
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. januára 2010 

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

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

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 hlavného kontrolóra obce za rok 2009
5. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2010
6. Schválenie kronikára obce Lehota 
7. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lehota 
8. Schválenie dodatku k VZN – Zásady hospodárenia s majetkom obce Lehota 
9. Schválenie prípravy projektovej dokumentácie v priestoroch budovy Materskej 

školy na rozšírenie o jednu triedu
10. Schválenie rozpočtu obce na rok 2010 a na roky 2011 a 2012
11. Projekty, žiadosti o dotácie ...
12. Žiadosti a sťažnosti                                         
13. Rôzne
14. Schválenie odmeny za IV. štvrťrok 2009 starostovi obce, zástupcovi starostu 

a hlavnému kontrolórovi obce
15. Interpelácia poslancov 
16. Diskusia
17. 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  Belko       
- Juraj  Pavel       
- Ing. Ivan Chlebec  

Za overovateľov zápisnice určil:
- Radoslav  Kriváček



- Terézia  Andrášiková    
Za zapisovateľku zápisnice určil:

- Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Kontrola uznesení:
Uzn. č. 46/2009 – samostatne v bode 11. Projekty
Uzn. č. 54/2009 – samostatne v bode 12. Žiadosti 
Uzn. č. 55/2009 – samostatne v bode 8. Schválenie dodatku k VZN.

K     bodu 4  
Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2009        

• p. hlavná kontrolórka obce Lehota Bc. Vajdová predniesla správu hlavného kontrolóra 
obce za rok 2009, viď príloha

• OZ  jednomyseľne berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Lehota za rok 
2009                 

K bodu 5
Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2010

 p. hlavná kontrolórka obce Lehota Bc. Vajdová predniesla plán činnosti HK obce na I. 
polrok 2010, viď príloha

 OZ jednomyseľne schvaľuje plán činnosti HK na I. polrok 2010

K bodu 6
Schválenie kronikára obce Lehota 

 p. starosta informoval ohľadne vývoja obce za posledné roky, ktoré nebolo zachytené 
písomnou formou do kroniky.  Oslovil p. Mesárošovú, ktorá spracováva podklady do 
kroniky za roky 2007-2009.

 OZ jednomyseľne schvaľuje kronikárku obce Lehota p. Mesárošovú, s účinnosťou od 
27.1.2010 a do najbližšieho OZ sa pripraví VZN o vedení kroník.

K bodu 7
Schválenie  VZN  o určení  výšky  dotácie  na  prevádzku  a mzdy  škôl  a školských  zariadení  
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lehota 

 VZN pripravila hlavná kontrolórka obce,  ktorá v stručnosti  informovala o hlavných 
bodoch VZN. Obec je povinná určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný 
rok všeobecne záväzným nariadením obce na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce. Povinnosť prijať  VZN vyplýva z novely zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej  správe  v školstve  a školskej  samospráve  a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov v z.n.p., § 6 ods. 12 písm. d) a g). Hlavná kontrolórka predniesla aj dôvodovú 
správu k navrhovanému VZN, viď príloha. 

 OZ jednomyseľne  schvaľuje  VZN č.  1/2010 o určení  výšky dotácie  na  prevádzku 
a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lehota. 

K bodu 8
Schválenie dodatku k VZN – Zásady hospodárenia s majetkom obce Lehota    

- dodatok  vypracovala  hlavná  kontrolórka  obce,  kde  v bode  6.),  písm.  e.1)  je 
navrhovaná suma min.  17 €/m2 intravilán e2) extravilán min. 10 €/m2. V bode 7.) 
písm. d) „zastavaná plocha“ 25 €/m2 a nezastavaná plocha 15 €/m2/rok.



