
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14. decembra 2011

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

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

1. Otvorenie
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril privítaním všetkých prítomných starosta 
obce Mgr. Pavol Zaujec, ktorý predložil na schválenie nasledovný program:

Program:
1. Úvod
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Kontrola uznesení                               
4. Príkaz starostu k vykonaniu inventarizácie k 31.12.2011                
5. Schválenie odmeňovacieho poriadku obce                 
6. Schválenie sadzobníka poplatkov obce Lehota na rok 2012 
7. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lehota
8. Schválenie VZN obce Lehota o dani z nehnuteľnosti na rok 2012
9. Schválenie VZN obce Lehota o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k navrhovanému rozpočtu obce na roky 2012-

2014
11. Schválenie rozpočtu obce na rok 2012 a na roky 2013 a 2014
12. Žiadosti 
13. Rôzne
14. Prerokovanie platu starostovi obce na rok 2012
15. Interpelácia poslancov 
16. Diskusia
17. Záver

Po predložení programu starosta obce Mgr. Pavol Zaujec požiadal poslancov o predloženie 
návrhov,  alebo  pripomienok  k programu  rokovania.  Starosta  obce  navrhuje  zmenu 
v programe,  presunúť  bod  12.)  Žiadosti   za  bod  3.)  ako  bod  4.).  Upravený  program bol 
jednomyseľne (9 poslancov za) schválený. 

Starosta obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:
o Juraj  Pavel                                 
o Milan  Chmelár          
o Radoslav  Kriváček

Za overovateľov zápisnice určil:
o Dagmar  Kubicová     
o Terézia  Andrášiková

Za zapisovateľku zápisnice určil:
o Gabriela Zabáková
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K     bodu 3  
Kontrola uznesení  

o  Schválené žiadosti sú v stave riešenia. 
K     bodu 4  
Žiadosti a sťažnosti 
P. Gergelová  Mária,  Lehota č. 230                                 

• Nakoľko  sa  nepodarilo  vybaviť  túto  žiadosť,  OZ  sa  ňou  opätovne  zaoberá. 
Medzičasom p. Gergelová zakúpila posteľ, nakoľko boli v stave časovej tiesni. 

• P. Gála navrhuje poskytnúť jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 500 €.
• OZ schvaľuje finančnú výpomoc p. Gergelovej Márii, bytom Lehota č. 230 vo výške 

500 €, jednomyseľne (9 poslancov za).

P. Ivan a Andrea Urcikánová, Lehota č. 653                               
• Žiadosť o dokúpenie obecného pozemku podľa GP č. 164/2011, číslo parc. 324/22, 

zastavané plochy o výmere 140 m2.
• OZ schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č.  138/1991 Zb. v znení  neskorších predpisov priamy predaj  nehnuteľností, 
vedených na GP č. 164/2011, parcela č. 324/22 k.ú. Lehota zastavaná plocha o výmere 
140  m2 v  cene  5  eur  za  1  m2  Ivanovi  Urcikánovi,  dátum  narodenia:  09.06.1967 
a Andree Urcikánovej, rod. Chlebcová,  dátum narodenia: 04.10.1971, bytom 951 36 
Lehota č. 653 vo spoluvlastníckom podiele 1 / 1. Uvedený predávaný majetok obce 
v prírode dlhé roky tvorí súčasť nehnuteľností t.č. užívaných kupujúcimi, ktorí majú 
na  uvedených  pozemkoch  postavenú  garáž, oplotenie  a užívajú  záhradu  a pri  ich 
výstavbe boli v dobrej viere, že im tieto pozemky patria. Kupujúci uhradia kúpnu cenu 
700  eur   na   účet  OÚ č.  0800933001/5600,  alebo  v hotovosti  do  pokladne  OcÚ, 
jednomyseľne (9 poslancov za). 

Dr. Smart and. Partner                                      
• Ponuka na uzatvorenie zmluvy o nájme, Rýchlostná komunikácia R1 Nitra – Tekovské 

Nemce v kat. území Lehota. Spoločnosť Dr. Smart and Partner s.r.o. ako zhotoviteľ na 
základe  Zmluvy  o dielo  pre  objednávateľa,  Národnú  diaľničnú  spoločnosť  a.s. 
Bratislava, zabezpečuje pre stavbu R1 – Nitra – Tekovské Nemce, stavby R1 Nitra, 
západ – Selenec majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností – pozemkov v kat. území 
Lehota.  Potreba a rozsah záberu sú určené GP č. 2057/08a, spracovateľ Slovenská 
Geodetická spoločnosť s.r.o., Banská Bystrica, vo výške 2,1843 € za 1 m,/rok. 

• OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o nájme medzi spoločnosťou Dr. Smart and Partner 
s.r.o., Odborárska 50, Bratislava. 

P. Král Stanislav, Nitra                                      
• Žiadosť  o prenájom  priestorov,  ktoré  mal  v užívaní,  ako  autodielňu.  Žiada 

o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 1 rok. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že za tak 
krátke obdobie od doručenia výpovede, nevie nájsť vhodné priestory, ktoré vyhovujú 
predmetu  podnikateľskej  činnosti,  ktorú  prevádzkuje  a myslí  si,  že  príjem 
z nájomného vo výške 3 983,28 € je pre obec prínosom. Má pocit, že p. Chmelár je 
voči jeho osobe zaujatý, lebo o ňom tvrdí, že sú s nim len problémy a konflikty, čím 
poburuje voči  nemu aj  ostatných poslancov.  Bol  by rád,  keby p.  Chmelár  uviedol 
pravé dôvody,  ktoré ho vedú k tomu, že začal takto voči  jeho osobe poburovať aj 
ostatných. Dňa 20.7.2011 bol predvolaný na prerokovane sťažnosti p. Pekara, ktorý sa 
týkala  jeho  psov.  Začalo  sa  proti  nemu priestupkové  konanie,  na  základe  ktorého 
vykonal  nápravu,  vybudoval  nové klietky a vzniknutú škodu uhradil.  Súčasne bola 
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spísaná  petícia,  ktorá  nespĺňa  podmienky  a náležitosti,  na  ktorej  sú  podpísaní  aj 
občania, ktorí nie sú obyvateľmi obce Lehota. 

