
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 5. októbra 2011

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

Prítomní: 
Ľubomír Držík, Alexander Gála, Ing. Ivan Chlebec,  Radoslav Kriváček, Slávka Zaujecová, 
Milan Chmelár, Terézia Andrášiková, Dagmar Kubicová
Ospravedlnení: Juraj Pavel, Mgr. Pavol  Zaujec, Bc. Alena Vajdová

1. Otvorenie
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril privítaním všetkých prítomných zástupca 
starostu p. Radoslav Kriváček, ktorý predložil na schválenie nasledovný program:

Program:
1. Úvod
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Kontrola uznesení                               
4. Určenie sobášiaceho na Matričnom úrade v Lehote                  
5. Schválenie ceny vodného na rok 2012                    
6. Nitra – Kynek – Lužianky PP – prívodné potrubie – žiadosť o stanovisko obce
7. LEADER - informácia
8. Žiadosti a sťažnosti
9. Rôzne
10. Interpelácia poslancov 
11. Diskusia
12. Záver

Po predložení  programu zástupca  starostu  obce  p.  Radoslav  Kriváček požiadal  poslancov 
o predloženie návrhov, alebo pripomienok k programu rokovania. Zástupca starostu navrhuje 
zmenu v programe, presunúť bod 7.) LEADER  za bod 3.) ako bod 4.). Ďalej navrhuje bod 6.) 
Nitra  –  Kynek  –  Lužianky PP –  prívodné potrubie  presunúť za  bod  10.)  ako bod 11.). 
Upravený program bol jednomyseľne (8 poslancov za) schválený. 

Zástupca starostu obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:
 Ľubomír  Držík                                
 Milan  Chmelár          
 Alexander  Gála   

Za overovateľov zápisnice určil:
 Dagmar  Kubicová     
 Terézia  Andrášiková

Za zapisovateľku zápisnice určil:
 Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Kontrola uznesení  

o uzn. č. 38/2011 – je podaná výpoveď z nájomnej zmluvy p. Král SK AUTO  ku dňu 
30.11.2011
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K     bodu 4  
LEADER – informácia 
Zástupca  starostu  odovzdal  slovo  Mgr.  Ferdinandov  Vitekovi,  ktorí  informoval  ohľadne 
Projektu LEADER

• Európska  únia  realizuje  prístup  LEADER ako  jeden  z najúčinnejších  nástrojov  na 
podporu integrovaného rozvoja  vidieka  prostredníctvom možnosti  získania dotácie, 
ktorú  nespravuje žiadna verejná  inštitúcia  na  úrovni  ústredných orgánov štátu,  ale 
viacsektorové partnerstvo pôsobiace priamo vo vidieckom území. Už viac rokov túto 
možnosť  využívajú  niektoré  regióny na  Slovensku a získali  prostriedky,  ale  najmä 
využili ľudský potenciál vo svojom území na projekty s rozvojom vidieckeho územia, 
zlepšenie  infraštruktúry,  rozvoj  aktivít  vidieckeho  cestovného  ruchu  ale  i podpory 
ekonomických  aktivít  v území.  Podľa  pripravovaných  návrhov  nasledujúceho 
programovacieho obdobia 2014 – 2020 budú tieto aktivity pokračovať, dokonca budú 
s veľkou pravdepodobnosťou ešte intenzívnejšie. 

• Nitriansky  samosprávny  kraj  vytvoril  iniciatívu  LEADER  NSK  2,  ktorá  pomáha 
novovytvoreným  miestnym  akčným  skupinám  získať  skúsenosti  a vytvoriť 
partnerstvá,  ktoré  sú  nutným predpokladom na  začlenenie  do  európskej  iniciatívy 
LEADER. Do dnešného dňa do takýchto partnerstiev vstúpila absolútna väčšina obcí 
Nitrianskeho  samosprávneho  kraja.  Obce  v okolí  Veľkého  Zálužia  sú  jedny 
z posledných,  ktoré  túto  možnosť  doteraz  nevyužili.  Podmienky  začlenenia  do 
iniciatívy  a využívania  zdrojov  poskytnutých  NSK  na  podporu  rozvoja  vidieka 
definuje VZN NSK č.4 / 2009.

