
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 6. júla 2011

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

Prítomní: 
Mgr. Pavol  Zaujec,  Bc. Alena Vajdová, Ľubomír Držík, Alexander Gála, Ing. Ivan Chlebec, 
Radoslav Kriváček, Slávka Zaujecová, Milan Chmelár, Terézia Andrášiková
Ospravedlnení: Dagmar Kubicová, 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. Združený objekt, havarijný stav Obecného úradu - informácia
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
6. Záverečný účet obce Lehota za rok 2010
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2011
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011
9. Žiadosti a sťažnosti
10. Rôzne
11. Schválenie odmien za II. štvrťrok 2011 starostovi obce, zástupcovi starostu 

a hlavnému kontrolórovi obce
12. Interpelácia poslancov 
13. Diskusia
14. Záver

Po  predložení  programu  starosta  obce  požiadal  poslancov  o predloženie  návrhov,  alebo 
pripomienok  k programu  rokovania.  P.  starosta  navrhuje  zmenu  v programe,  v bode  11. 
vypustiť slová „odmena starostovi“, z dôvodu účinnosti od 1. júna 2011 zákona č. 154/2011 
Z.z.,  ktorým sa  mení  a dopĺňa  zákon  č.  253/1994  Z.z.  o právnom postavení  a  platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorým  sa zrušila 
možnosť  poskytovať  starostom a primátorom  odmeny,   jednomyseľne.  P.  Držík  navrhuje 
presunúť  bod  9.  )  Žiadosti  a sťažnosti  za  bod  4.)  ako  bod  5.),  jednomyseľne.   P.  Držík 
navrhuje   nový bod za   bod 9.)  ako bod 10.)  Schválenie  zmeny uznesenia  č.  45/2008 – 
odmeňovací poriadok, 6 poslancov za, 1 sa zdržal. 
Navrhnutý a upravený program  bol jednomyseľne schválený. 

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

 Milan  Chmelár                         
 Alexander Gála          
 Slávka Zaujecová  

Za overovateľov zápisnice určil:
 Radoslav Kriváček     
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 Terézia  Andrášiková
Za zapisovateľku zápisnice určil:

 Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Kontrola uznesení  

o uzn. č. 19/2011 – je pripravená na podpis zmluva s f. HASTA 
o uzn. č. 20/2011 -  zmluva s p. Bakom je podpísaná 
o uzn. č. 21/2011 – spomaľovače na ul. Šenkovská sú odstránené 
o uzn. č. 24/2011 – pozemky rod. Dubeňovej predané 

K     bodu 4  
Združený objekt, havarijný stav Obecného úradu - informácia
P. starosta odovzdal slovo doc. Ing. Ľuboš Moravčík PhD., ktorý pripravil odborný stavebno-
technický posudok k eliminácii vlhnutia stavby

• doc. Ing. Ľuboš  Moravčík PhD. informoval ohľadne zavlhnutého objektu Obecného 
úradu. Vychádzalo sa z podkladov PD, ktoré má obec, z vlastných podkladov, ktoré si 
vyhotovili.  Robil  sa  inžiniersko-geologický  prieskum,  vykopali  sa  sondy  a týchto 
poznatkov sa zistilo,  že hlavnou príčinou sú vody dažďové, nakoľko ílovitá vrstva 
zeme, ktorá je nepriepustná neodvádza spodnú vodu ďalej. Najväčší prísun vody je zo 
severo-východnej strany. Navrhuje  tam urobiť „ryhu“ do zeme, do ktorej by sa voda 
zvádzala a následne odvádzala ďalej. To je prvé riešenie, ktoré treba urobiť. P. starosta 
poďakoval  doc.  Ing.  Ľubošovi  Moravčíkovi  PhD.  Za  vysvetlenie  momentálneho 
vlhkého skutkového stavu budovy.