• P.  starosta  –  nájomná  zmluva  bola  vypovedaná  na  základe  uznesenia  OZ,  s 3 
mesačnou dobou, bez uvedenia dôvodov. Proti p. Královi bolo vedené priestupkové 
konanie, na základe žiadosti zo strany občanom obce, ktoré bolo doriešené. 

• P. Chmelár – v minulom období, takto na OZ ho p. Králová obvinila, že im otrávil psa. 
Vtedy povedal, že nebude dávať trestné oznámenie, nakoľko idú Vianoce. Odmieta 
vyjadrenie,  že  je  zaujatý  voči  jeho  osobe  a že  poburuje  voči  nemu  ostatných 
poslancov. 

• P.  Kriváček  –  v rámci  zákona  a výpovednej  zmluvy  mal  p.  Král  3  mesiace  na 
opustenie priestorov.  Uvedené priestory sú obecné a obec má s ním nejaký zámysel. 
Myslí si z ľudského hľadiska, že dokedy sa p. Král má vysťahovať. 

• P. Kubicová – myslí si, že 3 mesiace je dostatočná doba na vysťahovanie a na nájdenie 
si iných priestorov. Pýta sa p. Krála prečo to tak nedodržal a dokedy si predstavuje, 
žeby vedel opustiť priestory.  P. Král – si hľadal priestory,  ale nepodarilo sa mu to 
zatiaľ a čo sa týka do kedy si on predstavuje, žeby sa vedel vysťahovať, tak povedal že 
by mu pomohla nájomná zmluva uzatvorená do konca  roka 2012.

• P.  Pekar  –  odmieta  vyjadrenie,  že  v petícii  sú  podpísaní  občania,  ktorí  nie  sú 
obyvateľmi obce. Čo sa týka psov, tak ich má zabezpečených, hlavne v noci sú vo 
voliere. Cez deň ich má pustené a aj  vtedy sa to stalo, že mu ušli priamo cez deň 
a roztrhali pletivo na klietke a roztrhali zajace. 

• P.  starosta  –  dáva  návrh  na  uzatvorenie  zmluvy na  dobu  určitú  do  30.06.2011,  0 
poslancov za, 9 proti.

• P.  Kriváček  –  dáva  návrh  na  uznesenie,  že  OZ  neschvaľuje   žiadosť  p.  Krála  o 
uzatvorenie nájomnej zmluvy o prenájme a zaväzuje p. Kráľa vypratať priestory do 
31.01.2012, 5 poslancov za, 3 proti, 1 sa zdržal.

• P. Králová – povedala, že toto nie je bábkové divadlo, že nemajú poslanci cit a slovne 
pourážala poslancov. 

• P. Kubicová – p. Král mal určité podmienky,  ktoré vyplývajú z uznesenia OZ a zo 
zmluvy. Tieto podmienky do dnešného dňa nedodržal, budova stále chátra. 

• P. Držík – nakoľko bola spomínaná petícia,  jej  spochybnenie tak oceňuje postoj p. 
starostu ktorý zaujal k diskusii, ktorá prebehla. 

P. Tábiová Dagmara,  Lehota č. 460                                 
• Žiadosť o vydanie súhlasu k usporiadaniu pozemkov 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 6713 m2 v celosti, podľa GP č. 37/2010.

• Situáciu objasnila notárka prizvaná p. Tábiovou. 
• P.  Chmelár  –  myslí  si,  že  v žiadosti  sú nezrovnalosti,  na jednej  strane  sa odkúpili 

„neperfektne  dané  nehnuteľnosti“  a na  druhej  podieloví  spoluvlastníci  vedení 
v pozemno-knižných  vložkách  nie  sú  žijúci  a nie  sú  v evidencii  obyvateľov  obce 
Lehota.

• P. starosta – myslí si, že treba počkať do ROEP. Všetky neobjasnené parcely v obci 
v intraviláne a extraviláne, ktoré nemajú po právnej stránke listy vlastníctva, budú mať 
pridelených potencionálnych vlastníkov. 

• OZ potvrdzuje, že Dagmara Tábiová, rod. Tábiová, trvale bytom Lehota 460, užíva 
nehnuteľnosti,  vedené na GP č.  37/2010,  pôvodná parc.  č.  600/8 zastavaná plocha 
o výmere 858 m2 a parc. č. 600/21 zastavaná plocha o výmere 6 713 m2 v celosti, 7 
poslancov 7, 2 sa zdržali.
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P. Tábiová Mária,  Lehota č. 460                                 
• Žiadosť  o právo  prechodu  prejazdu a uloženia  inžinierskych  sietí  k parcele  č.  15/1 

záhrady v kat. území obce Lehota v prospech Márii Tábiovej, rod. Zaujecovej, bytom 
Lehota 460.

• OZ schvaľuje právo prejazdu a uloženia inžinierskych sietí k parcele č. 15/1 záhrady 
v kat. území obce Lehota, cez časť parc. č. 364/3 v celkovej šírke 3 metre a celkovej 
dĺžke 27,4 m, o výmere 82,2 m2, v prospech Márii Tábiovej, rod. Zaujecovej, bytom 
Lehota 460.

Komunita Kráľovnej pokoj, Detský domov Močenok                  
• Žiadosť o finančnú podporu k Vianociam 2011 pre občana obce Lehota. Lucia 
Škadrová.     
• P. Chmelár navrhuje jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 100 €.
• OZ  schvaľuje  jednorazovú  finančnú  podporu  vo  výške  100  €  pre  Detský 
domov Močenok, pre Luciu Škadrovú. 

