
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 4. mája 2011

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

Prítomní: 
Mgr. Pavol  Zaujec,  Bc. Alena Vajdová, Ľubomír Držík, Alexander Gála, Ing. Ivan Chlebec, 
Radoslav Kriváček, Dagmar Kubicová, Juraj Pavel, Slávka Zaujecová, Milan Chmelár (od 
bodu 3)
Ospravedlnená: 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. Prístavba MŠ – informácia                       
4. Projekty, žiadosti o dotácie 
5. Žiadosti a sťažnosti                                         
6. Rôzne
7. Schválenie odmien za I. štvrťrok 2011 starostovi obce, zástupcovi starosu 

a hlavnému kontrolórovi obce
8. Interpelácia poslancov 
9. Diskusia
10. Záver

Po  predložení  programu  starosta  obce  požiadal  poslancov  o predloženie  návrhov,  alebo 
pripomienok k programu rokovania. P. Kriváček navrhuje doplnenie programu nasledovne: Za 
bod 2) zaradiť ako bod 3) Návrh na úpravu výšky sumy za odpredaj obecných nehnuteľností, 
6 poslancov za, 1 sa zdržal. Upravený program bol jednomyseľne schválený.

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

- Radoslav Kriváček                 
- Slávka Zaujecová        
- Alexander Gála    

Za overovateľov zápisnice určil:
- Juraj Pavel           
- Dagmar  Kubicová
        

Za zapisovateľku zápisnice určil:
- Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Návrh na úpravu výšky sumy za odpredaj obecných nehnuteľností
Tento bod bol doplnený p. Kriváčkom, ktorý ho zdôvodnil.



o V minulom  období  sa  schvaľovalo  VZN  Zásady  hospodárenia  s majetkom  obce 
Lehota.  Toto  VZN  je  platné  a suma  za  odpredaj  nehnuteľnosti  bola  dodatkom 
stanovená  na  rok  2010  (5  €/m2).  Nakoľko  si  stále  občania  vysporiadavajú  svoje 
pozemky a majú záujem o odkúpenie časti obecných pozemkov, navrhuje na rok 2011 
sumu 10 €/m2 ak bude preukázateľnosť za účelom stavebným a 5 €/m2 ak sa jedná 
o voľne využiteľné časti napr. záhrada. 

o Bc.  Vajdová  –  bližšie  informovala  ohľadne  VZN  č.  5/2005  Zásady  hospodárenia 
s majetkom  obce  Lehota,  ktoré  bolo  schválené  dňa  7.12.2005,  uzn.  č.  272/2005 
a dodatok č. 1, ktorý bol doplnený uzn. č. 17/2010,  bod 6, písm. e) „priamy predaj 
nestavebného  pozemku  o ktorom  rozhodne  OZ  min.  3/5  väčšinou  prítomných 
poslancov,  sa  uskutoční  e1)  intravilán  –  min.  za  cenu  17  €/m2,  min  5  €/m2  do 
31.12.2010. 

o p. Kubicová – myslí si, že 10 € je priveľa, stačí 5 €/m2
o návrh p.  Kriváček -  zmena VZN č.  5/2005, dodatok č.  1, kde v bode 6,  písm. e) 

„priamy predaj  nestavebného  pozemku  o ktorom rozhodne  OZ  min.  3/5  väčšinou 
prítomných poslancov, sa uskutoční e1) intravilán – min. za cenu 17 €/m2, min 5 €/m2 
ak sa jedná o voľne využiteľné časti napr. záhrada a 10 €/m2 ak bude pozemok určený  
na stavebné účely do 31.12.2011, 2 poslanci za, 2 proti a 3 sa zdržali, návrh neprešiel

o  p.  Kubicová – navrhuje:   e1)  intravilán – min.  za cenu 17 €/m2,  min 5 €/m2 do  
31.12.2011,  3 poslanci za, 2 proti a 2 sa zdržali, návrh neprešiel

o  p. Pavel – navrhuje e1) intravilán – min. za cenu 17 €/m2, min 5 €/m2  ak sa jedná  
o voľne využiteľné časti napr. záhrada a 8 €/m2 ak bude pozemok určený na stavebné  
účely do 31.12.2011, 5 poslancov za, 3 sa zdržali, návrh prešiel

o OZ prijalo zmenu vo VZN č. 5/2005, dodatok č. 1, bod 6, písm. e) „priamy predaj 
nestavebného  pozemku  o ktorom  rozhodne  OZ  min.  3/5  väčšinou  prítomných 
poslancov, sa uskutoční e1) intravilán – min. za cenu 17 €/m2, min 5 €/m2  ak sa  
jedná o voľne využiteľné časti napr. záhrada a 8 €/m2 ak bude pozemok určený na  
stavebné účely do 31.12.2011

K     bodu 4  
Prístavba MŠ – informácia                         
P. starosta informoval:                      

• Školský zákon z roku 2008 upravil podmienky počtu detí v jednotlivých triedach tak, 
že sa znížili počty detí na úroveň 20 detí ako max. V roku 2007-2008 v obci Lehota sa 
zmenili demografické podmienky (zvýšil sa počet obyvateľov, sťahovaním a vyššou 
pôrodnosťou)  a tým  vznikol  problém  v počte  detí  v MŠ.  V roku  2009  spolu 
s poslancami  a riaditeľkou  MŠ sa  pristúpilo  k myšlienke,  aby sa  MŠ zväčšila  min 
o jednu triedu a vykonali  by sa ďalšie rekonštrukčné práce aj  na pôvodnej budove. 
Koncom roka 2009 bola za účasti OZ predstavená štúdia prístavby a rekonštrukčných 
prác a na jej základe  v 1/2010, uzn. č. 6/2010  OZ odporučilo starostovi obce, aby 
riešil stavebnú dokumentáciu prístavby MŠ. V máji 2010 bola vypracovaná projektová 
dokumentácia  pre  stavebné  povolenie.  Dňa  28.9.2010  nadobudlo  právoplatnosť 
stavebné  povolenie.  Koncom  februára  2011  bol  vyhotovený  realizačný  projekt. 
Momentálne je to vo fáze, že treba vykonať verejné obstarávanie a následne samotná 
realizácia. 