- OZ jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN Zásady hospodárenie s majetkom 
obce Lehota  

K     bodu 9  
Schválenie  prípravy  projektovej  dokumentácie  v priestoroch  budovy  Materskej  školy  na 
rozšírenie o jednu triedu 

 p. starosta informoval ohľadne PD, ktorú si vyžiadala doba, je väčší počet detí. Na 
pracovnom stretnutí Ing. arch. Dulík odprezentoval štúdiu na vytvorenie ďalšej triedy. 
Predpoklad realizácie je v roku 2011

 p. Chmelár pripomína, že treba urobiť verejné obstarávanie na spracovateľa projektu 
 OZ  súhlasí  s vypracovaním  PD  na  prístavbu  jednej  triedy  v materskej  škole 

a odporúča starostovi obce dať vypracovať PD k stavebnému povoleniu, 8 poslancov 
za, 1 sa zdržal 

K     bodu 10  
Schválenie rozpočtu obce Lehota na rok 2010 a na roky 2011 a 2012

 p. Andrášiková má návrh ohľadne príspevkov organizáciám, aby sa im nenavyšovali 
finančné  prostriedky,  ale  aby  zostali  na  úrovni  2009  a aby  boli  tieto  prostriedky 
presunuté na OŠK na nákup zariadenia do kuchynky 

 p. Chmelár súhlasí  s p.  Andrášikovou ohľadne nenavyšovania fin.  prostriedkov pre 
organizácie  v obci,  navrhuje  znížiť  príspevky  organizáciám.  Finančné  prostriedky 
získané  znížením príspevkov  by chcel  dať  vyhotoviť  projektovú  dokumentáciu  na 
vybudovanie telocvične v základnej škole 

 navrhuje  znížiť  príspevok jednote dôchodcov na 950 € -  4  poslanci  za,  4  proti,  1 
s zdržal, návrh neprešiel

 znížiť príspevok zväzu zdravotne postihnutých na 950 € - 4 poslanci za, 5 proti, návrh 
neprešiel

 znížiť príspevok speváckemu zboru Lehoťanka na 900 € - 3 poslanci za, 4 proti, 2 sa 
zdržali, návrh neprešiel

 znížiť príspevok vinohradníckemu spolku na 1 000 € - 3 poslanci za,  5 proti,  1 sa 
zdržal, návrh neprešiel

 znížiť príspevok kynologickému klubu na 350 € - 1 poslanec za, 6 proti, 2 sa zdržali, 
návrh neprešiel

 znížiť príspevok chovateľom na 520 € - 2 poslanci za, 6 proti,  2 sa zdržali,  návrh 
neprešiel

 znížiť  údržbu  miestnych  komunikácii  a multifunkčného  ihriska  na  14 000  €  -  1 
poslanec za, 7 proti, 1 sa zdržal, návrh neprešiel

 znížiť príspevok stolnotenisovému oddielu na 2 000 € - 1 poslanec za, 5 proti, 3 sa 
zdržali, návrh neprešiel

 znížiť príspevok OŠK na 17 790 €, 1 poslanec za, 5 proti, 3 sa zdržali, návrh neprešiel
 Ing. Šášik – nie je vhodné brať organizáciám finančné prostriedky
 OZ schvaľuje  programový rozpočet  obce Lehota na rok 2010, 6 poslanci  za,  3  sa 

zdržali a OZ jednomyseľne berie na vedomie rozpočet na roky 2011 a 2012 

K     bodu 11  
Projekty, žiadosti o dotácie 

 pilotný projekt „Energetická efektívnosť vo verejných budovách“  – návrh zmluvy, 
ktorý bol prerokovaný a schválený na OZ v decembri 2009, bol zaslaný na Slovenskú 
energetickú a inovačnú agentúrou, zmluva je podpísaná oboma zmluvnými stranami. 
Agentúra  vybrala  spoločnosť,  ktorá  bude  robiť  obhliadku  budovy  ZŠ  a bude 
pripravovať projektovú dokumentáciu. 