• P. starosta – hľadala sa fyzikálne jednak hlavná príčina, ktorá bola spomínaná v tom, 
že  prítok  nesúvisí  so  spodnou  vodou  ako  takou,  ale  súvisí  to  predovšetkým 
s dažďovou vodou 

• P.  starosta  –  z hľadiska  hygienického  a zdravia,  mal  by byť  jednoznačne  na  dobu 
určitú presťahovaný obecný úrad, dočasne do budovy obce, do školského klubu detí

• P.  Držík  –  akým spôsobom sa  bude riešiť  stravovanie  detí  zo  základnej  školy.  P. 
starosta – bol za p. riaditeľkou, presun detí z ŠKD bude do jednej triedy v základnej 
škole a čo sa týka stravovanie detí, to bude riešené vydávaním obedov v kultúrnom 
dome. 

• OZ :
a) berie na vedomie presun obecného úradu do budovy školského klubu detí,  ktorá je vo 
vlastníctve obce,  z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov obce 
b)  berie  na  vedomie  odborný  stavebno-technický  posudok  eliminácie  vlhnutia  stavby, 
vypracovaný doc. Ing. Ľubošom Moravčíkom PhD. 
c)  odporúča  starostovi  obce  listom sa  obrátiť  na  spoluvlastníka  budovy (COOP Jednota) 
a požiadať ich o vyjadrenie sa k alikvótnemu spolufinancovaniu odstránenia príčiny vlhnutia 
budovy, na základe LV č. 1767
d)  odporúča  starostovi  obce  pripraviť  technický  návrh  riešenia  odvlhčenia  budovy, 
jednomyseľne (7 poslancov za)
K     bodu 5  
Žiadosti a sťažnosti 

Ing. Štefan Gerbery                   
• žiadosť bola presunutá z minulého OZ, nakoľko nebolo zrejmé o akú parcelu ide a p. 

Gerbery mal doplniť dokumentáciu
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• žiadosť o odkúpenie parciel, ktoré sú vedené ako verejný majetok, parc. č. 324 diel č. 
3 o výmere 152 m2 a   parc. č. 245 diel č. 4 o výmere 35 m2,, ktoré už viac ako 25 
rokov obrába

• OZ  schvaľuje odpredaj  za 5 €/m2 nehnuteľnosť, vedenú na GP č. 68/2008,  parcela č. 
324 diel č. 3, zastavané plochy  o výmere 152 m2 a parcela č. 245 diel č. 4,  ostatné 
plochy o výmere 35 m2, Ing. Štefanovi Gerberymu, rod.  Gerberymu, bytom Bizetova 
14, 949 01  Nitra,  dátum narodenia: 30.12.1947.

P. Dagmara  Tábiová
• Žiadosť  o vydanie  súhlasu  k usporiadaniu  pozemku.  Žiadosť  k udeleniu  súhlasu 

k vydaniu  notárskeho  osvedčenia  o vydržaní  vlastníckeho  práva  k častiam 
nehnuteľností zameraných z pôvodnej parcely č. 600/8 zastavaná plocha o výmere 858 
m2 a parcele č. 600/21 zastavaná plocha o výmere 6 713 m2, v celosti, na základe GP 
č. 37/2010

• P. Andrášiková, p. Držík a p. Chmelár – nesúhlasia s tým, aby sa obec zapájala do 
súkromného vysporiadania  daných pozemkov, tým pádom sa prenáša bremeno na 
obec

• OZ  nesúhlasí  s vydaním  súhlasu  k usporiadaniu  pozemkov  p.  Dagmary  Tábiovej, 
bytom Lehota č. 460, 6 poslancov za, 1 sa zdržal 

P. Mária  Bajerleová                                              
• Žiadosť,  aby  sa  riešili  problémy,  ktoré  jej  boli  spôsobené  výstavbou  chodníkov 

a autobusovej zastávky pred jej ohradou (voda zo striešky jej narúša statiku múru).
• P. starosta – vždy sa snažili,  aby sa všetko riešilo k spokojnosti  p. Bajerleovej, ale 

vždy sa  niečo  nájde  čo  jej  bude  vadiť.  Zabezpečí,  aby obecní  pracovníci  dali  do 
poriadku múr (zapucujú odpadávajúcu časť). 