• Starostovia  obcí  Veľké  Zálužie,  Lehota,  Jarok,  Báb a Rumanová  sa  na  spoločnom 
stretnutí dohodli pripraviť založenie miestnej akčnej skupiny a predkladajú obecným 
zastupiteľstvám návrh na vstup týchto obcí do združenia s názvom „VITIS“ ( stanovy 
združenia sú obsahom prílohy č.2.) Na základe dohody budú obce znášať náklady, 
spojené  so  vznikom  združenia,  rovnakým  dielom  (v  súčasnosti  takéto  náklady 
predstavujú sumu cca 10 000 eur). Rovnakým princípom sa budú neskôr rozdeľovať aj 
získané finančné prostriedky. Projekty, ktoré bude možné podporiť budú predkladať 
samosprávy, združenia, spolky, podnikatelia – všetci tí, ktorí sa stanú členmi MAS. 
V prípade  zapojenia  do  iniciatívy  je  potrebné  vypracovať  rozvojový  dokument 
v zmysle VZN NSK 4/2009 a už od roku 2012 by bolo možné čerpať prostriedky 
z iniciatívy LEADER pre podporu projektov nášho mikroregiónu. Výhodou je priame 
rozhodovanie  členov  MAS  o projektoch  a ich  finančnej  podpore  a podľa  aktuálne 
pripravovaných pravidiel pre rok 2012 je to vo výške 32.000,- EUR ročne.

• Podľa  vyjadrení  pracovníkov  Odboru  strategických  činností,  Oddelenie  stratégie  a 
programov  regionálneho  rozvoja  NSK,  ktorým  patrí  táto  problematika  do  náplne 
činnosti našich 5 obcí  spoločne spĺňa podmienky vytvorenia miestnej akčnej skupiny 
a potom môže združenie predkladať žiadosti na nenávratnú finančnú pomoc v zmysle 
iniciatívy LEADER NSK 2.

• Považujeme  za  maximálne  vhodné  využiť  nasledujúce  dva  roky  na  vytvorenie 
partnerstiev  a  získanie skúseností,  pretože v novom programovacom období  sa  tak 
môžeme uchádzať o začlenenie do celoeurópskej iniciatívy LEADER.

• Vitis je občianske združenie vytvorené s cieľom realizácie prístupu LEADER (Linky 
akcií pre rozvoj vidieckej ekonomiky) na území obcí Veľké Zálužie, Lehota, Jarok, 
Báb  a  Rumanová.  Úlohou  občianskeho  združenia  je  implementácia  integrovanej 
stratégie rozvoja územia mikroregiónu pre potreby integrovaného rozvoja vidieckeho 
územia prostredníctvom spolupráce a partnerstva všetkých aktérov rozvoja v území - 
verejného, súkromného a tretieho (občianskeho a neziskového) sektora.
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• OZ prerokovalo návrh na začlenenie obce Lehota do iniciatívy LEADER, vytvorenie 
miestnej akčnej skupiny s názvom VITIS.

• OZ schvaľuje vstup obce Lehota do združenia VITIS, jednomyseľne (8 poslancov za).

K bodu 5
Určenie sobášiaceho na Matričnom úrade v Lehote                 

o Zástupca  starostu  navrhuje,  aby  sobášiaca  zostala  aj  naďalej  p.  Kubicová 
Dagmar .
o OZ schvaľuje za sobášiacu p. Kubicovú Dagmar, 7 poslancov za, 1 sa zdržal.

K bodu 6
Schválenie ceny vodného na rok 2012                            

 Zástupca starostu navrhuje, aby cena vodného na rok 2012 zostala v rovnakej výške 
ako v roku 2011 a to  suma 1 €/m3.