 rekultivácia skládky – bola zaslaná zmluva (cca 66 strán) na podpis medzi MŽP SR 
a obcou  a čakáme  obratom  podpis,  s tým  aby  sa  mohlo  tento  rok  začať  projekt 
implementovať  (uskutočniť)

 centrálna zóna – na základe uznesení OZ o odkúpení nehnuteľnosti, domu a pozemku, 
tzv.  bývalého  Kováča,  bola  vypracovaná  zmluva  a podpísaná  všetkými  štyrmi 
účastníkmi.  Boli  vyplatené  finančné  prostriedky a bol  vykonaný  vklad  do  katastra 
nehnuteľností.

 prebehlo verejné obstarávanie  na realizátora projektovej  dokumentácie  na stavebné 
povolenie celého komplexu centrálnej zóny.  

K bodu 12
Žiadosti a sťažnosti 
p. Marek  Bako       

• žiadosť  bola  prejednávaná  na  zasadnutí  OZ v októbri  a následne  bola  posunutá  na 
december, kde žiadal  predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov v kultúrnom 
dome  -  piváreň  na obdobie  min  2 roky,  za  účelom jej  rekonštrukcie  a  následnej 
investície

• v decembri sa prijalo mesačné predlženie nájomnej zmluvy s dodatkom, že sa pripraví 
návrh do terajšieho OZ, či a za akých podmienok predlžiť tento nájom

• stavebná  komisia  mala  prehodnotiť  uvedenú  žiadosť,  mali  osobné  stretnutie  s p. 
Bakom, kde sa dohodli  na podmienke odčlenenia sa od kúrenia v KD. Nakoľko je 
vykurovacia  sezóna  sa  to  teraz  nedá  spraviť,  tak  mu  dali  termín  do  30.6.2010. 
Ohľadne vývozu žumpy sa dohodli,  že ju bude dávať vyťahovať obecný úrad a aj 
fakturácia  bude  vyhotovovaná  na  obec  Lehota  a bude  následné  prefakturovávanie 
podľa spotreby vody p. Bakovi. Povinný je aj  na toaletách sa odčleniť od prívodu 
vody,  obec  mu  dá  vodomer,  aby  sa  vedela  presná  spotreba  vody  v pivárni.  Po 
skontrolovaní podmienok finančnou a stavebnou komisiou v termíne 30.6.2010 bude 
znova prehodnotená zmluva p. Baka. Ak nebudú splnené uvedené podmienky nájom 
zaniká dňom 30.6.2010.

• p. Kriváček – p. Bako žiada zmluvu na dva roky. Zmluva by bola stavaná na dva roky 
s podmienkou, že  pri  nedodržaní  uvedených povinností by zanikla dňom 30.6.2010

• OZ schvaľuje vytvorenie novej  zmluvy p. Bakovi na prenájom nebytových priestorov 
v kultúrnom dome – piváreň na dobu dvoch rokov s podmienkou odčlenenia sa od 
kúrenia a prívody vody (samostatné kúrenie a vodomer) do 30.6.2010, pri nedodržaní 
podmienky bude okamžitá výpoveď nájmu ku dňu 30.6.2010, jednomyseľne

P. Zabák František          
• žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 333/7 vo výmere cca 124 m2 vedenej na LV č. 

1076 kat. územie Lehota, za účelom stavby na pozemku
• na  obecnej  rade  sa  hovorilo  o tom,  že  momentálne  je  schválená  OZ Urbanistická 