• Ing.  arch.  Dulík  –  prezentoval  projekt  Prístavba  MŠ.  Projekt  bol  vypracovaný  na 
základe požiadaviek zo strany objednávateľa. Boli zapracované všetky požiadavky, či 
už  p.  riaditeľky  a zamestnancov  MŠ.  Čo  sa  týka  rozpočtu  projektu,  ten  bol  už 
prezentovaný  na  pracovnom  stretnutí  poslancov  OZ.  Suma  realizácie  projektu  je 
159 160 tis. € bez DPH, súčasťou úpravy sú aj  vonkajšie úpravy vo výške 10 268 €, 
elektrická prípojka 642 €, celková suma je 201 908 € s DPH. 



• P. starosta – snažili sa, aby cena vyšla čo najnižšia, ale súčasne, aby bola zachovalá 
kvalita a aby to bolo účelové. 

• P.  Držík  –  pýta  sa  na  základe  čo  a z akého  materiálu  sa  usúdila  konečná  suma 
rozpočtu,  nakoľko  prvotná  suma  prezentovaná  na  pracovnom  stretnutí,  bola  dosť 
vysoká. 

• Ing. arch. Dulík – v podstate išlo o prehodnotenie materiálovej skladby, napr. zmena 
systému skladby fasády, namiesto farebných dosiek s minerálnou vlnou sa nahradilo 
s klasickou zateplenou fasádou  s minerálnou vlnou. Bola navrhovaná zelená strecha, 
po prehodnotení sa z toho upustilo. Nastali úpravy v úsporách v rámci starej škôlky, 
priestorov  (lacnejší  variant  podláh).  V rozpočte  boli  aj  odhadované  náklady  napr. 
zriadenie staveniska, čo sa tiež znižovali. Snažili sa nájsť rezervu, aby bol zachovaný 
štandard, ostatné zmeny by znamenali zásah do projektu. 

• P.  Chmelár  –  aj  na  pracovnom stretnutí  mal  výhrady k projektu.  Napr.  nesúhlasil 
s použitou tehlou, navrhoval ju zmeniť. Tiež nesúhlasil s farebnou fasádou a strešnými 
oknami. Prečo sa nedali normálne okná a dali sa strešné, nakoľko zoberú 1/3 priestoru. 
Strecha sa zbytočne predražila, bude tam veľký prestup tepla. Treba sa pozrieť aj na 
energetiku. Projekt je vyhotovený na západný štýl, je to pekné na papieri, ale treba sa 
pozrieť  do  Slovenska.  Žiada,  aby bol  projekt  k dispozícii  občanom,  aby sa  našlo 
najlepšie  riešenie.  Navrhuje,  aby  sa  ešte  nad  projektom  popracovalo  a našlo  sa 
lacnejšie riešenie a až potom sa urobilo výberové konanie. Treba sa najprv pozrieť do 
peňaženky. 

• Ing.  arch.  Dulík  –  sú  navrhnuté  štandardné  kvalitné  stavebné  materiály,  tam  by 
nemenil  nič.  Každá iná zmena znamená zmenu projektu.  Je to komplexný projekt, 
ktorý má množstvo profesií a bol by to koncepčný zásah do projektu. V projekte sa 
snažili vyhovieť všetkým požiadavkám a prešiel všetkými povoľovacími inštitúciami.

• P. starosta – podarilo sa znížiť prvotnú realizačnú cenu z 259 tis. €, po úpravách, ktoré 
neznehodnocujú   dielo  ako  celok  cca  o 20  %  nižšie.  Otázka  smeruje  k tomu,  či 
poslanci  OZ  v Lehote  chcú  prístavbu  MŠ  a rekonštrukčné  práce  alebo  nechcú. 
K prístavbe sa vyjadroval aj  regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, ktorý 
súhlasí s projektovou dokumentáciou a každá ďalšia zmena projektu, by musela prejsť 
znova všetkými povoľovacími inštitúciami. 

• P. Kriváček – navrhuje neblokovať akékoľvek veci v súvislosti s projektom.
• P. Držík – bol prvý za to (keď ho rodičia oslovili), aby sa zmenil rozpočet prestavby.  

Odmieta vyjadrenie, že poslanci blokujú projektu. 
• P. Chmelár – prvý prehlásil, že bude za to, aby sa prestavba MŠ realizovala. 
• P. Kriváček – treba riešiť hľadanie finančných prostriedkov, nakoľko obec v rozpočte 

nedisponuje s fin. prostriedkami na realizáciu projektu. 
• P. Chmelár – pri verejnom obstarávaní sa už nedajú robiť zmeny. Treba hľadať teraz 

riešenie. Napr. aby obec nebola penalizovaná pri nedodržaní termínu výstavby a pod. 
• P.  starosta  –  už  má  skúseností  s verejným obstarávaním.  Nebráni  mu  nič,  aby  p. 

Chmelár  bol  pri  verejnom  obstarávaní,  aby  dal  do  podmienok  čo  považuje  za 
potrebné. 

• P. Chmelár – o nič iné sa mu nejedná, len o to, aby sa MŠ postavila čím skôr a čo 
najlacnejšie. 

• P.  starosta  –  cena  diela  vzniká  tak,  že  obstarávateľ  (obec  Lehota)  urobí  verejné 
obstarávanie  a  na  základe  najlepšej  (najnižšej)  ceny  sa  bude  rozhodovať.  Má 
skúsenosti s verejným obstarávaním, takže vie, že v podmienkach súťaže sa zmluvné 
strany dohodnú  tak,  že  dielo  bude  realizované  vtedy,  ak  obec  na  danú  vec  získa 
finančné  prostriedky.  Takže  firma  nemá  právo  penalizovať  obec.  Obec  má  tri 



možnosti, buď sa to realizovať vôbec nebude, pretože nebudú na to financie, buď sa 
budú žiadať dotácie, tam kde sa to dá, alebo  OZ bude súhlasiť s úverom. 