 OZ schvaľuje cenu vodného na rok 2012 1€/m3, jednomyseľne (8 poslancov za).
 
K     bodu 7  
Žiadosti a sťažnosti 
P. Gergelová  Mária                                 

• Žiadosť  o finančnú  výpomoc,  nakoľko  manžel  Štefan  Gergel  je  dlhodobo  chorý, 
nevládny, ležiaci a potrebuje celodennú opateru. Finančnú výpomoc by potrebovali na 
zakúpenie polohovateľnej postele.

• P. Chmelár – dáva do pozornosti, že takáto elektrická polohovateľná posteľ sa dá dať 
do prenájmu od Diecéznej charity v Nitre (5 €/mesiac). Čo sa týka antidekubitného 
matracu,  geriatrička  ho  môže  napísať  na  recept,  čím  môžu  ušetriť  finančné 
prostriedky.

• P.  Gála  –  ponúka  pomoc  pri  výrobe  takejto  postele,  nakoľko  f.  BEGA (ktorej  je 
spolumajiteľ) vyrába rámy na takúto posteľ.

• OZ prerokovalo  žiadosť  p.  Gergelovej  a  navrhuje  jej  osloviť  Diecéznu  charitu  za 
účelom zapožičania polohovateľnej postele. Ak sa nepodarí vybaviť túto žiadosť do 
najbližšieho OZ, OZ sa ňou bude opätovne zaoberať, jednomyseľne (8 poslancov za).

P. Bednárová  Helena           
• Žiadosť  o jednorazovú  finančnú  výpomoc,  nakoľko  toho  času  nepracuje  a nemôže 

zaplatiť finančné náklady na svoju domácnosť. 
• P. Andrášiková – myslí si,  že v dnešnej dobe, kto chce si prácu určite nájde, či už 

vykladanie tovaru, alebo nejaká robotnícka práca, nesúhlasí s finančnou výpomocou. 
P. Držík a prikláňa k názoru p. Andrášikovej.

• OZ  neschvaľuje  finančnú  výpomoc  p.  Bednárovej  Helene,  bytom  Lehota  č.  311, 
jednomyseľne (8 poslancov za).

P.  Zabák Šimon                                               
• Žiadosť o prenájom priestorov pri multifunkčnom ihrisku (bývalé priestory p. Krála), 

za účelom rôznych druhov tréningov a posilňovania. 
• P. Kriváček – navrhuje ešte neriešiť túto žiadosť, nakoľko do 30.11.2001 by sa mal p. 

Král vysťahovať.
• OZ neschvaľuje žiadosť p. Šimona Zabáka, na prenájom priestorov pri multifunkčnom 

ihrisku, jednomyseľne (8 poslancov za).
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Ing. Anton Kasana                                           
• Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku – obecného pozemku. Na pozemku parc. 

č.  208/9 a 208/3 majú postavený rodinný dom vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, kde je postavená garáž, dvor a oplotenie, ktoré svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a to :
1. Časť garáže je postavená na obecnom pozemku parc. č. 324 a to vo výmere 15 m2, 

na GP uvedené nové par. č. 324/20.
2. Časť dvora, oplotenia a vjazd do garáže vo výmere 85 m2 je taktiež na obecnom 

pozemku parc. č. 324, na GP uvedené nové parc. č. 324/21.
• P. Držík – ohľadom vysporiadanie do budúcnosti tejto cesty, vraj existuje uznesenie 

z predchádzajúceho volebného obdobia, že obec bude vysporiadavať túto cestu.   P. 
Kriváček – nevie, či toto uznesenie existuje, nevie to potvrdiť ani vyvrátiť. 