štúdia centrálnej zóny, kde sú  schválené podmienky, zelené pásy a rôzne záležitosti, 
na druhej  strane je problém, ktorý je u p.  Zabáka je problém viacerých vlastníkov 
(majú viacerí ohradené časti obecných pozemkov, čo sa zistilo a preukázalo keď sa dal 
urobiť  GP a vklad  na  kataster  a  z toho  dôvodu  obecná  rada  odporúča  obecnému 
zastupiteľstvu, aby na jednej strane zvolalo stretnutie občanov všetkých nehnuteľností, 
ktorí  sú v tom páse od p. Pavela po p. Dubeňa a prediskutovala sa táto vec, akým 
spôsobom sa s týmto vyrovnať, či zanechať líniu plotov, ktorá je pomerne rovná, s tým 
že aj ostatní tie časti parciel odkúpia, alebo budú ochotní sa posunúť s plotmi ďalej 
a dať tie pozemky obci. P. starosta je zato, aby tá línia išla v zmysle už existujúcich 
plotov a tie časti ktoré sú obecné,  aby vlastníci od obce odkúpili.  Pokiaľ budú iné 



návrhy a OZ sa  nestotožní  s niečím iným,  tak  na  ďalšom OZ to  bude  definitívne 
vyriešené.  Z tohto  dôvodu  by túto  vec  posunul  ešte  na  ďalšie  OZ,  ktorému  bude 
predchádzať stretnutie poslancov a dotknutých občanov, aby mohli poslanci vhodne 
rozhodnúť. 

• Ing. Šášik považuje toto stretnutie za zbytočné  v tom zmysle,  že nám nedá vôbec 
jasno to či zachovať líniu alebo posunúť, napr. 8 budú súhlasiť, 2 nebudú mať fin. 
prostriedky,  potom  ako  budeme  postupovať.  Týmto  spôsobom  stále  odďaľujeme 
vyriešenie problému. 

• P. Kriváček si myslí, že to stretnutie musí byť, lebo to ukáže problém aj do budúcnosti, 
keďže v Lehote prebieha ROEPKA, do konca roka by sme vedieť kompletne všetky 
veci čo sa týkajú pozemkov v Lehote

• P. Kubicová – v rámci centrálnej zóny by bolo vhodné stretnutie, nakoľko ľudia sú si 
vedomí,  že  užívajú  obecný  pozemok  a musí  sa  s tým niečo  robiť.  Treba  to  riešiť 
komplexne

• P. starosta – má veľký zmysel sa stretať s ľuďmi, zvlášť keď sa tam robí projekt na 
centrálnu zónu, nakoľko budeme potrebovať od vlastníkov vyjadrenia k povoleniu 

• OZ  odporúča  starostovi  obce  pozvať  na  stretnutie  dotknutých  občanov,  ohľadne 
odpredaja obecného majetku, jednomyseľne 

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

vlastníctve obce 
• p.  Dúbik  (predseda  stavebnej  komisie)  –  bolo  osobné  stretnutie,  kde  p.  Sivák 

preukázal všetky doklady ohľadne tohto pozemku. Nakoľko z týchto dokladov nie je 
celkom zrejmé  komu koľko  už  za  tento  pozemok  zaplatil,  navrhuje  postúpiť  túto 
žiadosť právnikovi, aby overil tieto doklady a dal k tomu vyjadrenie

• OZ odporúča starostovi obce do najbližšieho OZ získať právny názor na posúdenie 
vysporiadania pozemku, parc. č. 262/5 (LV č. 1076), jednomyseľne 

P. Kysucký           
• podal  sťažnosť  na  porušovanie  verejného  poriadku  a vandalizmus  v obci  Lehota, 

porušovanie  zákonov  č.  46/1989  a č.  219/1996  o ochrane  pred  zneužívaním 
alkoholických nápojov a parkovanie kamiónov v obytnej zóne obce (hlasné hulákanie 
a spev  dlho  do  noci,  poškodovanie  domov,  áut,  rozbíjanie  fliaš  a rozhadzovanie 
pohárov, odpadkov, devastovanie neobývaných domov pri KD, poškodzovanie budovy 
KD,  otlčené  steny,  poškodené  rýny,  konzumovanie  alkoholu  mladistvých  pri 
zdravotnom stredisku, zničené smetné nádoby, parkovanie kamiónov v obytnej zóne, 
znečisťujú životné prostredie, ničia miestnu komunikáciu)