• P. Chmelár – čo sa týka úveru, nevie si predstaviť čo by sa založilo. 
• P. starosta  - ak chceme prístavbu, treba urobiť verejné obstarávanie, potom budeme 

hľadať spôsoby získania fin. prostriedkov a hľadať možnosti zakladania majetku. Do 
roku 2013 výzva na rekonštrukčné práce ohľadom materských škôlok nebude. 

• Ing. Petríková – informovala ohľadne možností financovania realizácie tohto projektu. 
Snažilo sa preveriť túto situáciu v rámci rôznych ministerstiev, začalo sa Krajským 
školským úradom v Nitre,  na  odd.  ekonomických  činností,  kde  KŠÚ nemá takéto 
kompetencie a materské školy nespadajú pod KŠÚ.  Ďalej sa zisťovalo na Ministerstve 
školstva,  odbor  financovania  regionálneho  športu.  Denne  majú  množstvo  žiadostí 
a samospráva sa dotýka takýchto problémov. Je to  celoslovenský problém. MŠ SR 
nemá legislatívne možnosti na investičnú podporu v rámci prestavby MŠ. Odvolali sa 
na ministerstvo financií, odbor financovania verejných výdavkov. Obce podporujú cez 
výzvy o podávaní žiadosti, kde finančné rozpätie je 13 500 €. Informovali sa  ďalej na 
ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, odbor štátnej pomoci a náhradných 
podpôr, kde obce podporovali na základe výziev, kde strop bol 16 tis. €. Momentálne 
je situácia taká, že aktuálne prebieha zmena príslušného výnosu a v návrhu sú obce 
z výnosu vyradené.  Je to len návrh,  závisí  to od schvaľovacieho procesu.  Ďalej  sa 
skúšalo  hľadať  podporu  na  Ministerstve  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny  SR  na 
finančnom odbore,  cez  integrované  a špeciálne  triedy,  ale  MPSVaR podporuje  len 
domovy sociálnych služieb. Od 1.11.2011 by malo prísť k novele legislatívy a treba 
sledovať tieto záležitosti. Takže situácia je taká, že to nie je problém len obce Lehota, 
ale celého Slovenska. 

• P. Držík – informoval sa tiež ohľadne dotácií. Existuje daň z odvodu hazardných hier 
prostredníctvom Ministerstva financií „Priznanie dotácii z príjmov odvodu hazardných 
hier“. Mal celý zoznam žiadateľov za rok 2010. Obec Lehota tam nie je. Do 30. marca 
2011 sme sa mohli o to uchádzať. Ďalšia dotácia je „Priznanie dotácii pre individuálne 
potreby obce“ (to spomínala už Ing. Petríková, ktorého strop je 13 500 €). Materská 
škola je originálna kompetencia, čiže plne spadá do pôsobnosti obce, nie pod MŠ SR a 
obec  dostáva  podielovú  daň aj  na  základe  počtu  detí  v MŠ.  Posledná možnosť  je 
rezerva predsedu vlády. P. Kriváček – myslí si, že rezerva predsedu vlády je určená 
skôr na nejaké havarijné situácie (povodne a pod.)

• P. Kriváček – pýta sa od kedy má p. Držík tieto informácie ohľadne možnosti čerpania  
finančných prostriedkov. P. Držík – dňa 19.4.2010 bol s vedením ministerstva financií. 
P.  Kriváček – a prečo  neprišiel  skôr  s takýmito  možnosťami,  napr.  posunúť takúto 
informáciu  Ing.  Petríková,  aby preverila  možnosti  čerpania  a nie  na  OZ rozprávať 
prečo nie sme v zoznamoch žiadateľov.

• P.  Kubicová  –  síce  je  dosť  vysoká  suma   v projekte,  ale  zas  navýšilo  sa  to 
rekonštrukciou aj  bývalej  časti  materskej  školy,  či  už prestavba spálne,  sociálnych 
zariadení a pod. Je to na poslancoch či to chcú alebo nechcú a potom môžeme hľadať 
ďalej financie a pod. 

• Bc.  Chlebcová  –  chcela  by poďakovať  Ing.  arch.  Dulíkovi  za  dobre  vypracovaný 
projekt. Akceptoval všetky požiadavky, ktoré mali ako zamestnankyne, aj čo sa týka 
hygieny.  Prikláňa  sa  k názoru  p.  Kubicovej,  že  to  nie  je  len  prístavba  ale  aj 
rekonštrukcia pôvodnej MŠ. Jedná sa tu, aby to bolo čo najskôr a najlacnejšie. Bolo 
niekoľko návrhov projektov, tento bol najideálnejší. Síce je to západný štýl, ale treba 
akceptovať mladých ľudí a túto dobu. 

• P. starosta – mrzí ho to, že p. Chmelár sa vyjadril na pracovnom stretnutí,  že celý 
projekt je zlý. 



• OZ  odporúča  starostovi  obce  urobiť  verejné  obstarávanie  na  realizačný  projekt 
prístavby  a rekonštrukčných  prác  v budove  materskej  školy,  na  základe  max  ceny 
201 908 € s DPH, 7 poslancov za, 1 sa zdržal 

K     bodu 5  
Projekty, žiadosti o dotácie
MŽP SR:     
           Informoval p. starosta:

- Dňa 28. marca 2011 bolo valné zhromaždenie PZOAZNO v Močenku, kde sa podávali 
bližšie  informácie  o časovom  harmonograme  záležitosti  projektu.  Momentálne 
prebieha  verejné  obstarávanie  na  MŽP  SR.  Reálny  projekt  (nádobový  systém, 
kompostárne...) by mal byť zavedený v priebehu roka 2012. 

Skládka odpadov:
Informoval p. starosta:

- Prebehli  záverečné  platby,  oznámenie  o kontrole,  všetky  záležitosti  vyhodnotené 
v poriadku. Obec čakajú povinnosti, monitorovacie správy raz ročne.

Protihlukové opatrenia RI Nitra:
- Informovala  Ing.  Petríková  –  momentálne  sa  pripravujú  podklady  pre  stavebné 

povolenie.  Uskutočňuje  sa  výrub  drevín  na  tejto  rýchlostnej  ceste.  Obec  vydala 
súhlasné  stanovisko  ohľadne  výrubu  drevín.  Momentálne  sa  ešte  riešia  majetko  - 
právne  záležitosti  na  úrovni  nájomných  zmlúv  s jednotlivými  vlastníkmi.  Odhad 
začiatku realizácie projektu je na september 2011.