• P. Držík – oceňuje, že naši pracovníci dajú do poriadku poškodený múr. Nepáči sa mu 
tiež realizácia jestvujúcich autobusových prístreškov. P. Kriváček – z toho riešenia to 
bolo najlepšie možné riešenie. P. starosta – z hľadiska priestorového to bolo jediné 
možné riešenie. 

• OZ  odporúča  starostovi  obce  dať  opraviť  poškodenú  časť  múrika  p.  Bajerleovej, 
jednomyseľne (7 poslancov za)

P. Pavel Kozla                                              
• Opakovaná žiadosť o odkúpenie časti pozemku č. 336/1, kde mu OZ, dňa 16.2.2011, 

uznesením č. 7/2011  nevyhovelo a nesúhlasilo s odpredajom časti pozemku. 
• P.  starosta  – p.  Kozlovi  bolo  písomne zaslané vyjadrenie sa  k žiadosti.  Po zaslaní 

odpovede prišla od p.  Kozla nová opätovná žiadosť,  kde žiada o vyjadrenie k jeho 
návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva 
k časti pozemku parc. č. 336/1, ktorej užívanie mu bolo povolené na základe súhlasu 
obce  lehota  zo  dňa  23.8.2006.  Nie  je  mu  zrejmé,  na  základe  akých  skutočností 
rozhodla obec o nesúhlase s predajom tejto časti nehnuteľnosti, nakoľko v odpovedi 
dôvod uvedený nebol. 

• P.  Kriváček –  nebude súhlasiť  s odkúpením celej  časti  pozemku,  len  tú  časť  pred 
domom. OZ nie je povinné zdôvodňovať svoje stanovisko. 
• Hlavná  kontrolórka  –  zmyslom úprav  pozemkov,  či  už  prerozdelenie  alebo 
spojenie pozemkov, mali by priniesť účastníkom určité výhody ako napr.:
a/ zabezpečenie prístupu k pozemkom
b/ optimalizáciu tvaru pozemkov
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c/ redukciu množstva pozemkov
d/ zjednodušenie možnosti nakladania s pozemkami
e/ finančné úspory, pokiaľ by účastník realizoval podobné zmeny
usporiadania pozemkov a ich funkčného využívania na vlastné náklady
ako aj z hľadiska prospechu pre verejnosť:
a/ zachovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
b/ prevencia pri ochrane ŽP a jeho zložiek atď.....

• P. Kozlová – obviňuje obec,  že cudzej  osobe sa odpredala časť tohto pozemku. P. 
starosta – to nie je pravda, uznesenie o vydaní súhlasu bolo pozastavené. 

• OZ nesúhlasí s odpredajom časti pozemku parc. č. 336/1 pre p. Kozlu, 5 poslancov za, 
2 sa zdržali

Miestny odbor Matice slovenskej 
• Žiadosť o poskytnutie miestnosti  v KD (balkón) pre účely zriadenia izby ľudových 

tradícií obce Lehota
• P. Andrášiková – je to pekná myšlienka, ale si myslí, že sú to nevyhovujúce priestory 

(strmé schody a malý priestor). Obec má plán s týmto priestorom – otvoriť balkón zo 
strany veľkej sály aj kvôli akustike. 

• P. Kriváček – zatiaľ by im to stačilo a budú sa snažiť hľadať finančné prostriedky na 
iné priestory.  Ideálna by bola budova starej  knižnice,  ale nie sú dostupné finančné 
prostriedky.

• P. Držík – p. Pavel Daniel to „šije horúcou ihlou“, je to nedôstojný priestor. Myslí si,  
že nech sa s touto vecou počká a postupne sa nájde vhodný priestor. Sú aj iné riešenia, 
napr. p. Král alebo priestor pri kultúrnom dome. 