• navrhuje  riešenie:  požiadať  PZ  o spoluprácu  a vykonávanie  náhodných  kontrol 
v pohostinstve,  vydať VZN o zákaze parkovania vozidiel a návesov v obytnej zóne, 
zriadiť obecnú políciu

• p. starosta – s obvodným oddelením PZ vo Veľkom Záluží je spolupráca na dobrej 
úrovni, obhliadky sa vykonávajú. Môže požiadať obv. odd. PZ aby zvýšili obhliadky. 
Obecnú políciu v obci Lehota nepodporuje a ani neodporúča zriadiť, pretože to nemá 
zmysel, nakoľko to bolo už kedysi vyskúšané.  Čo sa týka výtržnosti mladistvých, je 
chyba  vo  výchove  rodičov.  Parkovanie  vozidiel  bude  riešené  vo  VZN,  ktoré  sa 
vypracuje na prijatie OZ. 

• OZ odporúča starostovi stretnutie na obvodnom oddelení PZ, aby sledovali výtržnosti 
v obci Lehota



• OZ neodporúča zriadiť obecnú políciu
• OZ  odporúča  pripraviť  VZN  o ochrane  a čistote  verejného  priestranstva, 

jednomyseľne

K     bodu 13  
Rôzne
P. starosta informoval poslancov a občanov o:

 vyhotovení LV na ul. Poštová a ul. Za parkanom                
 zúčastnení  sa  na  bezpečnostnej  rade,  ktorá  sa  konala  dňa  17.1.2.2009,  na  ktorej 

bezpečnostná  rada  obvodu  Nitra  zobrala  na  vedomie  správu  o pripravenosti  obce 
Lehota na plnenie úloh v oblasti  bezpečnosti  štátu krízového riadenia hospodárskej 
mobilizácie  obrany v prípade  vyhlásenia  krízovej  situácie  a skonštatovala,  že  obec 
Lehota ako orgán krízového riadenia a v zmysle zákona č. 387/2002 o riadení štátu 
krízových situácií a mimo času vojny a vojnového stavu je v plnej miere pripravená 
plniť  úlohy v oblasti krízového riadenia bezpečnosti štátu, hospodárskej mobilizácie, 
obrany v prípade vyhlásenia krízovej situácie 

 uskutočnení prekládky verejného vodovodu v oblasti R1
 vypracovaní dokumentu starostlivosti o dreviny, ktorý je spracovaný  v elektronickej 

aj papierovej forme
 vykonaných  prácach  vo  veľkej  sály  v priestoroch  OŠK  (obklad,  maľovka),  nová 

vstupná brána 

K     bodu 14  
Schválenie  odmien  za  4.Q.2009  starostovi  obce  Lehota,  zástupcovi  starostu  a hlavnému 
kontrolórovi

• OZ schválilo odmenu za 4.Q.2009 starostovi obce Lehota vo výške 25 %, zástupcovi 
starostu vo výške 11 % a hlavnej kontrolórke vo výške 25 %

K     bodu 16  
Interpelácie poslancov

p. Kubicová Dagmar             
o chcela  by upozorniť  na  problém s vodou v   ul.  Za  parkanom,  ktorá  tečie  po  ulici 

v období dažďov a aj ul. Kaplonská ulica má ten istý problém
o verejné osvetlenie na ul.  Pod vinohradmi, pred domom Pavelových nesvieti lampa, 

resp. či by sa tam nedala namontovať nová. P. Belko – nie je to možné, je tam vysoké 
napätie. 