Schválenie dotácií na podporu kultúry a športu z NSK:     
Informovala Ing. Petríková:                                        

- Obec  podala  dve  žiadosti  o dotácie  „Beh  pre  zdravie  obcou  Lehota“  a  „Mikuláš 
deťom“. V oboch projektoch bola obec úspešná „Beh...“ 200 ,  „Mikuláš...“  200 €. 
Úspešná  bola  aj  Základná  škola  Lehota  s projektami  „Pohyb  nás  teší“  350  €,  a 
„Kultúrne dedičstvo obce Lehota“ 350 €.

Rekonštrukcia strechy zdravotného strediska:                           
- Informovala Ing. Petríková:                                        
- Obec  podala  žiadosť  o dotáciu  na  MF SR Dotácia  pre  individuálne  potreby obce. 

Výzva bola vyhlásená v I. Q. 2011 a išlo o dotáciu v rozhraní od 1 000 € až 13 500 €. 
Obec  sa  zapojila  s projektom  rekonštrukcie  strechy  zdravotného  strediska,  kde  je 
navrhnutá nová strešná skladba a zohľadňuje aj energetickú efektívnosť, počíta sa aj 
so zateplením strechy. Termín vyhodnotenie tohto projektu je 30. júl 2011.

Revitalizácia verejných priestranstiev:                           
Informovala Ing. Petríková:                                        

- Obec  Lehota  v priebehu  minulého  roka  zabezpečila  vypracovanie  projektovej 
dokumentácie  pre  stavebné  povolenie  na  stavbu  „Revitalizácia  verejných 
priestranstiev  centrálnej  časti  obci  Lehota“.  Aktuálne  sa  rieši  samotné  stavebné 
povolenie.

- OZ odporúča starostovi obce
a) Na podklade Geometrického plánu č. 23/2011 zo dňa 06.04.2011 vyhotoviteľom Geodetica 
s.r.o.,  Ing.  Jozefína  Szöllösyová   uzatvoriť  „Zmluvu o budúcej  zmluve o nájme“  medzi 
obcou Lehota  a spoločnosťou Hasta, spol. s.r.o, bezodplatne, pričom predmetom nájmu bude 
odčlenená parc.  č.  333/68,  parcela  registra  „C“ o výmere 142 m²,  k.  ú.  Lehota (ďalej  len 
„predmetná parcela“), ktorá vznikne odčlenením z parc.  č.  333/6,  parc.  registra „C“, k.  ú. 
Lehota  pre  účely  stavebného  konania  pre  stavbu:  „Revitalizácia  verejných  priestorov 
centrálnej časti obce Lehota“. 



b) Následne po zápise predmetnej parcely  do Správy katastra v Nitre uzatvoriť  „Zmluvu 
o nájme“ medzi obcou Lehota  a spoločnosťou Hasta, spol. s.r.o, v súlade s podmienkami 
zadefinovanými v zmluve o budúcej zmluve o nájme.

K     bodu 6  
Žiadosti a sťažnosti 

P. Marek Bako 
• Žiadosť o predĺženie zmluvy o prenájme nebytových priestorov – vonkajšie priestory 

v Pivárni Lehota na sezóny leto 2011. 
• P.  starosta  odporúča  prijať  uznesenie  o schválení,  nakoľko  zmluva  o vnútorných 

priestorov je platná do konca roka 2011.
• P. Držík – či je finančne všetko vysporiadané.
• P. starosta – po finančnej stránke si mal naplniť finančné krytie, mal menší záväzok, 

ale nie je si istý či si to splnil. Urobí sa všetko pre to, aby sa podlžnosť vyrovnala.
• OZ schvaľuje žiadosť p. Baka o prenájom vonkajších priestorov v pivárni Lehota na 

sezónu leto 2011.

P. Jozef  Šalát                                             
• Žiadosť o odstránenie cestného spomaľovača. Nakoľko sa neustále nerešpektuje tento 

spomaľovač  zo  strany  šoférov  motorových  vozidiel,  ktorí  nedodržujú  povolenú 
rýchlosť  a obchádzajú  ho  vpravo  i vľavo  –  v protismere  jazdy,  čím ohrozujú  jeho 
bezpečný výjazd z garáže na ulicu. Nakoľko sa to stalo aj jemu, šofér AVIE obchádzal 
spomaľovač vľavo – v protismere, následne zachytil prednú časť jeho auta a spôsobil 
mu škodu a následné vyradenie auta z prevádzky.

• P.  Kriváček –  spomaľovač  je  tam na  to,  aby chránil  životy detí.  Pokiaľ  vychádza 
z garáže, mal by si zabezpečiť správny výjazd. Vodič Avie jednoznačne urobil chybu, 
mala byť privolaná polícia. 

• Ing.  Chlebec  –  je  za  odstránenie  spomaľovača,  nakoľko  sú  v dezolátnom  stave, 
neslúžia účelu pre ktorý tam boli. Autá ničia pri obchádzaní inžinierske siete. 

• P. starosta – je to veľmi ťažké vyhovieť občanom, polovica je za osadenie a polovica 
nie je. 

• P.  Pavel  –  v okolitých  obciach  si  občania  žiadajú spomaľovače,  dokonca  si  na  ne 
prispievajú. 

• P. Držík – dáva návrh na odstránenie spomaľovačov s tým, že sa použijú do budúcna 
na iné komunikácie, kde bude požiadavka občanov v rámci obce. 

• OZ súhlasí s odstránením oboch cestných spomaľovačov na celej ul. Šenkovská s tým, 
že OZ rozhodne o ich novom umiestnení, 6 poslancov za, 2 sa zdržali. 