Ing. Kečkeš Mario, Lehota č. 21                            
• Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lehota podľa 
GP č. 15.1./2011, parc. č. 324/16, diel 1, ostatná plocha o výmere 84 m2 a podľa GP č. 
14/2009, parc. č. 332/70, zastavaná plocha o výmere 202 m2. 
• OZ schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 8 
písm.  e)  zákona  č.  138/1991  Zb.  v znení  neskorších  predpisov  priamy  predaj 
nehnuteľností, vedených na GP č. 15.1/2011, parcela č. 324/16, diel 1,  k.ú. Lehota 
ostatná plocha o výmere 84 m2 v cene 5 € eur za 1 m2  a na GP č. 14/2009, parc. č. 
332/70 k.ú.  Lehota  zastavaná plocha  o výmere  202 m2 v  cene  5  eur  za  1 m2  Ing. 
Mariovi  Kečkešovi,  dátum  narodenia:  07.09.1971,  bytom  951  36   Lehota  č.  21. 
Uvedený predávaný majetok obce v prírode dlhé roky tvorí súčasť nehnuteľností t.č. 
užívaných  kupujúcim,  ktorý  má  na  uvedených  pozemkoch  postavené oplotenie 
a užívajú záhradu a pri ich výstavbe boli v dobrej viere, že im tieto pozemky patria. 
Kupujúci uhradí kúpnu cenu 1 430 eur na  účet Obce Lehota č. 0800933001/5600, 
alebo  v hotovosti do pokladne Obecného úradu, jednomyseľne.

Ing.  Kováč Vladimír, Štúrova 17, Nitra                            
• Žiadosť  o súhlas  realizácie  výstavby  bytového  domu  (16  bytov)  na  parc.  č.  13/1 

a 13/2.
• P. starosta – treba zmenu územného rozhodnutia,  pretože je tam prechod z IBV na 

bytovú jednotku. 
• P. Držík – pýtal sa aká je tam forma financovania, nakoľko v žiadosti je uvedené, že 

investor má predbežne schválený spôsob financovania bytov cez Štátny fond rozvoja 
bývania.  Ing. Kováč – sú dva spôsoby financovania, úver zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania alebo úver z banky. P. Držík – aké ceny za 1 m2 vie ponúknuť pre obyvateľov 
obce Lehota. Ing. Kováč – momentálne sa to nevie, až po vypracovaní rozpočtu na 
stavbu. Byty by sa mali predať ešte pred samotnou výstavbou, čiže by to nemala byť 
prehnaná cena. P. Držík – či sa bude vychádzať prednostne v ústrety občanov obce. 
Ing. Kováč – nie je problém, môže sa aj zaviazať, že ak bude zo strany občanov obce 
Lehota záujem, budú uprednostnení. 

• P. Chmelár – malo by to byť predjednané s okolitými občanmi, nakoľko je to mohutná 
stavba, vysoká do výšky cca 13 metrov a bude zasahovať do okolitých domov. Ing. 
Kováč  –  čo  sa  týka  priamych  susedov,  tak  s p.  Tábiovou  a jej  mamou  majú 
nadštandardný  vzťah  sú  veľmi  dobrými  kamarátmi.  Sú  naklonené  pre  výstavbu, 
nakoľko výstavbou  príjazdovej cesty medzi p. Tábiovou a bytovým domom, vznikne 
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aj cesta  pre p. Tábiovú, aby sa dostala k svojmu zadnému pozemku a nebude musieť 
vykupovať pozemky aby sa dostala k svojmu pozemku. 

• P. Chmelár – žiada, aby sa zachovali určité podmienky pri výstavbe. Napr. aby bola 
cesta popri potoku aj naďalej priechodná.

• P. Kriváček -  navrhuje, aby OZ súhlasilo za podmienok určených obcou, ktoré sa 
bližšie špecifikujú. 

• P. starosta – navrhuje žiadosť odložiť, aby sa bližšie pripravili podmienky, čo si kto 
ako predstavuje,  aby nevznikol do budúcnosti  nejaký problém napr.  bude tam múr 
a obec by tam chcela mať cyklotrasu. 

• Ing. Chmelár dáva návrh na uznesenie – OZ schvaľuje  Ing. Kováčovi Vladimírovi 
výstavbu bytového domu  na parc. č. 13/1 a parc. č. 13/2 s podmienkou, aby stavebník 
vybudoval  chodník pozdĺž potoka na parc.  č.  339/2 o minimálnej  šírke 150 cm, 7 
poslancov za, 2 poslanci sa zdržali.

P. Bako Marek, Lehota č. 333                                       
• Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy o prenájme vnútorných priestorov kultúrneho 

domu, ktoré sa využívajú ako prevádzka „Piváreň Lehota“ na rok 2012.
• P.  Andrášiková  –  súhlasila  by  za  podmienky  skultúrnenia,  zrekonštruovania 

vnútorných priestorov  a vybudovania riadneho odvetrania. 
• OZ schvaľuje žiadosť p. Baka Mareka, Lehota č. 333 o  predĺženie nájomnej zmluvy 

o prenájme vnútorných priestorov kultúrneho domu pre prevádzku „Piváreň Lehota“ 
na  rok  2012  za  podmienky,  že  do  30.06.2012  zrekonštruuje   vnútorné  priestory 
a vytvorí riadne odvetranie, jednomyseľne.

P. Domček Štefan,  Lehota č. 50                                       
• Žiadosť o odkúpenie pozemku vedeného na LV č. 1076 kat. úz. Lehota, parc. č. 177/3 

ako orná pôda o výmere 1 033 m2. 
• OZ neschvaľuje  žiadosť  p.  Domčeka  Štefana,  Lehota  č.  50  o odkúpenie  pozemku 

vedeného na LV č. 1076  kat. úz. Lehota, parc. č. 177/3 ako orná pôda o výmere 1 033 
m2, jednomyseľne.