o na Kaplonskej ul. či sa plánuje niečo robiť s problémom vytápania, hlavne teraz na jar 
keď sa bude topiť sneh, či k tomu treba nejakú projektovú dokumentáciu alebo sa to 
bude realizovať svojpomocne v rámci obecných zamestnancov

o p. starosta – o tomto probléme sa vie, uvidí sa či  v rámci rozpočtu sa to tento rok 
podarí, čo a akým spôsobom sa dá urobiť 

o p.  Chmelár  –  vypracoval  štúdiu  k tomuto  problému,  v ktorej  je  rozpísaný  celý 
problém, čo od ktorého domu treba opraviť. Bol tam počas dažďov, takže zmapoval 
celú  situáciu.  Kaplonská  ulica  sa  bude  musieť  riešiť  kompletnou  projektovou 
dokumentáciou,  lebo   na starej  hore sa  stavia  cca  50  rodinných domov a bude  sa 
musieť rozšíriť celá cesta a vybudovať aj chodníky 

p. Belko  Milan   
o chcel  by sa informovať ohľadne internetu v obci, ktorý vôbec nefunguje tak ako by 

mal   



o p. starosta – nepozná firmu prevádzkovateľa internetu, ktorá by normálne fungovala 
na dedine

o Ing. Šášik – navrhuje osloviť T-Com, aby bola obec pokrytá ADSL signálom

Bc. Vajdová Alena 
o bolo by vhodné osadiť merače rýchlosti, napriek tabuli 50- tka, vodiči to nerešpektujú, 

z psychologického hľadiska by to bolo vhodné

Ing. Šášik Juraj  
o viacerí  občania  ho oslovili  so  žiadosťou,  aby sa  niečo  urobilo  s cestou  Prostredné 

hony, ktorá je nedoriešená, či by nebolo vhodné osobné stretnutie s občanmi, tak ako 
sa to plánuje pri centrálnej zóne. Treba prijať nejaké uznesenia, aby sa táto vec pohla 
ďalej. Je naklonený k rokovaniu s občanmi a treba túto vec pohnúť dopredu. Obec si 
uškodila tým, že sa vydalo stavebné povolenie takým spôsobom, že zámer cesty zostal 
nepriechodzí,  vytvorila  sa  tam slepá ulica,  zneprístupnili  sa  pozemky tím,  ktorí  sa 
snažia  obhospodarovať  svoje  pozemky.  Na  jednej  strane  chceme  mať  systém  vo 
výstavbe  a na  druhej  strane  sa  vybudujú  domy  kolmo  k spomínanej  ceste,  ktorá 
zostane neprejazdná.  

o p. starosta – tieto kroky sa už realizovali, na stretnutí boli stavebná, finančná komisia 
a zástupkyňa starostu, občania chcú za túto cestu finančné prostriedky, nakoľko tie 
vykúpené pozemku boli vyplatené, OZ schválilo že sa ďalej vyplácať už nebude a keď 
chcú tam mať cestu tak by to mali odpredať za 1 €

o p. Dúbik – obec vyšla občanom v ústrety, uskutočnili sa dve verejné stretnutia, ďalšie 
osobné z domu do domu, boli upovedomení o tom aby si vysporiadali svoje pozemky

o p. Kriváček – nesúhlasí s tým aby občanom bola cesta vyplatená. Najideálnejšie by 
bolo keby si občania vytvorili spoločenstvo a všetko si to medzi sebou vybavili a obci 
to darovali. P. starosta s týmto súhlasí. 

o p. starosta -  pýta  sa čo urobili  ľudia preto aby mali  cestu,  chcú stavať na svojich 
pozemkoch  a za  tri  roky  nepodnikli  žiadne  kroky  k otvoreniu  cesty,  mohli  sa 
dohodnúť medzi sebou. 

K bodu 16
Diskusia

p. Zabák František      
 chcel by vedieť čo znamená zelený pás, prečo nemôže stavať na svojom pozemku
 p. starosta – bude osobné stretnutie, kde budú všetci oboznámení ohľadne centrálnej 

zóny a na ďalšom OZ sa žiadosť vyrieši, čo a za koľko sa odpredá 

Pavel  Štefan     
 chcel  by  poďakovať  za  schválené  príspevky  organizáciám  (zväz  zdravotne 

postihnutých, jednota dôchodcov)
 v minulosti obecná polícia pozostávala zo 6-8 členov, ktorí prešli všetkými skúškami, 

dostali  certifikáty,  aby  mohli  vykonávať  túto  činnosť.  Mali  určité  právomoci,  ale 
nakoniec sa táto obecná polícia neosvedčila a zrušila sa. 