• OZ súhlasí  so žiadosťou Miestneho odboru Matice  slovenskej  Lehota,  na dočasné 
užívanie  priestorov  na  balkóne  v kultúrnom  dome,  na  dobu  neurčitú,  do  doby 
realizácie rekonštrukčných prác, 5 poslancov za, 2 sa zdržali

K     bodu 6  
Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Lehota za rok 2010        

• 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  2010, 
jednomyseľne (7 poslancov za)

K bodu 7
Záverečný účet obce Lehota za rok 2010    

 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 
17 061 €“

 OZ jednomyseľne  schvaľuje  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  - 159 921 €“

 OZ jednomyseľne na základe zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve schvaľuje  HV č. 3 
vo výške  - 175 056 €“

 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 „
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K     bodu 8  
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2011

• hlavná  kontrolórka  obce  Lehota  predniesla  správu  o kontrolnej  činnosti  hlavného 
kontrolóra za I. polrok 2011, viď príloha

• OZ   berie  na  vedomie  správu  HK  o kontrolnej  činnosti  za  I.  polrok  2011, 
jednomyseľne (7 poslancov za)

K bodu 9
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010

o hlavná kontrolórka obce Lehota predniesla plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na II. polrok 2011, viď príloha
o OZ poveruje hlavnú kontrolórku na plnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na II. polrok 2011, 6 poslancov za, 1 sa zdržal 

K     bodu 10  
Návrh zmeny uzn. č. 45/2008 – odmeňovací poriadok         
Tento bod programu bol doplnený p. Držíkom.

 V roku  2008  bol  schválený  odmeňovací  poriadok  obce  Lehota,  ktorý  hovoril 
o poskytnutí  odmeny  a jej  výške   pre  starostu  obce,  zástupcovi  starostu  a hlavnej 
kontrolórke,  o ktorej  rozhodne  OZ  štvrťročne,  za  uplynuté  obdobie  tajným 
hlasovaním. Navrhuje zmenu uznesenia č. 45/2008 nasledovne: Obecné zastupiteľstvo 
vypúšťa slovo tajným hlasovaním a nahrádza ho slovom verejným hlasovaním v Čl. 
II. Starosta obce , v Čl. III. Hlavný kontrolór obce a v Čl. IV. Zástupca starostu obce. 

 P. starosta – podľa jeho názoru, by mali byť odmeny schvaľované tajným hlasovaním, 
je to najdemokratickejšia voľba. 

 OZ  schvaľuje  zmenu  v odmeňovacom  poriadku  v Čl.  III  a Čl.  IV.  „O  poskytnutí 
odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo za uplynuté obdobie, štvrťročne 
verejným hlasovaním, 5 poslancov za, 2 proti.

K     bodu 11  
Schválenie  odmien  za  II.Q.2011   zástupcovi  starostu,  hlavnému kontrolórovi.  Vypúšťa  sa  
podľa zákona odmena starostovi obce Lehota. 

o P. Gála navrhuje odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 10 %, 5 poslancov za, 1 proti, 
1 sa zdržal

o OZ schvaľuje odmenu za II.Q. 2011 hlavnej kontrolórke vo výške 10 %
o p. Gála navrhuje odmenu zástupcovi starostu vo výške 10 %, 2 poslanci za, 3 proti, 2 

sa zdržal, návrh neprešiel
o p. Chmelár navrhuje odmenu zástupcovi starostu v nulovej  výške,  3 poslanci za,  1 

proti, 3 sa zdržali, návrh neprešiel
o p. starosta dáva návrh na odmenu zástupcovi starostu vo výške 5 %, 2 poslanci za, 5 sa 

zdržali, návrh neprešiel
o p. Držík navrhuje odmenu zástupcovi starostu vo výške 8 %, 4 poslanci za, 3 sa zdržali
o OZ schvaľuje odmenu za II.Q.2011 zástupcovi starostu vo výške 8 % 

K     bodu 12  
Rôzne
Informoval p. starosta o:

 vykonaných vysprávkach na miestnych komunikáciách (ul. Kaplonská a Prostr.hony)
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 prácach  vykonaných  na  zdravotnom  stredisku  (montáž  zárubní  a dverí,  čakáreň  – 
vysprávka a maľovka, výmena tečúcich radiátorov)

 výkopových prácach – sónd pri obecnom úrade 
 výrobe a montáži striedačiek na OŠK
 týmto  poďakoval  obecným  zamestnancom  za  vykonanú  prácu  a  že  aj  v čase 

nedostatku  finančných  prostriedkov,  si  dokážeme  niektoré  veci  urobiť  vo  vlastnej 
réžii.

