zaujecovej Margite, rod. Šášikovej, bytom 951 36 Lehota č. 565, 
dátum narodenia: 29.05.1938
b) odpredaj za 5 €/m2 nehnuteľnosť, vedenú na GP č. 67.2/2008, parc. č. 336/17, zastavané 
plochy o výmere 108 m2 p. Hargašovi  Jurajovi, rod. Hargašovi, bytom 951 36 Lehota č. 564, 
dátum narodenia: 05.04.1972
c) odpredaj do podielového spoluvlastníctva v rozsahu 1/2 nehnuteľnosť označenú pod parc. 
č. 336/18, vedenú na GP č. 67.2/2008,  zastavaná plocha o výmere   14 m2 p. Zaujecovej 
Margite, rod. Šášikovej, bytom 951 36  Lehota č. 565, dátum narodenia: 29.05.1938  a p. 
Hargašovi  Jurajovi,  rod.  Hargašovi,  bytom  951  36   Lehota  č.  564,  dátum  narodenia: 
05.04.1972 

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 9  
Uznesenie č. 35/2010  
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í 
so žiadosťou p.  Némethovej  s výstavbou RD na par.  č.  1912/2 a 1897/3 nachádzajúcej  sa 
v kat. území obce Lehota 

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 36/2010  
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í 
s povolením umiestnenia vonkajšieho sedenia na terase  pred vstupom do obecnej knižnice p. 
Ladislavovi Lenčéšovi, ROCKY-BAR Lehota 

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 37/2010  
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í 
so zriadením dvoch súkromných školských zariadení v obci Lehota, Centrum voľného času 
Rada Žideka a Školské stredisko Rada Žideka pre Občianske združenie Board club Žilina

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 38/2010  
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í              
s vybudovaním prevádzky charakteru logistického centra a krátkodobej prekládky pre zvoz 
živočíšnych vedľajších produktov v obci Lehota f. N-ADOVA

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 39/2010  
Obecné zastupiteľstvo
n e m á    n á m i e t k y 
k usporiadaniu vlastníckeho práva k parc. č. 1860/4, zapísanej v LV č. 1076, kat. úz. Lehota, 
pre p. Vajdu Jozefa a Bohuslavy Vajdovej, trvale bytom 951 36 Lehota č. 577

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 40/2010
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í
s umiestnením  mobilnej  unimobunky  pri  potravinách  KRAVLA a žiada  v čo  najkratšom 
termíne jej odstránenie 

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 41/2010
Obecné zastupiteľstvo
p r e s ú v a 
žiadosť p. Podlužanského na znovu prerokovanie do najbližšieho riadneho OZ 



K     Bodu 12  
Uznesenie č. 42/2010
Obecné zastupiteľstvo
s c h v á ľ u j e  
odmenu za 1.Q.2010 starostovi obce Lehota vo výške 32 %, zástupcovi starostu vo výške 24 
% a hlavnej kontrolórke vo výške 29 %

Overovatelia:                                         

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

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

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