Ing. Šášik Juraj             
 dovolil  si  okomentovať  výrok  p.  starostu,  keď  povedal,  že  si  váži  poslancov,  že 

nehlasujú ako stádo, keď nemajú jasno vo veci. V minulom roku, keď sa hlasovalo 
o rozpočte poslanci nezahlasovali za prijatie rozpočtu, lebo im nebolo jasno, že kde 



pôjdu finančné prostriedky, či pôjdu na správne miesta v rámci čerpania organizácií. 
Minimálne  si  neváži  tých  poslancov,  ktorí  nezahlasovali  v decembri  za  rozpočet 
a tvrdo komentoval toto nezahlasovanie. 

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



Uznesenia

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa  27. januára  2010 
o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 1/2010        
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e    n a    v e d o m i e          
správu hlavného kontrolóra obce Lehota za rok 2009  

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 2/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
plán činnosti HK na I. polrok 2010

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 3/2010 
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
kronikárku obce Lehota p. Oľgu Mesárošovú, s účinnosťou od 27.1.2010 

K     Bodu 7  
Uznesenie č. 4/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
VZN  č.  1/2010  o určení  výšky  dotácie  na  prevádzku  a mzdy  škôl  a školských  zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lehota. 

K     Bodu 8  
Uznesenie č. 5/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e      
Dodatok č. 1 k VZN Zásady hospodárenie s majetkom obce Lehota  

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 6/2010  
Obecné zastupiteľstvo
a)   s ú h l a s í          
s vypracovaním PD na prístavbu jednej triedy v materskej škole 
b)   o d p o r ú 
 a 
starostovi obce dať vypracovať PD k stavebnému povoleniu 



K     Bodu 10  
Uznesenie č. 7/2010  
Obecné zastupiteľstvo
a)  s c h v a ľ u j e    
programový rozpočet obce Lehota na rok 2010 

b)  b e r i e   n a   v e d o m i e 
rozpočet na roky 2011 a 2012

K     Bodu 12  
Uznesenie č. 8/2010  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e             
vytvorenie novej  zmluvy p. Bakovi na prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome – 
piváreň  na  dobu  dvoch  rokov  s podmienkou  odčlenenia  sa  od  kúrenia  a prívodu  vody 
(samostatné  kúrenie  a vodomer)  do  30.6.2010  s tým,  že  pri  nedodržaní  podmienky  bude 
okamžitá výpoveď nájmu ku dňu 30.6.2010

K     Bodu 12  
Uznesenie č. 9/2010  
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a           
starostovi  obce  pozvať  na  stretnutie  dotknutých  občanov  bývajúcich  v centrálnej  zóne, 
ohľadne odpredaja obecného majetku (pozemkov)

K     Bodu 12  
Uznesenie č. 10/2010
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a       
starostovi obce do najbližšieho OZ získať právny názor na posúdenie vysporiadania pozemku, 
parc. č. 262/5 (LV č. 1076)

K     Bodu 12  
Uznesenie č. 11/2010
Obecné zastupiteľstvo
a)  o d p o r ú č a 
starostovi obce stretnutie na obvodnom oddelení PZ, aby sledovali výtržnosti v obci Lehota 

b)  n e o d p o r ú č a 
zriadiť obecnú políciu

c)   o d p o r ú č a 
pripraviť VZN o ochrane a čistote verejného priestranstva



K     Bodu 14  
Uznesenie č. 12/2010 
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
odmenu za 4.Q.2009 starostovi obce Lehota vo výške 25 %, zástupcovi starostu vo výške 
11 % a hlavnej kontrolórke vo výške 25 %
   

Overovatelia:                                         

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

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

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