• P.  Kriváček –  navrhuje,  aby sa  tieto  pozemky odpredali,  tak  ako to  je  uvedené v 
žiadosti, nepredpokladá, že v najbližšej dobe bude obec odkupovať pozemky na tej 
strane pod budúcou cestou.  
• P. Andrášiková – nebráni sa tomu, aby sa to odpredalo, ale s podmienkou, že 
keď sa to aj odpredá napr. za 5 €, a cesta sa bude zameriavať a dotyčný z tej druhej 
strany budú chcieť predať za vyššiu sumu tak, aby tí čo si to teraz odkúpia doplatili 
vzniknutý rozdiel.
• P. Chmelár – pamätá si, že Ing. Kasana už asi pred 6-timi rokmi mal podanú 
túto žiadosť.  Vtedy sa to ukončilo tým, že rodinný dom bol skolaudovaný a garáž 
nebola  skolaudovaná,  nakoľko  to  nebolo  majetkoprávne  vysporiadané.  Trvá  na 
pôvodnom uznesení, aby sa cesta dala zamerať, treba zistiť vlastníkov a aby sa  potom 
hľadalo riešenie, resp. aby sa riešil odpredaj pozemkov, tým ktorí tam majú postavené 
garáže.   Nesúhlasí,  aby  sa to predávalo, aby sa nestal  ten prípad čo spomínala p. 
Andrášiková. Do budúcnosti navrhuje to, že napr. vysporiada sa cesta Nad hliníkom, 
peniaze, ktoré sa vyzbierajú, aby sa použili na vysporiadanie ďalších ulíc. 
• P. Kriváček – bolo by nelogické, pokiaľ by v budúcnosti akékoľvek zloženie 
OZ nejakým spôsobom chcelo odkupovať pozemky pod obecnou cestou.  Tí  ľudia, 
ktorí tam budú chcieť chodiť domov, môžu byť radi, že tá cesta bude  spravovaná 
obcou a mali by sa správať veľmi podobne ako je cesta oproti škôlke, t.z. že tá cesta 
by mala byť obci darovaná alebo daná za symbolickú cenu. 
• Ing. Kasana – pred 6-timi rokmi vznikla situácia, keď stavebná firma stavala 
rodinný dom s garážou a vďaka upozorneniam  zistili,  že  sa  začalo  stavať  v rámci 
stavebnej čiary, ale na pozemku,  ktorý vôbec nebol cestou, pretože tá cesta bola reálne 
posunutá  6  až  8  metrov.  Obec  zamerala  cestu,  ale  ďalej  nepodnikla  nič.  Keby 
nespravili zbierku a urobili si cestu takú aká je, tak by stále chodili po výmoľoch. 
• P. Chmelár – je jasné, že firma postavila garáž na obecnej ceste, ale vtedy sa 
dohodlo, že pozemky sa nebudú predávať a trvá na tom, že existuje takéto uznesenie. 
Nesúhlasí  s predajom,  veď  nijako  obec  nebráni  užívaniu  nehnuteľnosti  a užívajú 
obecný pozemok bezplatne. Navrhuje prijať uznesenie, v ktorom zaviažu starostu, aby 
túto cestu začal  riešiť  za účasti  a pomoci  všetkých poslancov.   Navrhuje pracovné 
stretnutie  poslancov  aj  so  zainteresovanými  občanmi.  Verí,  že  tá  cesta  sa  dá 
vysporiadať, len treba chcieť. 
• P.  Držík  –  bol  prvý  a vtedy  nebol  poslanec,  ktorý  bol  na  obecnom  úrade 
a diskutoval o tom čo obec neurobila  a mala urobiť ohľadne povodne na ul. Hliník. 
Navrhuje  do  budúceho  OZ  okamžite  riešiť  túto  situáciu,  spraviť  analýzu,  otvoriť 
rozpočet a okamžite vyčleniť na to finančné prostriedky.
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• OZ schvaľuje  odpredaj nehnuteľností, vedených na GP č. 48.1/2011, parcela č. 
324/20 k.ú. Lehota zastavaná plocha o výmere 15 m2 a parc. č. 324/21 k.ú. Lehota 
zastavaná  plocha  o výmere  85  m2,  Ing.  Antonovi  Kasanovi,  dátum  narodenia: 
16.11.1948  a PhDr.  Anne  Kasanovej,  PhD,  rod.  Bernáthová,  dátum  narodenia: 
15.01.1951,  bytom 951  36   Lehota  č.  688 vo spoluvlastníckom podiele  1  /  1,  za 
podmienky, ak by do 10-tich rokov od predaja vznikol finančný rozdiel pri odkúpení 
pozemkov, tak tento rozdiel kupujúci doplatí, 5 poslancov za, 1 proti, 2 sa zdržali. 