K bodu 5
Príkaz starostu k vykonaniu inventarizácie k 31.12.2011               

o P. starosta predniesol príkaz starostu k vykonaniu inventarizácie k 31.12.2011 
(viď príloha). 
o OZ berie na vedomie príkaz starostu k vykonaniu inventarizácie k 31.12.2011, 
jednomyseľne. 

K bodu 6
Schválenie odmeňovacieho poriadku obce                             

o Hlavná kontrolórka pripravila  dôvodovú správu k úprave Odmeňovacieho poriadku 
obce Lehota (viď príloha).

o Ing. Chlebec – má niekoľko pripomienok. Čl. III. Hlavný kontrolór, uvádzajú sa tam 
dva koeficienty 1,54 a 2,24.  P.  starosta – je to preklep,  správne je koeficient 1,54. 
Ďalej Čl. IV. Zástupca starostu, chýba mu tam znenie, za aké obdobie sa mu môže 
poskytnúť odmena – doplniť za 40 % zo sumy 200 Eur/ slovo „mesačne„  a v texte 
o poskytnutí ďalšej odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo za uplynuté 
obdobie,  štvrťročne  doplniť  „za  3  mesiace“.  Ďalej  v Čl.  XI.  Odmeňovanie 
zamestnancov obecného úradu, čo sa týka zvýšenie tarifného platu o 15 % podľa § 7, 
zák. č. 553/2003, tak to treba bližšie špecifikovať kto má na to nárok.  Myslí si, že je 
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tam  niekoľko  nezmyselných  článkov.  Chýba  mu  tam  odmeňovanie  vedúcich 
zamestnancov. 

o P.  Držík  –  návrh  odmeňovacieho  poriadku  obdržali  neskoro,  treba  to  vytknúť  p. 
kontrolórke  nech  sa  to  už  viac  nestane  a druhá  vec  je,  že   takto  slabý  návrh 
odmeňovacieho  poriadku  voči  okolitým  obciam,  ktoré  sú  v našom  mikroregióne, 
nevidel, to je nonsens.  

o OZ  neschvaľuje  návrh  odmeňovacieho  poriadku  a ukladá  hlavnej  kontrolórke  do 
budúceho  zasadnutia  OZ  vypracovať  nové  znenie  Odmeňovacieho  poriadku, 
7 poslancov za, 2 poslanci sa zdržali.

K     bodu 7  
Schválenie sadzobníka poplatkov obce Lehota na rok 2012

o OZ  schvaľuje  Sadzobník  poplatkov  obce  Lehota  na  rok  2012,  viď  príloha, 
jednomyseľne (9 poslancov za). 

K     bodu 8  
Schválenie  VZN  o určení  výšky  dotácie  na  prevádzku  a mzdy  škôl  a školských  zariadení  
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lehota

 P.  starosta  prečítal  dôvodovú  správu  k návrhu  VZN,  ktorú  vypracovala  hlavná 
kontrolórka (viď príloha).

 OZ schvaľuje dodatok k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
MŠ,  školského  zariadenia  so  sídlom  na  území  obce  Lehota,  jednomyseľne  (9 
poslancov za). 

K     bodu 9  
Schválenie VZN obce Lehota o dani z nehnuteľnosti na rok 2012

 OZ schvaľuje VZN obce Lehota o dani z nehnuteľnosti na rok 2012, jednomyseľne 
(jednomyseľne).

K     bodu 10  
Schválenie  VZN  obce  Lehota  o miestnych  daniach  a o miestnom  poplatku  za  komunálne  
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012

• P. starosta informoval o zmene voči roku 2011. Zmena nastala vo výške poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde suma za osobu a kalendárny rok sa 
zmenila z 18 € na 18,50 €, za podnikateľa FO a PO z 50 € na 51,50 € a za ďalšieho 
zamestnanca z 6 € na 6,10 €. 

• P. Chmelár – navrhuje v IV. časti Daň za nevýherné hracie prístroje, bod 5) navrhuje 
sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj z navrhovanej sumy 50€ na sumu 60 €, 
jednomyseľne.

• P. Chmelár – navrhuje v V. časti  bod 3) sumu za podnikateľ FO a PO znížiť zo sumy 
51,50  €  na  sumu  37  €.  Nakoľko  ako  podnikateľ  to  pozná  a nenaplní  ani  toľko 
kontajnerov ako samotná FO a väčšinou času je preč a keď má väčší odpad, musí si ho 
vyviezť na skládku a znovu zaň zaplatiť, 1 poslanec za, 3  proti , 5 sa zdržali.

• OZ  schvaľuje  VZN  obce  Lehota  o miestnych  daniach  a o miestnom  poplatku   za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012, jednomyseľne. 

K     bodu 11  
Stanovisko hlavného kontrolóra k navrhovanému rozpočtu obce na rok 2012 až 2014
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o Nakoľko hlavná kontrolórka bola ospravedlnená, tak Stanovisko hlavného kontrolóra 
predniesol  zástupca  starostu  p.  Kriváček,  kde  v závere  sa  uvádza,  že  hlavná 
kontrolórka odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh programového rozpočtu  obce 
Lehota na rok 2012 a viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2014 schváliť. 

o OZ  berie  na  vedomie  Stanovisko  hlavného  kontrolóra  k návrhu  viacročného 
programového rozpočtu obce Lehota na roky 2012 – 2014, jednomyseľne. 

K     bodu 12  
Schválenie rozpočtu obce na rok 2012 a na roky 2013 a 2014                      

 P.  starosta  informoval  –  rozpočet  obce  Lehota  sa  vypracovával  podľa  najlepšieho 
svedomia  a vedomia,  podľa  reálnych  finančných  možností  obce.  Na  rok  2012  je 
rozpočet spracovaný reálne. Čo sa týka podielovej dane, tak v roku 2009 (fin.kríza) 
boli zo štátu dve dotácie, v 2010 len jedna dotácia a v roku 2011 ešte stále nedosahuje 
podielová daň úroveň, ktorá bola v roku 2008.