K     bodu 13   
Interpelácie poslancov
P. Držík  Ľubomír                                 

o Vysoko vyzdvihuje prácu obecných zamestnancov, nielen pri prácach na zdravotnom 
stredisku,  kde  odviedli  dobrú  prácu,  vrelo  podporuje,  aby ich  p.  starosta  finančne 
ohodnotil. 

o Na základe interpelovania občanov sa pýtal, prečo nie je diskusné fórum na internete. 
P starosta – pred 4 rokmi sa nikto nebránil diskusii, pokiaľ je korektná. Diskutoval by 
aj hneď, ale diskusia je o tom, keď sa vie kto vlastne diskutuje. Anonymné príspevky, 
osočovanie, ohováranie, vulgarizmy nie je diskusia.

K     bodu 14  
Diskusia

P. Peter Pekar    
 Poukazoval na nebezpečie, ktoré stále hrozí zo strany autodielne p. Krála. Jeho psy už 

niekoľkokrát vstúpili na jeho pozemok,  v zabezpečenej klietke mu napadol  zajacov 
a následne  ich  roztrhali.  Bola  zavolaná  policajná  hliadka,  ktorá  spísala  o tom  aj 
záznam. Videl tých psov na vlastné oči v akcii, sú to nebezpečné psy, ktoré útočia na 
všetko živé. Deti sa mu boja prechádzať okolo. P. Kráľ prisľúbil, že tie psy dá preč. Na 
to prišiel jeho syn, ktorý výhražným tónom povedal, že tie psy tam zostanú a nikto ich 
odtade nedostane. Obvinil p. Pekara, že im tie psy úmyselne pustil. 

 P. Držík – nie je to prvý prípad, čo tie psy napadli nielen zvieratá ale zaútočili aj na 
ľudí vo večerných hodinách. 

 P.  starosta  –  keď prišla  prvý krát  sťažnosť  od  p.  Pekarovej,  hneď reagoval  a mal 
osobný pohovor s p. Králom, ktorý prisľúbil, že tie psy si zabezpečí, aby neunikali. Ak 
ich nedokáže zabezpečiť, bude trvať na tom, aby ich dal preč. P. Král je predvolaný a 
bude riešený cez priestupkové konanie. 

 P. Chmelár – s p. Králom sú problémy stále, hlavne s jeho synom, ktorý sa vyhrážal aj 
jemu. P. starosta – ak mal taký problém, mal podať na neho trestné oznámenie.

 P.  Držík  –  dáva  procedurálny  návrh,  aby  sa  mu  dala  výpoveď  z nájmu  s 3  mes. 
výpovednou lehotou.

 P.  starosta  –  myslí  si,  že  to  nie  je  vhodné  riešenie,  treba  to  riešiť  momentálne 
priestupkovým  konaním.  Chce  mu  dať  šancu  v tom,  že  treba  oddeliť  podnikanie 
a psov. P. Držík nesúhlasí, nájomné je jedna vec, psy – priestupok je iné. Boli tam 
napadnuté deti  a dospelý človek, aj  keď to nebolo hlásené,  bolo to len tým, že sa 
dokázali ubrániť psom. 

 OZ odporúča starostovi obce ukončiť nájomnú zmluvu s p. Králom, výpoveďou s 3 
mes. výpovednou lehotou, jednomyseľne (7 poslancov).
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Bc. Beáta  Chlebcová     
 Súhlasí s tým, aby p. Král dostal výpoveď z nájmu. Priestor by sa dal využiť na rôzne 

iné  účely,  napr.  vybudovanie  sociálnych  zariadení  pre  multifunkčné  ihrisko,  ktoré 
využívajú nielen deti zo základnej školy. 