P. Stanislav Král AK - AUTO                              
• Na predchádzajúcom OZ žiadal  o prejednanie zníženia  nájomného nehnuteľnosti  – 

garáže, ktorá sa nachádza na parc. č. 364/44, k.ú. Lehota. Dôvod uvádza hospodársku 
krízu, ktorá sa podpísala na tržbe a ústupe zákaziek ako aj zlú poveternostnú situáciu 
v roku 2010 (prívalové dažde, ktoré zatopili sklad a tým mu spôsobili veľkú finančnú 
škodu). Nakoľko nemal splnenú povinnosť úhrady nájomného, OZ neschválilo žiadosť 
o zníženie nájomného. Dňa 2.5.2010 si svoj dlh splnil a znovu žiada o prehodnotenie 
nájomného na sumu 200 €/mesačne.  



• Bc. Vajdová – v nájomnej zmluve mal podmienku, že urobí nejaké opravy strechy, 
opravy žľabov, čo mal splniť do 28.2.2009. Bola na osobnej obhliadke a nie je nič 
splnené. 

• p. Kriváček – z rozpočtu na rok 2011 vyplývalo, že p. Král mal nesplnenú povinnosť, 
nedoplatok na nájomnom za rok 2010 cca 2300 €. Navrhoval, pokiaľ sa má jednať 
o nejakom odpustení, nech si p. Kráľ splní povinnosť úhrady a potom sa môže OZ 
rozhodovať o upravení nájomného. Momentálne nemáme iného záujemcu a ani obec 
nemá  zatiaľ  záujem  o následnú  rekonštrukciu.  3-mesačná  výpovedná  lehota  je 
dostačujúca. Radšej mať príjem do rozpočtu, ako by to malo chátrať. 

• P. starosta – p. Král si splnil všetky povinnosti a uhradil svoj dlh.
• OZ nesúhlasí  so  žiadosťou  p.  Kráľa,  so  znížením nájomného  na  200  €  mesačne, 

7 poslancov za, (p. Kubicová nebola prítomná).

Občania ul. Za parkanom                    
• Žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia na ul. Za parkanom. 
• OZ  odporúča  starostovi  obce  pripraviť  projektovú  dokumentáciu  na  dobudovanie 

verejného  osvetlenia  na  ul.  Za  parkanom,  na  základe  finančných  možností  obce 
a následne samotnej realizácie, jednomyseľne. 

P. Jaroslav  Dubeň, Helena Dubeňová, Erik Dubeň
• Žiadosť o vydanie súhlasu k usporiadaniu pozemku k vydaniu notárskeho osvedčenia 

o vydržaní vlastníckeho práva k časti nehnuteľnosti zameranej z pôvodnej parcely č. 
324/2,  nasledovne:  ako  diel  č.  7  a č.  9  k parcele  č.  324/14  o výmere  158  m2 
v prospech Jaroslava Dubeňa, Lehota 15 a Heleny Dubeňovej rod. Dalošovej, bytom 
Lehota 15, diel č. 8 a č. 10 k parcele č. 324/15 o výmere 105 m2 v prospech Erika 
Dubeňa,  bytom  Čajkovského  30,  Nitra,  tak  ako  je  táto  nehnuteľnosť  zakreslená 
v geometrickom pláne, ktorý bol vydaný Správou katastra v Nitre pod číslom 15/2011.

• P. Dubeňová informoval o skutkovom stave, jedná sa o kúsky pozemkov, ktoré rodina 
užívala  niekoľko  desiatok  rokov.  Pri  zameriavaní  prístupovej  ceste  sa  geodeticky 
zistilo, že kúsok parcely je nevysporiadaný.

• P. starosta – tento problém sa zistil vo väčšine prípadov pri vysporiadavaní pozemkov 
v obci. Treba to vysporiadať a dať na správnu mieru, buď to dať do vlastníctva obce, 
alebo do vlastníctva žiadateľa,  či  už spôsobom vydržania alebo predaja.  Je na OZ 
k akému  spôsobu  pristúpi.  Oddelené  parcely,  ktoré  si  dali  zamerať  (vznikli  nové 
očíslované parcely), patria obci Lehota, ale nie sú založené na LV. 

• P. Kriváček – ak sa zistí, že je to pozemok obecný, treba odsúhlasiť predaj a všetky 
náklady aby znášal kupujúci a treba preskúmať či je to za účelom stavebným alebo 
nie. 

• OZ schvaľuje:
a)   odpredaj  za 5 €/m2 nehnuteľnosť, vedenú na GP č. 15/2011, pôvodná parcela č. 324/2, 
rozdelená ako diel  č.  7 a č.  9 k parcele č. 324/14, zastavané plochy o výmere 158 m2, p. 
Jaroslavovi  Dubeňovi,  rod.  Dubeňovi,  bytom  951  36  Lehota  č.  15,  dátum  narodenia: 
01.04.1953  a p.  Helene  Dubeňovej,  rod.  Dalošovej,  bytom  951  36  Lehota  č.15,  dátum 
narodenia: 30.12.1954 

b) odpredaj  za 5 €/m2 nehnuteľnosť, vedenú na GP č. 15/2011, pôvodná parcela č. 
324/2, rozdelená ako diel č. 8 a č. 10 k parcele č. 324/15, zastavané plochy o výmere 
105 m2, p. Erikovi Dubeňovi, rod. Dubeňovi, bytom Čajkovského 30, 949 01 Nitra, 
dátum narodenia: 13.07.1976, jednomyseľne (8 poslancov za)

Ing. Štefan Gerbery                   



• žiadosť o odkúpenie parcely č. 324, ktorá je vedená ako verejný majetok, nakoľko táto 
plocha súvisí s parc. č. 237/4 a 237/2, ktoré už viac ako 25 rokov obrába

• p. starosta – nakoľko žiadosť bola neúplná, treba GP a z žiadosti nie je zrejmé o akú 
parcelu ide. Doplniť dokumentáciu.

• OZ  odložilo   žiadosť  Ing.  Gerberyho  na  najbližšie  OZ,  nakoľko  p.  Gerbery  sa 
nedostavil, žiadosť sa posúva na najbližšie OZ.