 P. Držík – pýta sa v Programe 1, podprogram 1.1. Manažment, pol. 637 027 Odmeny 
zamestnancov mimopracovného pomeru, že o aké odmeny sa jedná. P. starosta – sú to 
odmeny na základe dohôd o vykonaní práce pre rôzne príležitostné vykonané služby. 
Myslí si, že takto vykonané práce omnoho šetria financie, nakoľko externé firmy by 
boli oveľa drahšie. 

 P. Držík a p. Chmelár – pýtajú sa v Programe 1, podprogram 1.1 Manažment, pol. 627 
Príspevok do DDP, či je nám táto položka v rozpočte potrebná, nakoľko si myslí, že je 
to  nadštandard.  Zisťoval  si  na iných obciach,  že  to  vôbec  nepoznajú a pýtal  sa  p. 
starostu či je to povinnosť alebo sa nemusia obce sa riadiť kolektívnou zmluvou.  P. 
starosta – samozrejme že je potrebná táto položka. Vyplýva to z kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa, ktorou sa obec riadi.

 P. Kriváček – rozpočet je nastavený tak, aby boli pokryté príjmy a výdavky v tejto 
dobe také akú sú.

 P. Chmelár – už teraz by sme sa mali zaoberať v rozpočte stretnutiu Lehôt. Treba nájsť 
prostriedky cca 13 tis. € na tribúnu na ihrisku OŠK, nakoľko to veľmi súvisí. 

 P. Gála – informoval ohľadne požiadavky na vybudovanie tribúny na ihrisku OŠK. 
Konštrukcia  je  navrhnutá  z odľahčeného materiálu  a čo  sa  týka  prác,  tak  by sa to 
uskutočnilo svojpomocne resp. vo vlastnej réžii.  

 P.  starosta  –  kedykoľvek  v priebehu  roka  sa  dá  rozpočtovým  opatrením  upraviť 
rozpočet. 

 P. Držík – odporúča starostovi, aby na zasadnutí ZMOSu reprodukoval požiadavky, 
aby lepšie hájili požiadavky samospráv.

 P. Chmelár – navrhuje znížiť v podprograme 2.10. Kultúra – KD, z položky 642 002 
Kultúrnospoločenské akcie a z položky 633 006 Všeobecný materiál.  P. Kubicová – 
myslí si,  že to nie je dobrý nápad, hlavne uberať z položky kultúrnospoločenských 
akcií, nakoľko tieto výdavky sú opodstatnené. 

 Po vzájomnej diskusii k navrhovanému rozpočtu:
OZ schvaľuje programový rozpočet obce Lehota na rok 2012, 7 poslanci za, 2 sa zdržali a OZ 
jednomyseľne berie na vedomie rozpočet na roky 2013 a 2014.

K     bodu 13  
Rôzne
Informoval starostu obce o:

o udržaní hospodárenia a zabezpečenia základných potrieb zo strany obce v roku 2011
o vyhotovení  odborného  posudku  –  Odvlhčenie  budovy  obecného  úradu.  Bola 

zabezpečovaná v priebehu II.  polroku rekonštrukcia budovy školského klubu (nový 
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obecný  úrad),  kde  svojpomocne  a aj  na  základe  dohôd  o vykonaní  prác  boli 
uskutočnené rôzne práce

o zabezpečení  potravinovej  pomoci  z európskej  únii.  V obci  Lehota  bola  pomoc 
poskytnutá 195 občanom

o vybavení právoplatného stavebného povolenia pre projekt centrálne zóny
o svojpomocnom zveľadení striedačiek v areáli OŠK
o zrekonštruovaní  zdravotného  strediska  (čakáreň  pre  dospelých  a kompletná  údržba 

ambulancie detskej doktorky)
o stretnutí  v rámci  mikroregiónu  ohľadne  získavania  do  budúcna  finančných 

prostriedkov cez NSK prostredníctvom LEADER
o vybavení  stavebného  povolenia  na  vybudovanie  protihlukového  opatrenia  na 

jestvujúcom moste  R1.

K     bodu 14  
Prerokovanie platu starostovi obce na rok 2012
Na základe zákona č.  253/1994 Z.z.  o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest, podľa § 4, odstavec  4 „Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne 
raz ročne prerokuje“ a podľa § 4, odstavec 2 môže plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.  €. 
Podľa priemernej mzdy národného hospodárstva od 1.1.2011 plat starostu je vo výške 769 € x 
1,98 koeficient od počtu obyvateľov = 1 522,62 € (zaokrúhlene 1 523 €)  x 5 % (76,15 €, po 
zaokrúhlení 77 €) =  plat starostu vo výške 1 600 €.

 P. Kriváček dal hlasovať o forme hlasovania, za tajné hlasovanie bol 1 poslanec za a 8 
sa zdržali, čiže sa hlasuje verejne.

 P. Kriváček – navrhuje 10 % navýšenie, 4 poslanci za, 2 proti a 3 sa zdržali, návrh 
neprešiel.

 P.  Držík – navrhuje nulové navýšenie,  2 poslanci  za,  4  proti  a 3  sa zdržali,  návrh 
neprešiel.

 P. Pavel – navrhuje 5 % navýšenie, čo predstavuje zvýšenie o 76,15 €,  7 poslancov za, 
2 sa zdržali, návrh prešiel.

 OZ schvaľuje na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest, podľa § 4, odstavec  2, zvýšenie platu 
starostu obce Lehota o 5 %, čo predstavuje sumu 76,15 €, po zaokrúhlení 77 €. Plat 
starostu obce od 1.1.2012 je na základe tohto rozhodnutia vo výške 1 600 €.

K     bodu 15  
Interpelácie poslancov

Ing. Chlebec Ivan                                        
o Na  základe  sťažností  zákazníkov  obchodu  potravín  Kravla,  zbytočne  sa  blokuje 

parkovaním určitých zamestnancov obecného úradu na parkovisku pred obchodom. 
o P. Kriváček – je to verejné priestranstvo. 