 P. Držík – peniaze sa dajú získať na takéto veci jedine z rezervy predsedu vlády. Treba 
to využiť.

P. Milan  Chmelár       
 Poukazoval na cintorín v zadnej časti je dosť neudržiavaný a keď sa to nechá prerásť, 

bude to ešte väčší problém.
P. Jozef  Šalát         

 Pýtal  sa  na  cestu v časti  Hliník,  či  to  financovala aj  obec.  Nerozumie  prečo majú 
postavené domy na obecnom pozemku. Prečo sa nepotiahla cesta (asfalt) ďalej aj po 
ostatné domy. P. starosta – bolo to v réžii obyvateľov, obec nefinancovala nič. 

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

Uznesenia
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z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 6. júla 2011 
o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 26/2011         
Obecné zastupiteľstvo
a) b e r i e    n a    v e d o m i e
presun  obecného  úradu  do  budovy  školského  klubu  detí,  ktorá  je  vo  vlastníctve  obce, 
z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov obce
b) b e r i e    n a    v e d o m i e
odborný  stavebno-technický  posudok  eliminácie  vlhnutia  stavby,  vypracovaný  doc.  Ing. 
Ľubošom Moravčíkom PhD.
c) o d p o r ú č a  
starostovi  obce listom sa obrátiť na spoluvlastníka budovy (COOP Jednota)  a požiada ich 
o vyjadrenie  sa  k alikvótnemu   spolufinancovaniu  odstránenia  príčiny vlhnutia  budovy,  na 
základe LV č. 1767
d) o d p o r ú č a
starostovi obce pripraviť technický návrh riešenia odvlhčenia budovy

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 27/2011  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj   za  5  €/m2 nehnuteľnosť,  vedenú na  GP č.  68/2008,   parcela  č.  324 diel  č.  3, 
zastavané plochy  o výmere 152 m2 a parcela č. 245 diel č. 4,  ostatné plochy o výmere 35 
m2, Ing. Štefanovi Gerberymu, rod.  Gerberymu, bytom Bizetova 14, 949 01  Nitra,  dátum 
narodenia: 30.12.1947

K     Bodu 5  
Uznesenie č. 28/2011   
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í  
s vydaním súhlasu k usporiadaniu pozemkov p. Dagmary Tábiovej, bytom Lehota č. 460

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 29/2011   
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a  
starostovi obce dať opraviť poškodenú časť múrika p. Bajerleovej, bytom Lehota č. 66

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 30/2011   
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í
s odpredajom časti pozemku parc. č. 336/1 pre p. Kozlu, bytom Lehota č. 570

K     Bodu 5  
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Uznesenie č. 31/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
s ú h l a s í   
so žiadosťou Miestneho odboru Matice slovenskej Lehota, na dočasné užívanie priestorov na 
balkóne v kultúrnom dome, na dobu neurčitú, do doby realizácie rekonštrukčných prác 

K     Bodu 6        
Uznesenie č. 32/2011 
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e 
stanovisko HK k záverečnému účtu obce Lehota za rok 2010

K     Bodu 7     
Uznesenie č. 33/2010  
Obecné zastupiteľstvo
a) 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 17 061 €“.
b) s c h v a ľ u j 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  - 159 921 €“.
c) s c h v a ľ u j e 
na základe zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  HV č. 3 vo výške  - 175 056 €“.
d)  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 8   
Uznesenie č. 34/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a  v e d o m i e 
správu HK o kontrolnej činnosti za I. polrok 2011

K     Bodu 9   
Uznesenie č. 35/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
p o v e r u j e 
hlavnú kontrolórku obe Lehota na plnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. 
polrok 2011

K     Bodu 10   
Uznesenie č. 36/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 
zmenu  v odmeňovacom  poriadku  v Čl.  III  a Čl.  IV.  „O  poskytnutí  odmeny  a jej  výške 
rozhoduje obecné zastupiteľstvo za uplynuté obdobie, štvrťročne verejným hlasovaním

K     Bodu 11   
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Uznesenie č. 37/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 
odmenu za II.Q.2011 zástupcovi starostu vo výške 8 % a hlavnej kontrolórke vo výške 10 %

K     Bodu 14   
Uznesenie č. 38/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
o d p o r ú č a  
starostovi  obce  ukončiť  nájomnú  zmluvu  s p.  Králom,  výpoveďou  s 3  mes.  výpovednou 
lehotou.

Overovatelia:                                         

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

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

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