K     bodu 7  
Rôzne
P. starosta zahrnul bod rôzne do bodu diskusia.
K     bodu 8  
Schválenie  odmien  za  1.Q.2011  starostovi  obce  Lehota,  zástupcovi  starostu  a hlavnému 
kontrolórovi

o OZ  schvaľuje  odmenu  za  1.Q.2011  starostovi  obce  Lehota  vo  výške  16,25  %, 
zástupcovi starostu vo výške 13,75 % a hlavnej kontrolórke vo výške 11,25 %

K     bodu 9   
Interpelácie poslancov
P. Kubicová Dagmar                          

o Pýtala sa, či je v rozpočte počítané s opravami výtlkov na miestnych komunikáciách 
a či je plánovaná ich vysprávka.

o P. starosta  – snaží  sa riešiť  takéto problémy svojpomocne a keď príde vhodný čas 
určite sa to bude riešiť. Najhoršie úseky sa budú snažiť podľa finančných prostriedkov 
vyspraviť.  

 
p. Juraj  Pavel                   

o Pozval všetkých občanov obce na 8. mája 2011, kedy sa uskutoční kultúrno-športová 
akcia „Beh pre zdravie obcou Lehota“ so začiatkom o 9.30 hod. pri kultúrnom dome. 

p. Slávka  Zaujecová                      
o Pýtala  sa,  či  sa  niečo  plánuje  s opravou  vnútorných  priestorov  obecného  úradu 

(vnútorné steny zaplesnené, vlhké, ťažký vzduch...)
o P. starosta – momentálne sa dávali protiplesňové nátery, vetrá sa a hľadá sa riešenie 

ako to vyriešiť.
o P. Chmelár – informoval sa a zistil firmu, ktorá sa zaoberá odvlhčovaním budov, ktorá 

používa novú metódu (navrtávanie stien), pozve ich na obhliadku. 

p. Milan Chmelár                           
o Zaujímalo ho v akom stave je riešená kanalizácia,  či netreba pozvať nejakých ľudí 

a rozhovoriť si túto problematiku. Či sa napojíme do čističky vo Veľkom Záluží alebo 
či budeme budovať svoju čističku. 

o P. starosta – základom je vysporiadanie miestnych komunikácií, kadiaľ tá kanalizácia 
do budúcna pôjde. Momentálne je vypracovaná v rámci ZVAKu ako celok projektová 
dokumentácia,  ktorá  má  územné  rozhodnutie  pre  viacero  aglomerácií  v rámci 
Nitrianskeho regiónu. Obec je v projekte v aglomerácií riešená spolu s obcou Veľké 
Zálužie s odvedením do čističky odpadových vôd do Veľkého Zálužia. Je to dlhodobá 
záležitosť.

o Ing.  Petríková  –  kanalizácie  rieši  operačný  program  Životné  prostredie.  V rámci 
všetkých programov, ktoré môže obec čerpať financie je prioritná os 1, Integrovaná 
ochrana  a racionálne  využívanie  vôd,  kde  sa  informácie  preverovali  v minulých 



obdobiach a v rámci toho nastavenia a rôznych príloh programového manuálu pre túto 
prioritnú  os  nie  sme   ako  oprávnení  žiadatelia,  nakoľko  naša  aglomerácia  tam 
zadefinovaná nie je. 

P. starosta                         
o informoval  ohľadne  sčítania  obyvateľstva,  ktoré  sa  koná  každých  10  rokov. 

Rozhodujúcim okamihom je polnoc z piatka 20. na 21. mája 2011. Od 13. do 20. mája 
2011  budú  sčítací  komisári  navštevovať  domácnosti  vo  svojom  sčítacom  obvode 
a požiadajú  občanov  o vyplnenie  sčítacích  tlačív  (formuláre  A,  B,  C).  Sčítacími 
komisármi v obci Lehota sú Ing. Oľga Mesárošová, Dagmar Kubicová, Jozef Mesároš, 
Mgr. Silvia Kriváčková, Milan Balla, Jana Podlužanská. 

o informoval ohľadne príspevku spol. VEOLIA.  Nitriansky samosprávny kraj  dopláca 
na mnohé spoje, ale sú spoje nad rámec a pokiaľ sú obce ochotné sa dohodnúť, tak 
prispievajú f.  VEOLIA Transport Nitra, čo potvrdil aj  Ing. Jankulár z f. VEOLIA. 
Pokiaľ by sme s tým nesúhlasili, spoje by boli zrušené. 

p. Radoslav Kriváček                            
o Informoval  ohľadom  výstavby  R1  Nitra  –  západ  –  Selenec.  Stále  je  rozjednané 

v spolupráci s mestom  a s Granviou Construction napojenie od mesta Nitry smerom 
na  obec  Lehota.  Momentálne  je  tam  stanovisko  Ministerstva  dopravy,  ktoré  je 
zamietavé.  Pracuje  sa  na  tom,  aby  Ministerstvo  dopravy  prehodnotilo  svoje 
stanovisko. Podľa posledných informácií, tam bola znova intervencia o tom, aby sa 
stará časť cesty z mosta nebúrala  a aby tam zostala,  pokiaľ sa to nevyrieši  k našej 
spokojnosti. 

o P.  Držík  – hovorca   ministerstva  medializoval,  že  v stavebnom konaní  sme nedali 
požiadavku na pripojenie na R1. Zakladá sa to na pravde, alebo nie?

o P. starosta – celý proces už trvá veľmi dlho. Keby nebolo obci Lehota, už dávno by to 
bolo spojazdnené. OZ v tom čase prijalo uznesenie, s ktorým sa zaviazalo, že viacej do 
tých záležitostí nebudeme vytvárať ďalšie požiadavky. 

K     bodu 10  
Diskusia

P. Ľubomír Držík  
 Poukazoval na minulé obdobie, kde sa väčšina  investičných výdavkov  financovala 

z vlastných prostriedkov. Nežiadalo sa vôbec z kapitoly ministerstva financií.  Treba 
využiť možnosti dotácií. Svoje financie investujeme do niečoho a potom sa prijímajú 
uznesenia napr. 10€  poplatok za vodomer, lebo nemáme dostatok financií. 