P. Kubicová Dagmar                                        
o Pýta sa, čo sa plánuje s pôvodným obecným úradom.
o P.  starosta  –  pripravuje  sa  dokumentácia  na  prvú  etapu  realizácie,  ktorá  ukáže  aj 

finančné náklady a podľa toho sa bude ďalej postupovať a budú sa viesť rokovania 
s Coop Jednota.  V priebehu roka sa bude rozhodovať na aký účel  sa využijú tieto 
priestory, nakoľko si myslí, že na funkciu obecného úradu nie sú dobré a vhodné. 
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o P. Zaujecová – či by nebolo vhodné ku kultúrnemu domu pristaviť k priestorom kde je 
momentálne piváreň obecný úrad. 

K     bodu 16  
Diskusia

Ing. Kasana Anton                        
 Dňa 5.10.2011 OZ schválilo žiadosť Ing. Kasanu o odpredaj pozemku s podmienkou. 

JUDr. Svrčková vypracovala právny názor ku kúpnej zmluve, kde obe môže odpredať 
pozemky parc. č. 324/20 zastav. plochy a nádvoria o výmere 15 m2, parc. č. 324/21 
zastavané  plochy  a nádvoria  o výmere  85  m2  v celosti  Ing.  Antonovi  Kasanovi 
a manž. za predpokladu, že OZ uznesením udelí súhlas s priamym predajom postupom 
podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – 
teda  ako  prevod  majetku  obce  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  (OZ  musí 
rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov), pričom osobitný zreteľ musí 
byť  v uznesení  zdôvodnený (teda  že  tento  majetok  obce  v prírode  dlhé  roky tvorí 
súčasť nehnuteľností t.č. už patriacich kupujúcim, kupujúci majú už na pozemku parc. 
č. 324/20 postavenú stavbu garáže spolu s betónovou ohradou na parc. č. 324/21 a pri 
ich výstavbe boli v dobrej viere, že im tieto pozemky patria) a zámer previesť majetok 
týmto spôsobom musí obec zverejniť najmenej 15 dní pre schvaľovaním prevodu OZ 
na svojej úradnej tabule a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť 
zverejnený počas celej tejto doby. Ďalej OZ schváli dohodnutú kúpnu cenu a spôsob 
jej úhrady (dohoda o kúpnej cene je podstatnou náležitosťou kúpnej zmluvy a preto 
musí byť dohodnutá kúpna cena v uznesení presne určená, obec v prípade takéhoto 
prevodu nemusí mať vypracovaný znalecký posudok). 

 V tomto  prípade  je  uznesenie  č.  45/2011  nevykonateľné  v spôsobe  úhrady,  ceny 
a podmienky zmeny ceny. Navrhuje zrušiť uznesenie č. 45/2011 a prijať nové. 

 OZ ruší uznesenie č. 45/2011, jednomyseľne (9 poslancov za).
 Nakoľko uznesenie č. 46/2011 bolo tak isto podmienené (žiadosť p. Zaujeca) OZ ruší 

uznesenie č. 46/2011, jednomyseľne (9 poslancov za).
 OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov priamy predaj nehnuteľností, vedených na 
GP č. 48.1/2011, parcela č. 324/20 k.ú. Lehota zastavaná plocha o výmere 15 m2 v 
cene 8 eur za 1 m2  a parc. č. 324/21 k.ú. Lehota zastavaná plocha o výmere 85 m2 v 
cene 5 eur  za 1 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. Uvedený predávaný majetok obce 
v prírode dlhé roky tvorí súčasť nehnuteľností t.č. užívaných kupujúcimi, ktorí majú 
na  uvedených  pozemkoch  postavenú  garáž, oplotenie  a užívajú  záhradu  a pri  ich 
výstavbe boli v dobrej viere, že im tieto pozemky patria. Kupujúci uhradia kúpnu cenu 
545 eur  na  účet OÚ č. 0800933001/5600, alebo v hotovosti do pokladne OcÚ, 8 
poslancov za 1 proti. 

 OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov priamy predaj nehnuteľností, vedených na 
GP č. 48.2/2011, parcela č. 324/18 k.ú. Lehota zastavaná plocha o výmere 17 m2 v 
cene 8 eur za 1 m2  a parc. č. 324/19 k.ú. Lehota zastavaná plocha o výmere 95 m2 v 
cene 5 eur za 1 m2  Jánovi Zaujecovi, dátum narodenia: 23.05.1958 a Oľge Zaujecovej, 
rod.  Ďurfinovej,  dátum  narodenia:  15.12.1958,  bytom  951  36   Lehota  č.  11  vo 
spoluvlastníckom podiele 1 / 1. Uvedený predávaný majetok obce v prírode dlhé roky 
tvorí  súčasť  nehnuteľností  t.č.  užívaných  kupujúcimi,  ktorí  majú  na  uvedených 
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pozemkoch  postavenú  garáž, oplotenie  a užívajú  záhradu  a pri  ich  výstavbe  boli  v 
dobrej viere, že im tieto pozemky patria. Kupujúci uhradia kúpnu cenu 611 eur  na 
účet OÚ č. 0800933001/5600, alebo v hotovosti do pokladne OcÚ, 8 poslancov za 1 
proti. 

JUDr. Burda Jozef                        
 Pýta sa akú má možnosť občan Lehoty zoznámiť sa s obecným rozpočtom na rok 2012 

a zasiahnuť do jeho tvorby. Mala byť vytvorená diskusia, aby mohli občania vyjadriť 
svoj názor. P. starosta – rozpočet bol sprístupnený na obecnom úrade u p. ekonómky. 

 Pýta sa či položka v rozpočte „Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru“ či je 
to mzda alebo odmena. P. Zabáková – mzda je na základe pracovného pomeru a táto 
položka je odmena na základe dohody o vykonaní práce. 