P. Ján Zaujec a Oľga Zaujecová                                      
• Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku – obecného pozemku. Na pozemku parc. 

č. 204/3  majú postavený rodinný dom vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 
plochy, kde je postavená garáž, dvor a oplotenie, ktorá plocha svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a to :
3. Časť garáže je postavená na obecnom pozemku parc. č. 324/1 a to vo výmere 17 

m2, na GP uvedené nové par.č. 324/18.
4. Časť dvora a oplotenie vo výmere 95 m2 je taktiež na obecnom pozemku parč. č. 

324/1, na GP uvedené nové parč. č. 324/19
• OZ  schvaľuje   odpredaj  nehnuteľností,  vedených  na  GP č.  48.2/2011,  parcela  č. 

324/18 k.ú. Lehota zastavaná plocha o výmere 17 m2 a parc. č. 324/19 k.ú. Lehota 
zastavaná plocha o výmere 95 m2, Jánovi Zaujecovi,  dátum narodenia: 23.05.1958 
a Oľge  Zaujecovej,  rod.  Ďurfinová,  dátum  narodenia:  15.12.1958,  bytom  951  36 
Lehota č. 11 vo spoluvlastníckom podiele 1 / 1, za podmienky, ak by do 10-tich rokov 
od predaja vznikol finančný rozdiel pri odkúpení pozemkov, tak tento rozdiel kupujúci 
doplatí, 5 poslancov za, 3 sa zdržali.

P. Benedikt  Petrík               
• Žiadosť o schválenie vybudovania elektrickej prípojky k novostavbe rodinného domu 

na parcele č. 745/5. Jedná sa prípojku vedenú cez obecný pozemok parc. č. 745/8.
• P.  Kriváček – je to ten istý prípad ako žiadosť p. Podlužanského. Je tam podmienka, 

že ak sa vytvoria inžinierske siete, je povinný sa odpojiť a pripojiť na nové prípojky. 
• OZ súhlasí so žiadosťou p. Petríka,   vybudovanie elektrickej prípojky k novostavbe 

rodinného domu na pozemku č. 745/5, ktorá bude vedená cez obecný pozemok parc. č. 
745/8,  bezplatne  formou  vecného  bremena,  za  podmienok,  ktoré  budú  bližšie 
špecifikované  v zmluve  medzi  obcou  Lehota  a p.  Petríkom,  jednomyseľne  (8 
poslancov za).

K     bodu 8  
Rôzne
Informoval zástupca starostu o:

 vyhotovení prístrešku na ihrisku (OŠK), ktorý bude slúžiť aj pri rôznych akciách
 vysprávke a maľovke priestorov ZS - detskej lekárky 
 vykonaní  kontroly  okresnej  prokuratúry  na  úseku  zanedbávania  povinnej  školskej 

dochádzky
 montáži zariadenia na zosilnenie signálu T-Mobile na budove ZŠ
 zaregistrovaní sa do potravinovej pomoci
 vykonaní zápisu do LV obce Lehota - ul. Šenkovská a ul. Hulín 
 P. Držík – sa pýta, že z akých zdrojov bolo financovaný prístrešok na ihrisku. P. Gála – 