 P.  starosta  -   na  ministerstvo  financií  sa  podala  žiadosť  (spomínala  o tom  Ing. 
Petríková v bode 4). Čo sa týka výberu od občanov za vodomery, vôbec to nesúviselo 
s tým čo sa spomínalo ohľadne dotácií. Občan by mal zaplatiť napr. aj za vývoz TKO 
toľko čo to stojí obec. Tak isto je to aj pri vodomeroch. Obec nechce navyše nič tak 
ako pri smetných nádobách, tak aj pri vodomeroch. Vodomer musí obec kúpiť, správca 
ho namontuje a každých 6 rokov sa musia meniť.  Tak isto platíme aj  za plynomer 
a elektromer. 

 Čo sa týka poskytovania dotácií z NSK, mrzí ho, že si samostatné organizácie v obci 
nepodávajú  žiadosti  a sú  dotované  len  z rozpočtových  prostriedkov  obce.  Musíme 
organizácie vyzývať, aby sa zapojili, tak ako základná škola, ktorá už niekoľkokrát 
mala poskytnutú dotáciu.



 Ing. Petríková – oslovovala organizácie o takejto možnosti už niekoľko rokov. Obecný 
športový klub a materské centrum mali poskytnutú dotáciu.

JUDr. Jozef Burda 
 Napojenie R1 z Nitry do Lehoty, v akom štádiu je pravostranné pripojenia z Lehoty 

k severnému obchvatu.
 P. Kriváček – v rámci prvej fázy sa rátalo s obidvoma pripojeniami, ale neprešlo by to 

kvôli  financiám  a dopravnej  situácie,  musela  by  prejsť  kompletná  rekonštrukcia 
terajšieho mosta a križovatky, ktorá sa tam buduje. Dostali sme prísľub, že v časti od 
mosta k benzínovej stanice, bude pripojenie na R1. Problém je v tom, že ešte dnes 
nevie  nikto  povedať  či  je  to  reálne  alebo  nie.  Ministerstvo  uvažuje,  či  bude 
preklasifikovávať cestu na I. triedu alebo zostane ako diaľnica alebo R1. 

 P. Chmelár – podľa jeho informácií na Granvii, žiadna odbočka sa realizovať nebude. 
Nevie či pravo alebo ľavostranné pripojenie. 

 JUDr. Burda – tiež zistil nezrovnalosti s pozemkom, ktorý kúpil na stavebné účely. Sú 
tam nevysporiadané časti pozemku. Je to problém celej obce a aj do budúcna s tým 
budú  problémy.  Rieši  sa  tu  nejaký  pozemok  pod  cyklotrasu,  ale  nerieši  sa  tu 
vysporiadanie  pozemkov  pod  kanalizáciu  a pod.  Zaujíma  koľko  pozemkov  je 
vysporiadaných ku kanalizácii. Upozorňuje na neprejazdnosť ulíc, nakoľko sú  na ul. 
Prostredné hony veľké výtlky a autá zaparkované (aj nákladné) na ceste, ktoré bránia 
plynulému prejazdu. Mali by parkovať na nejakých vyhradených miestach, upravuje 
to aj VZN o verejnom poriadku. Dohodol sa so starostom na osobnom stretnutí, kde si 
vysvetlia podrobne veci, ktoré p. Burdu zaujímajú.

P. Ľubomír Držík
 Myslí si, že  revitalizácia centrálnej zóny  a vybudovanie ul. Prostredné hony 
sa mohlo realizovať z dotácií európskych fondov. V roku 2009 dostalo 19 obcí z Nitr. 
Okresu 12 mi. €.  
 Ing. Petríková – ul. Prostredné hony sa nezahŕňajú do centrálnej zóny obce. 
 P.  starosta  –  projektová  dokumentácia  pre  stavebné  povolenie  na  centrálnu 
zónu je pripravené, do konca tohto obdobia už nebudú žiadne fondy, ktoré podporujú 
takýto  projekt.  Nevie  sa  čo  bude  v ďalšom  programovacom  období,  čo  sa  bude 
podporovať z fondov ale budeme na to lepšie pripravený. 

Ing. Petra Petríková  
 Všetko, čo chce obec riešiť si vyžaduje projektovú prípravu, na úrovni  vlastníckych 

práv,  majetkoprávne  vysporiadania.  V auguste  2011  vyjde  nová  výzva  operačný 
program  Životné  prostredie,  prioritná  os  Ochrana  ovzdušia  a minimalizácia 
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. Ide o zazelenenia miest, výsadba a regenerácia 
izolačnej zelene oddeľujúce obytné zástavby od priemyselných stavieb, komerčných 
areálov  alebo  frekventovaných  dopravných  koridorov,  revitalizácia  neudržiavaných 
plôch  a ich  premena  na  parky  a zatrávnené  oblasti  a výsadba  vhodných  druhov 
a budovanie záchytných parkovísk tak kde sú pešie zóny. Treba to ešte preveriť do 
hĺbky. 

P. Milan Chmelár   
 V prvom  rade  treba  vysporiadať  pozemky.  Keď  kandidoval,  mal  vypracovanú 

koncepciu,  ktorú  ponúka  (napr.  pri  budovaní  kanalizácie,  by  začal  vysporiadavať 
pozemky smerom od Veľkého Zálužia). 



 Ing.  Petríková  –  obec  Lehota  v rámci  dôležitých  vzťahov  (pozemkov...)  má 
zadefinovanú  koncepciu.  Je  schválená  urbanistická  štúdia,  kde  sú  zadefinované 
funkcie  jednotlivých  priestranstiev,  jednotlivých  areálov.  Vypracovaný  Dokument 
starostlivosti o dreviny je územnoplánovací podklad. Je to ďalší rozvojový dokument, 
koncepcia  podľa  ktorej  sa  môže  obec  riadiť.  Bola  by  rada,  keby  mohla  s touto 
koncepciou oboznámiť a j poslancov OZ. 