 Riešil sa problém s retardérom na Šenkovskej ulici a vtedy na OZ sám navrhol, aby 
bol  po  jeho  odstránení  namontovaný  na  ul.  Prostredné  hony.  Radikálne  sa  zvýšil 
pohyb motorových vozidiel a obyvateľov, nakoľko je vytvorená nová ulička a bolo by 
vhodné jeho osadenie aspoň na jednom mieste. 

 Schvaľoval sa odmeňovací poriadok obce, pýta sa, či sa týka aj zamestnancov obcí. 
JUDr. Burdu ako občana zaujímajú mzdy zamestnancov (hrubé aj čisté mzdy). Myslí 
si, že zo zákona ako občan má na to právo. P. starosta – dá preveriť túto otázku. 

 Pýta sa, koľko je v rozpočte na rok 2012  vyčlenených finančných prostriedkov na 
prípravu projektov a čerpanie eurofondov. P. starosta – na rok 2012 je rozpočtovaných 
20 tis. eur a nie sú špecifikované na aké projekty sú určené. 

 V akom stave je príprava kanalizácie a chcel by nahliadnuť do projektov. P. starosta – 
je  v štádiu  územného  rozhodnutia.  Ďalej  sa  pýta  ktoré  cesty  sa  riešili  v rámci 
vysporiadania ku vzťahu kanalizácie. P. starosta – na LV je južná strana a najbližšie sa 
plánuje  vysporiadanie  ul.  Prostredné  hony.  Treba  prečkať  budúci  rok,  v rámci 
prebehnutia ROEP, ktorá tie veci porieši lacnejšie.  

 Navrhuje OZ pripraviť  nový územno-smerný plán so širokou diskusiou v obci.

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 14. decembra 2011 
o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 49/2011         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
schvaľuje finančnú výpomoc p. Gergelovej Márii, bytom Lehota č. 230 vo výške 500 €.

K     Bodu 4     
Uznesenie č. 50/2011  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
v znení  neskorších  predpisov  priamy predaj  nehnuteľností,  vedených  na  GP č.  164/2011, 
parcela č. 324/22 k.ú. Lehota zastavaná plocha o výmere 140 m2 v cene 5 eur za 1 m2 Ivanovi 
Urcikánovi,  dátum narodenia:  09.06.1967  a Andree  Urcikánovej,  rod.  Chlebcová,   dátum 
narodenia:  04.10.1971,  bytom 951 36  Lehota č.  653 vo spoluvlastníckom podiele  1 /  1. 
Uvedený  predávaný  majetok  obce  v prírode  dlhé  roky  tvorí  súčasť  nehnuteľností  t.č. 
užívaných  kupujúcimi,  ktorí  majú  na  uvedených  pozemkoch  postavenú  garáž, oplotenie 
a užívajú záhradu a pri ich výstavbe boli v dobrej viere, že im tieto pozemky patria. Kupujúci 
uhradia kúpnu cenu 700 eur  na  účet OÚ č. 0800933001/5600, alebo v hotovosti do pokladne 
OcÚ.
 
K     Bodu 4  
Uznesenie č. 51/2011   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
uzatvorenie zmluvy o nájme medzi spoločnosťou Dr. Smart and Partner s.r.o., Odborárska 50, 
Bratislava.

K     Bodu 4     
Uznesenie č. 52/2011 
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e 
žiadosť p.  Krála  o uzatvorenie nájomnej  zmluvy o prenájme a zaväzuje p.  Kráľa vypratať 
priestory do 31.01.2012. 

K     Bodu 4     
Uznesenie č. 53/2011   
Obecné zastupiteľstvo
p o t v r d z u j e   
že Dagmara Tábiová, rod. Tábiová, trvale bytom Lehota 460, užíva nehnuteľnosti, vedené na 
GP č. 37/2010, pôvodná parc. č. 600/8 zastavaná plocha o výmere 858 m2 a parc. č. 600/21 
zastavaná plocha o výmere 6 713 m2 v celosti. 

K     Bodu 4     
Uznesenie č. 54/2011   
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Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
právo prejazdu a uloženia  inžinierskych sietí  k parcele  č.  15/1  záhrady v kat.  území  obce 
Lehota, cez časť parc. č. 364/3 v celkovej šírke 3 metre a celkovej dĺžke 27,4 m, o výmere 
82,2 m2, v prospech Márii Tábiovej, rod. Zaujecovej, bytom Lehota 460.

K     Bodu 4     
Uznesenie č. 55/2011   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
jednorazovú  finančnú  podporu  vo  výške  100  €  pre  Detský  domov  Močenok,  pre  Luciu 
Škadrovú. 

K     Bodu 4     
Uznesenie č. 56/2011   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
v znení  neskorších  predpisov priamy predaj  nehnuteľností,  vedených na  GP č.  15.1/2011, 
parcela č. 324/16, diel 1,  k.ú. Lehota ostatná plocha o výmere 84 m2 v cene 5 € eur za 1 m2 

a na GP č. 14/2009, parc. č. 332/70 k.ú. Lehota zastavaná plocha o výmere 202 m2 v cene 5 
eur za 1 m2  Ing. Mariovi Kečkešovi, dátum narodenia: 07.09.1971, bytom 951 36  Lehota č. 
21.  Uvedený  predávaný  majetok  obce  v prírode  dlhé  roky tvorí  súčasť  nehnuteľností  t.č. 
užívaných  kupujúcim,  ktorý  má  na  uvedených  pozemkoch  postavené oplotenie  a užívajú 
záhradu a pri ich výstavbe boli v dobrej viere, že im tieto pozemky patria. Kupujúci uhradí 
kúpnu cenu 1 430 eur  na  účet  Obce Lehota č.  0800933001/5600,  alebo  v hotovosti  do 
pokladne Obecného úradu.