časť materiálu bolo uhradené z rozpočtu obce a čo sa týka prác (náterové práce...), tak 
to bolo riešené svojpomocne.
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K     bodu 9   
Interpelácie poslancov
P. Chmelár  Milan                                        

o Vrátil sa k žiadosti Ing. Kasanu.  Predajom týchto pozemkov sa spustila lavína a stále 
bude pokračovať. Nie je žiadny systém, akým spôsobom sa to bude predávať a ako to 
robiť.  Ako sa spomínalo, boli vysporiadané dve ulice, ľudia si budú chcieť aj naďalej 
odkupovať nevysporiadané pozemky, navrhuje, aby so to riešilo tak isto ako ulica pri 
kultúrnom dome, odpredajom pozemkov občanom s tým, že obecný úrad keď to celé 
dá  na  vklad  do  katastra,  občania  ušetria  66  €  a keď  tam  je  veľa  pozemkov  na 
vysporiadanie, tak je to veľa financií. Ide mu o to, aby sa obecné pozemky nepredávali 
pod cenu.    Navrhuje,  aby sa zrušilo  prijaté  uznesenie  o odpredaji  pozemkov Ing. 
Kasanovi a p. Zaujecovi.

o  p. Chmelár dáva návrh  na zrušenie uznesenia o odpredaji obecných pozemkov na 
dobu neurčitú, ktoré bolo v minulom období schválené a aby sa určilo nové, podľa 
ktorého sa budú obecné pozemky predávať, 2 poslanci za, 3 proti, 3 sa zdržali, návrh 
neprešiel.

o P. Lahučký – posunutie  cesty na Hliníku vzniklo tým,  keď družstevníci chodili po tej 
ceste a bolo to rozbahnené, tak začali chodiť vedľa tej cesty, ktorá sa časom aj takto 
spevnila. Tým pádom pôvodná cesta zanikla.

o Mgr. Vítek – zákon hovorí o tom ako má hospodáriť obec s majetkom. Zákon ukladá, 
že majetok sa musí  predať verejno-obchodnou súťažou,  za cenu podľa znaleckého 
posudku. Ak je VZN, alebo uznesenie ktoré ustanovuje podmienky, kedy sa použije 
prípad osobitného zreteľa a za akú cenu môže obec odkúpiť pozemky. 

K     bodu 10  
Diskusia

P. Milan  Chmelár, p. Ľubomír Držík       
 P.  Chmelár  -  blíži  sa  stretnutie  Lehôt  v roku  2015,  mala  by  sa  vytvoriť  nejaká 

koncepcia prípravných prác. 
 P. Držík – upozorňoval na toto p. starostu, rok 2015 sa blíži. Pýtal sa zástupcu starostu, 

či  mal  starosta  pracovné  rokovanie  ohľadne  získania  finančných  prostriedkov.  P. 
Kriváček – ide sa podávať projekt z podpory obnovy dediny. Čo sa týka eurofondov, je 
to  individuálne,  do niektorých fondov a môžeme zapojiť  a do niektorých nie,  je to 
limitované počtom obyvateľom a v akom sme území a pod. Zapájame sa len do takých 
projektov,  keď  vieme  že  na  to  máme  splnené  podmienky.  Neverí  tomu,  žeby  sa 
vynechalo  niečo  čo  by  prinieslo  malé,  stredné  alebo  veľké  peniaze  do  obce 
a neprihlásili sme sa len preto, že sa nám nechcelo, alebo by sme nevedeli. 

 P. Držík – chýba mu väčšia  iniciatíva starostu vo vzťahu ústrednej  štátnej  správy. 
Nevyužili sme regionálny operačný program.