 P. Chmelár – myslí si, že občania by boli skôr za to, keby mali vypracovanú koncepciu 
kanalizácie. 

Ing. Juraj Šášik   
 Teší  ho,  že  p.  starosta  zmenil  rétoriku  a po  4  rokoch  odrazu  hovorí,  že  rieši  aj 

napojenia  na  rýchlostnú   cestu,  pretože  to  čo bolo  zverejnené  ministerským 
pracovníkom je pravda. Keď upozorňoval v marci 2007, že obec stratí napojenia na 
rýchlostnú cestu, vtedy p. starosta konštatoval, že sa mýli a obec bude mať napojenia 
aj z obce aj do obce. V r. 2008, keď sa obec vyjadrovala k projektu, vtedy p. starosta 
podpísal, že nemá výhrady, obec nepožadovala pripojenie na rýchlostnú cestu. Keď vo 
februári  2008  na  zasadnutí  OZ  upozorňoval  na  tento  problém,  OZ  odporučilo 
starostovi, aby sa zaoberal a vynaložil všetky sily na vybavenie pripojenia. Pripadá si 
ako v kocúrkove. Pokiaľ sa nespojíme a všetci nezabojujú nedosiahneme nič. Hanbí sa 
za poslancov. 

 P. Kriváček – priorita bola posunutie diaľnice za horizont obce Lehota. Boli stanovené 
mantinely a pokiaľ sme niečo chceli dosiahnuť, museli sme aj niečo obetovať. 

 P. Kasana - čo sa týka výstavby R1 urobilo sa maximum. Informoval, aké kroky sa 
podnikli pre zachovanie napojenia na R1. Treba sa spojiť a ísť dopredu a všetkými 
silami bojovať. 

 P. starosta – tiež si myslí, že sa podnikli všetky kroky, hlavne v tej danej chvíle, ktorej 
sa to týka. 

P. Slivka  
 Niekoľkokrát si podával žiadosť a vyjadrenie obce, ako sa dajú ich pozemky využiť, 

ktoré sú zahrnuté v priemyselnej zóne (na začiatku obce p. Dubeň). 
 P. starosta – informoval o skutkovom stave. Obec nemôže vydať stavebné povolenie 

na uvedené parcele, nakoľko nie je to stavebný pozemok. Musí sa počkať na zmenu 
územno-smerného plánu. 

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



Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 4. mája 2011 

o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K     Bodu 3  
Uznesenie č. 17/2011         
Obecné zastupiteľstvo
p r i j a l o   z m e n u 
vo VZN č.  5/2005,  dodatok č.  1,  bod 6,  písm. e)  „priamy predaj  nestavebného pozemku 
o ktorom rozhodne OZ min. 3/5 väčšinou prítomných poslancov, sa uskutoční e1) intravilán – 
min. za cenu 17 €/m2, min 5 €/m2  ak sa jedná o voľne využiteľné časti napr. záhrada a 8 
€/m2 ak bude pozemok určený na stavebné účely do 31.12.2011.

K     Bodu 4     
Uznesenie č. 18/2011  
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a 
starostovi obce urobiť verejné obstarávanie na realizačný projekt prístavby a rekonštrukčných 
prác v budove materskej školy, na základe max ceny 201 908 € s DPH.

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 19/2011  
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a 
starostovi obce
a) Na podklade Geometrického plánu č. 23/2011 zo dňa 06.04.2011 vyhotoviteľom Geodetica 

s.r.o., Ing. Jozefína Szöllösyová  uzatvoriť „Zmluvu o budúcej zmluve o nájme“ medzi 
obcou Lehota  a spoločnosťou Hasta, spol. s.r.o, bezodplatne, pričom predmetom nájmu 
bude odčlenená parc. č. 333/68, parcela registra „C“ o výmere 142 m², k. ú. Lehota (ďalej 
len „predmetná parcela“), ktorá vznikne odčlenením z parc. č. 333/6, parc. registra „C“, k. 
ú. Lehota pre účely stavebného konania pre stavbu: „Revitalizácia verejných priestorov 
centrálnej časti obce Lehota“. 

b) Následne po zápise predmetnej parcely  do Správy katastra v Nitre uzatvoriť  „Zmluvu 
o nájme“ medzi obcou Lehota  a spoločnosťou Hasta, spol. s.r.o, v súlade s podmienkami 
zadefinovanými v zmluve o budúcej zmluve o nájme.

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 20/2011   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
žiadosť p. Baka o prenájom vonkajších priestorov v pivárni Lehota na sezónu leto 2011.

K     Bodu 6     
Uznesenie č. 21/2011   



Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í 
s odstránením oboch cestných spomaľovačov na celej ul. Šenkovská s tým, že OZ rozhodne 
o ich novom umiestnení.

K     Bodu 6     
Uznesenie č. 22/2011   
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í
so žiadosťou p. Kráľa, so znížením nájomného na 200 € mesačne.   

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 23/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
o d p o r ú č a  
starostovi obce pripraviť projektovú dokumentáciu na dobudovanie verejného osvetlenia na 
ul. Za parkanom, na základe finančných možností obce a následne samotnej realizácie. 

K     Bodu 6        
Uznesenie č. 24/2011 
Obecné zastupiteľstvo
1) s c h v a ľ u j e      
a) Odpredaj  za 5 €/m2 nehnuteľnosť, vedenú na GP č. 15/2011, pôvodná parcela č. 324/2, 

rozdelená ako diel  č.  7 a č.  9 k parcele č.  324/14, zastavané plochy o výmere 158 m2, 
p. Jaroslavovi Dubeňovi, rod. Dubeňovi, bytom 951 36 Lehota č. 15, dátum narodenia: 
01.04.1953 a p.  Helene  Dubeňovej,  rod.  Dalošovej,  bytom 951 36 Lehota  č.15,  dátum 
narodenia: 30.12.1954.

b) Odpredaj  za 5 €/m2 nehnuteľnosť, vedenú na GP č. 15/2011, pôvodná parcela č. 324/2, 
rozdelená ako diel č. 8 a č. 10 k parcele č. 324/15, zastavané plochy o výmere 105 m2, 
p.  Erikovi  Dubeňovi,  rod.  Dubeňovi,  bytom  Čajkovského  30,  949  01  Nitra,  dátum 
narodenia: 13.07.1976.

K     Bodu 8   
Uznesenie č. 25/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 
odmenu za 1.Q.2011 starostovi obce Lehota vo výške 16,25 %, zástupcovi starostu vo výške 
13,75 % a hlavnej kontrolórke vo výške 11,25 %. 

Overovatelia:                                         

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

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

           .........................................................



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