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 57/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
Ing.  Kováčovi  Vladimírovi  výstavbu  bytového  domu   na  parc.  č.  13/1  a parc.  č.  13/2 
s podmienkou,  aby  stavebník  vybudoval  chodník  pozdĺž  potoka  na  parc.  č.  339/2 
o minimálnej šírke 150 cm.

V zmysle  Zákona o obecnom zriadení  č.  369/1990 Zb.,  §  13 ods.  6),  pozastavujem výkon  
uznesenia obecného zastupiteľstva č. 57/2011.

         .........................................................
          Mgr. Pavol Z a u j e c

starosta obce Lehota

K     Bodu 4       
Uznesenie č. 58/2011 
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Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e      
žiadosť p. Baka Mareka, Lehota č. 333 o  predĺženie nájomnej zmluvy o prenájme vnútorných 
priestorov kultúrneho domu pre prevádzku „Piváreň Lehota“ na rok 2012 za podmienky, že 
do 30.06.2012 zrekonštruuje  vnútorné priestory a vytvorí riadne odvetranie.
 
K     Bodu 4  
Uznesenie č. 59/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
n e s c h v a ľ u j e   
žiadosť p. Domčeka Štefana, Lehota č. 50 o odkúpenie pozemku vedeného na LV č. 1076 kat. 
úz. Lehota, parc. č. 177/3 ako orná pôda o výmere 1 033 m2.

K     Bodu 5  
Uznesenie č. 60/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
príkaz starostu k vykonaniu inventarizácie k 21.12.2011.

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 61/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
n e s c h v a ľ u j e   
návrh  odmeňovacieho poriadku  a ukladá  hlavnej  kontrolórke  do  budúceho zasadnutia  OZ 
vypracovať nové znenie Odmeňovacieho poriadku.

K     Bodu 7  
Uznesenie č. 62/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
Sadzobník poplatkov obce Lehota na rok 2012.

K     Bodu 8  
Uznesenie č. 63/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
dodatok  k VZN  o určení  výšky  dotácie  na  prevádzku  a mzdy  na  žiaka  MŠ,  školského 
zariadenia so sídlom na území obce Lehota.

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 64/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
VZN obce Lehota o dani z nehnuteľnosti na rok 2012.

K     Bodu 10  
Uznesenie č. 65/2011   
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Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
VZN  obce  Lehota  o miestnych  daniach  a o miestnom  poplatku   za  komunálne  odpady 
a drobné stavebné odpady na rok 2012.

K     Bodu 11  
Uznesenie č. 66/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu obce Lehota 
na roky 2012 – 2014.

K     Bodu 12  
Uznesenie č. 67/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
a)  s c h v a ľ u j e    
programový rozpočet obce Lehota na rok 2012 
b)  b e r i e   n a   v e d o m i e 
rozpočet na roky 2013 a 2014.

K     Bodu 14  
Uznesenie č. 68/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest, podľa § 4, odstavec  2, zvýšenie platu starostu obce Lehota  o 5 %, čo 
predstavuje sumu 76,15 €, po zaokrúhlení 77 €. Plat starostu obce od 1.1.2012 je na základe 
tohto rozhodnutia vo výške 1 600 €.

K     Bodu 16  
Uznesenie č. 69/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
r u š í             
uznesenie č. 45/2011, zo dňa 5. októbra 2011.

K     Bodu 16  
Uznesenie č. 70/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
r u š í             
uznesenie č. 46/2011, zo dňa 5. októbra 2011.

K     Bodu 16  
Uznesenie č. 71/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
v znení  neskorších  predpisov priamy predaj  nehnuteľností,  vedených na  GP č.  48.1/2011, 
parcela č. 324/20 k.ú. Lehota zastavaná plocha o výmere 15 m2 v cene 8 eur za 1 m2 a parc. č. 
324/21 k.ú. Lehota zastavaná plocha o výmere 85 m2 v cene 5 eur za 1 m2  Ing. Antonovi 
Kasanovi,  dátum narodenia:  16.11.1948  a PhDr.  Anne  Kasanovej,  PhD,  rod.  Bernáthová, 
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dátum narodenia: 15.01.1951, bytom 951 36  Lehota č. 688 vo spoluvlastníckom podiele 1 / 1. 
Uvedený  predávaný  majetok  obce  v prírode  dlhé  roky  tvorí  súčasť  nehnuteľností  t.č. 
užívaných  kupujúcimi,  ktorí  majú  na  uvedených  pozemkoch  postavenú  garáž, oplotenie 
a užívajú záhradu a pri ich výstavbe boli v dobrej viere, že im tieto pozemky patria. Kupujúci 
uhradia kúpnu cenu 545 eur  na  účet OÚ č. 0800933001/5600, alebo v hotovosti do pokladne 
OcÚ. 

K     Bodu 16  
Uznesenie č. 72/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
v znení  neskorších  predpisov priamy predaj  nehnuteľností,  vedených na  GP č.  48.2/2011, 
parcela č. 324/18 k.ú. Lehota zastavaná plocha o výmere 17 m2 v cene 8 eur za 1 m2 a parc. č. 
324/19 k.ú. Lehota zastavaná plocha o výmere 95 m2 v cene 5 eur za 1 m2  Jánovi Zaujecovi, 
dátum  narodenia:  23.05.1958  a Oľge  Zaujecovej,  rod.  Ďurfinovej,  dátum  narodenia: 
15.12.1958,  bytom  951  36   Lehota  č.  11  vo  spoluvlastníckom  podiele  1  /  1.  Uvedený 
predávaný  majetok  obce  v prírode  dlhé  roky  tvorí  súčasť  nehnuteľností  t.č.  užívaných 
kupujúcimi,  ktorí  majú  na  uvedených  pozemkoch  postavenú  garáž, oplotenie  a užívajú 
záhradu a pri ich výstavbe boli v dobrej viere, že im tieto pozemky patria. Kupujúci uhradia 
kúpnu cenu 611 eur  na  účet OÚ č. 0800933001/5600, alebo v hotovosti do pokladne OcÚ.

Overovatelia:                                         

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

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

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