
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16. februára 2011 

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

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

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

P.  starosta  informoval,  že  od  1.  februára  2011  menoval  do  funkcie  zástupcu  starostu 
p.  poslanca  Radoslava  Kriváčka.  Pri  tejto  príležitosti  poďakoval  bývalej  zást.  starostu 
p.  Kubicovej  za  dobrú  spoluprácu  a novému  zástupcovi  poprial  všetko  dobré   do  novej 
funkcie. 

Program:
1. Úvod
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Správa nezávislého autídora za rok 2009
4. Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2010             
5. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2011
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k navrhovanému rozpočtu obce na roky 2011 až 

2013
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2011 a na roky 2012 a 2013
8. Stanovisko k výrubom pre školské areály v obci Lehota           
9. Projekty, žiadosti o dotácie ...          
10. Žiadosti a sťažnosti                                         
11. Rôzne
12. Interpelácia poslancov 
13. Diskusia
14. Záver

Po  predložení  programu  starosta  obce  požiadal  poslancov  o predloženie  návrhov,  alebo 
pripomienok k programu rokovania. P. Držík navrhuje doplnenie programu nasledovne: Za 
bod 3) zaradiť ako bod 4) Zrušenie uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ. 5 poslancov 
za, 1 proti a 3 sa zdržali. Následne navrhuje za nový bod 4) zaradiť ako bod 5) Určenie platu 
starostu obce Lehota, 5 poslancov za, 1 proti a 3 sa zdržali hlasovania. 
P.  Chmelár navrhuje presunúť bod 10) Žiadosti  a sťažnosti  za nový bod 5) ako bod 6),  7 
poslanci za, 2 sa zdržali hlasovania. 

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

- Terézia  Andrášiková            
- Alexander Gála          
- Slávka Zaujecová  



Za overovateľov zápisnice určil:
- Juraj Pavel           
- Dagmar  Kubicová        

Za zapisovateľku zápisnice určil:
- Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Správa nezávislého auditu za rok 2009
Ekonómka obce predniesla správu  nezávislého auditu za rok 2009, kde v závere sa uvádza 
nasledovné: „Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad 
na  finančnú  situáciu  obce  Lehota  k 31.  decembru  2009,  na  výsledky  jej  hospodárenia 
a finančné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve“. 

o  OZ berie  na  vedomie  správu  nezávislého  audítora  za  rok  2009,  jednomyseľne  (9 
poslancov za)

K     bodu 4  
Zrušenie uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ 
Tento bod bol doplnený p. poslancom Držíkom. 

• Navrhuje  dať  hlasovať  o zrušení  uznesenia  č.  86/2010  zo  dňa  20.12.2010 
z ustanovujúceho OZ, nakoľko si myslí, že bol porušený zákon. Pred OZ hovoril s  
p. HK Bc. Vajdovou, že či si všimla nejakú nezhodu v tom, čo sa prijalo v uznesení 
č.  86/2010.  Pri  hlasovaní  vznikla  otázka  od  p.  Držíka,  či  je  možnosť  hlasovať 
verejným hlasovaním o určení platu starostu + navýšení platu starostu. Odpoveď od p. 
starostu  znela  „toto  rieši  tajné  hlasovanie  v odmeňovacom  poriadku  a dohoda 
z pracovného stretnutia“. P. Držík tvrdí, že odmeňovací poriadok nehovorí o tajnom 
hlasovaní, rieši sa tu len tajné hlasovanie pri štvrťročných odmenách starostu. Myslí 
si, že v tomto bode sa porušil aj odmeňovací poriadok. 

• HK  Bc.  Vajdová,  je  pravda,  že  zaváhala  vtedy  či  je  to  verejným  alebo  tajným 
hlasovaním. Vedela, že je odmeňovací poriadok upravený. Nemá šancu mať v hlave 
všetky zákony a predpisy.  Odmeňovací poriadok presne nerieši hlasovanie (či tajné 
alebo verejné). Zákon to tak isto nerieši, nie je to tam presne definované. Myslí si, že 
zákon v tom prípade nebol porušený.

• P. starosta – odmeňovací poriadok túto záležitosť nerieši, či tajným alebo verejným 
hlasovaním. Keď bývavali pracovné stretnutia, myslí si, že sa stretával s ľuďmi, ktorí 
budú pracovať pre blaho tejto obce a nebudú hneď nedodržiavať na prvom zasadnutí, 
to na čom sa dohodli na prac. stretnutí. Na prac. stretnutí bolo 7 poslancov. Jasne sa 
dohodli, že táto záležitosť bude na OZ riešená tajným hlasovaním. Pýta sa ostatných 
6-tich poslancov, ktorí tam boli, 

• i je to pravda. 
• P. Andrášiková – nepamätá si či sa to riešilo 
• P. Kriváček – presne na tomto prac. stretnutí sa p. Držík pýtal akou formou sa rieši  

odmeňovanie starostu 
• P. Držík – nepýtal sa, či sa rieši tajným alebo verejným hlasovaním. Tento bod Určenie 

platu starostu sa určite neprejednávalo týmto spôsobom. Nekorektnosť vidí v tom, že 
sa ako poslanec opýtal, či sa môže hlasovať verejným hlasovaním. A nekorektnosť 
vidí v tom, že p. starosta odpovedal už vyššie citovanú vetu. 

• P. Pavel – o odmeňovacom poriadku sa bavilo na prac. stretnutí a dohodlo sa, že sa 
bude hlasovať tajným hlasovaním.