 P. Chmelár  - navrhuje, aby OZ odporučilo starostovi, aby zvolal do jedného mesiace 
pracovné rokovanie OZ. 

 P. Chmelár – pýtal sa ohľadne kanalizácie, stále nie je jasné na ktorej strane sa bude 
viesť a či budeme mať svoju čističku. P. Kriváček – síce projektová dokumentácia je 
pripravená,  že  sa  napojíme  na  čističku  do  Veľkého  Zálužia,  ale  nebude  to  tak 
realizované, ale malo by to smerovať do Nitry, cez Nitriansku čističku a bude to tou 
formou, že ako náhle bude odkanalizovaný Kynek, mala by prísť na rad obec Lehota. 
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P. Chmelár  – myslí  si,  že  pokiaľ  budeme pripojený do Nitry,  tak bude cena vody 
a stočného oveľa vyššia .

K     bodu 11  
Nitra – Kynek – Lužianky PP – prívodné potrubie – žiadosť o stanovisko obce 
P.  Kriváček  informoval  ohľadne  žiadosti  o súhlas  obce  (vlastníka  vodovodu)  zo 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. 

 ZVS a.s.  vypracovala realizačný projekt  pre stavbu Nitra  – Kynek – Lužianky PP 
prívodné potrubie. Realizáciou stavby sa odbúra vybudovanie ATS pre zásobovanie 
pitnou vodou pripravovanej výstavby na území – Ulica Na dolinu. V jestvujúcej IBV 
dôjde  k vylepšeniu  tlakových  pomerov  a vytvorí  sa  možnosť  pre  zásobovanie 
priemyselného parku Lužianky. Trasa projektovaného vodovodu začína napojením na 
zásobné potrubie DN 400 z VDJ Šúdol do obcí Lehota, Veľké Zálužie a Párovské háje. 
Na ulici Pod hájom sa prepojí s jestvujúcim vodovodným potrubím DN 100 a trasa 
končí  napojením  na  jestvujúci  vodovod  DN  150  na  Hájskej  ulici.  Nakoľko  obec 
Lehota je vlastníkom menovaného vodovodu DN 400, žiadajú o vyjadrenie k projektu 
a súhlas k napojeniu. 

 Ing. Vyskoč (f. EKOSTAVING, správca obecného vodovou) informoval, že sa ZVS 
a.s.  chce  pripojiť  na  vodovod  okolo  450m na  prívod  vody DN 400.  Nakoľko na 
Kyneku idú robiť priemyselnú zónu, bytovú výstavbu a nakoľko tam je vodovod, ale 
nie je prispôsobeným podmienkam (slabý tlak a malé dimenzie rúr).  Preto sa chcú 
napojiť  na  obecný  rozvod  vody.  Ing.  Vyskoč  navrhuje,  aby  sa  to  schválilo,  za 
podmienky,  že  ZVS  a.s.  zaplatí  obci  toľko,  čo  by  to  stálo,  keby  si  vybudovali 
samostatné  vodovodné  potrubie.  Vyhotovil  sa  rozpočet  nákladov,  čo  by  stáli  čiste 
zemné práce v extraviláne, dodávku a montáž liatiny.

 Ing.  Chlebec – sa pýta,  či  po technickej  stránke nevzniknú v obci   problémy napr. 
tlakové zmeny. Ing. Vyskoč – nie, nemá to žiadny vplyv. 

 OZ prerokovalo žiadosť ZVS a.s. a dáva súhlas k napojeniu  sa na jestvujúci vodovod 
vo  vlastníctve  obce  Lehota,  za  podmienky  uhradenia  čiastky  podľa  predloženého 
krycieho listu v čiastke 181 280,41 €, jednomyseľne (8 poslancov za).

Zástupca starostu ukončil diskusiu a poďakoval všetkým prítomným za účasť na  rokovaní 
obecného zastupiteľstva.
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 5. októbra 2011 

o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 39/2011         
Obecné zastupiteľstvo
a)  p r e r o k o v a l o  
návrh na začlenenie obce Lehota do iniciatívy LEADER, vytvorenie miestnej akčnej skupiny 
s názvom VITIS.
b)  s c h v a ľ u j e 
vstup obce Lehota do združenia VITIS, jednomyseľne.

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 40/2011  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
za sobášiacu p. Kubicovú Dagmar.

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 41/2011   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
cenu vodného na rok 2012 1€/m3.

K     Bodu 7     
Uznesenie č. 42/2011   
Obecné zastupiteľstvo
p r e r o k o v a l o 
žiadosť  p.  Gergelovej  a  navrhuje  jej  osloviť  Diecéznu  charitu  za  účelom  zapožičania 
polohovateľnej postele. Ak sa nepodarí vybaviť túto žiadosť do najbližšieho OZ, OZ sa ňou 
bude opätovne zaoberať.

K     Bodu 7     
Uznesenie č. 43/2011   
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e 
finančnú výpomoc p. Bednárovej Helene, bytom Lehota č. 311.

K     Bodu 7     
Uznesenie č. 44/2011   
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e 
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neschvaľuje žiadosť p. Zabáka Šimona, na prenájom priestorov pri multifunkčnom ihrisku.

K     Bodu 7     
Uznesenie č. 45/2011   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
odpredaj nehnuteľností, vedených na GP č. 48.1/2011, parcela č. 324/20 k.ú. Lehota zastavaná 
plocha o výmere 15 m2 a parc. č. 324/21 k.ú. Lehota zastavaná plocha o výmere 85 m2, Ing. 
Antonovi  Kasanovi,  dátum  narodenia:  16.11.1948  a PhDr.  Anne  Kasanovej,  PhD,  rod. 
Bernáthová, dátum narodenia: 15.01.1951, bytom 951 36  Lehota č. 688 vo spoluvlastníckom 
podiele 1 / 1, za podmienky, ak by do 10-tich rokov od predaja vznikol finančný rozdiel pri 
odkúpení pozemkov, tak tento rozdiel kupujúci doplatí.

K     Bodu 7     
Uznesenie č. 46/2011   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
odpredaj nehnuteľností, vedených na GP č. 48.2/2011, parcela č. 324/18 k.ú. Lehota zastavaná 
plocha o výmere 17 m2 a parc.  č.  324/19 k.ú.  Lehota zastavaná plocha o výmere 95 m2, 
Jánovi Zaujecovi,  dátum narodenia: 23.05.1958 a Oľge Zaujecovej, rod. Ďurfinová,  dátum 
narodenia: 15.12.1958, bytom 951 36  Lehota č. 11 vo spoluvlastníckom podiele 1 / 1, za 
podmienky,  ak  by  do  10-tich  rokov  od  predaja  vznikol  finančný  rozdiel  pri  odkúpení 
pozemkov, tak tento rozdiel kupujúci doplatí.

K     Bodu 7  
Uznesenie č. 47/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
s ú h l a s í   
so žiadosťou p. Petríka,   vybudovanie elektrickej prípojky k novostavbe rodinného domu na 
pozemku č. 745/5, ktorá bude vedená cez obecný pozemok parc. č. 745/8, bezplatne formou 
vecného bremena, za podmienok,  ktoré budú bližšie špecifikované v zmluve medzi  obcou 
Lehota a p. Petríkom. 

K     Bodu 11       
Uznesenie č. 48/2011 
Obecné zastupiteľstvo
p r e r o k o v a l o  
žiadosť ZVS a.s. a dáva súhlas k napojeniu  sa na jestvujúci vodovod vo vlastníctve obce 
Lehota,  za  podmienky  uhradenia  čiastky  podľa  predloženého  krycieho  listu  v čiastke 
181 280,41 €.
 

Overovatelia:                                         

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

Terézia   Andrášiková         ............................................                  
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        .........................................................
     Radoslav  K r i v á č e k        
zástupca starostu obce Lehota

Výpis  z  uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 5. októbra 2011 

o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 41/2011   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
cenu vodného na rok 2012 1€/m3.

    .........................................................
              Radoslav  K r i v á č e k           
         zástupca starostu obce Lehota
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