• P. Gála – bavilo sa o komisiách a bavilo sa aj o hlasovaní



• P. Kubicová – aj napriek tomu, že nebola na pracovnom stretnutí, si myslí, že zákon 
nebol porušený, nakoľko vždy to aj bolo zaužívané, že je tajné hlasovanie, tak v tom 
nevidí problém.

• Ing. Chlebec – pamäť nestráca, reč bola o platoch ale nebolo konkrétne povedané akou 
formou bude prevedené hlasovanie

• P. starosta – si myslí, že tajné hlasovanie je najdemokratickejšia forma hlasovania akú 
pozná

• P. Chmelár – na stretnutí sa hovorilo o odmenách,  komisiách a o plate sa hovorilo, že 
koľko  násobok  má.  O navýšení  základné  platu  starostu  sa  vôbec  absolútne 
nedebatovalo.  Myslí  si,  že  bolo  porušené  hlasovacie  právo p.  Držíka,  dať  verejne 
hlasovať, nebolo mu to umožnené.

• OZ ruší uznesenie č.  86/2010 z ustanovujúceho zasadnutia OZ, zo dňa 20.12.2010, 
5 poslancov za (p. Držík, Ing. Chlebec, p. Chmelár, p. Andrášiková, p. Zaujecová), 4 
poslanci proti (p. Kubicová, p. Gála, p. Pavel, p. Kriváček)

K bodu 5
Určenie platu starostovi obce 
P.  Držík  požiadal  p.  Zabákovú,  aby odcitovala  zákon,  v ktorom sa  hovorí  o určení  platu 
starostu

 P. Držík dáva hlasovať o určení navýšenia platu starostu verejným hlasovaním
 OZ určuje hlasovanie o navýšení platu verejné, 5 poslancov za (p. Držík, Ing. 
Chlebec, p. Chmelár, p. Andrášiková, p. Zaujecová), 2 poslanci proti (p. Kriváček, p. 
Gála), 2 poslanci sa zdržali (p. Kubicová, p. Pavel)
 P. Držík navrhuje určenie platu starostu bez navýšenia

 OZ schvaľuje nulové navýšenie platu starostu obce Lehota, 5 poslancov za (p. Držík, 
p. Chmelár, Ing. Chlebec, p. Andrášiková, p. Zaujecová), 3 poslanci proti (p. Gála, p. 
Kubicová, p. Kriváček), 1 sa zdržal (p. Pavel)

K     bodu 6  
Žiadosti a sťažnosti 

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 odkladá žiadosť Ing. Gerberyho na najbližšie OZ, jednomyseľne (9 poslancov za)

Bc. Milan Barát, Mgr. Igor Ukropec, p. Dubeň, p. Zaujec
• Mgr. Ukropec informoval ohľadne žiadosti.  Nakoľko žiadosť bola už prejednávaná 

viackrát na OZ, táto žiadosť je upresnená a doplnená. 
• obsahom pôvodnej žiadosti  bolo vydanie súhlasu na vybudovanie sietí  (elektrickej, 

vodovodnej  a plynovej  prípojky)  cez  pozemok parc.  č.  730/5  a 730/9,  ktoré  sú  vo 
vlastníctve obce Lehota, evidované Správou katastra v Nitre na LV č. 1076. Vzhľadom 
na skutočnosti,  ktoré  nastali  pri  možnej  realizácii  plynovej  a na  základe  vyjadrení 
správcov podzemných vedení (vedené rozvody by museli byť v dimenziách potrubí, 
ktoré umožnia v budúcnosti  pripojenie všetkým ďalším stavebníkom na plánovanej 
trase – celá ulica a s tým súvisiaca vysoká finančná investícia), upresňujú žiadosť na 
vydanie súhlasu na vybudovanie elektrickej prípojky, ktorá bude pre napojenie štyroch 



užívateľom.  Podmienkou  Spoločného  stavebného  úradu  je  vybudovanie  spevnenej 
prístupovej plochy (cesty)

• v prípade,  že  ak  bude  novovybudované  vedenie  na  celej  ulici,  odpoja  pôvodné 
a napoja sa na nové vedenie.

• P- Chmelár – bol by rád osobnému stretnutie na mieste realizácie. 
• P. Kriváček - nakoľko už tam bola stavebná komisia, nie je to potrebné
• P. Kubicová – nevidí dôvod brániť schváleniu. Budú si to robiť na vlastné náklady, 

podmienka bude splnená, že sa napoja potom na centrálne inž. siete.  Treba vychádzať 
ľuďom v ústrety. Konečne sa tá cesta začala rozbiehať a budovať.

• OZ schvaľuje žiadosť Mgr.  Ukropca,  Bc.  Baráta,  p.  Dubeňa,  p.  Zaujeca o vydanie 
súhlasu k vybudovaniu elektrickej prípojky a so spevnením časti cesty v danej lokalite, 
jednomyseľne (9 poslancov za)

P. Mária Pavelová                             
• žiada  o odkúpenie pozemku parc.č.  333/48. Pozemok je vlastníctvom obce Lehota, 

ale menovaná ho užíva viac ako 50 rokov.
• p. Držík – žiada o objasnenie situácie 
• p. starosta – obec Lehota odpredáva svoje okrajové pozemky, resp. tie ktoré tam mali 

občania zahradené do svojho užívania a na základe vypracovanej urbanistickej štúdie 
a odsúhlasenia OZ na vypracovanie PD pre centrálnu zónu sa OZ  uznieslo a dohodlo, 
že pozemky odpredá, okrem toho krajného, ktorý užíva p. Pavelová. Z dôvodu jeho 
využitia ako parkovacej plochy a ktorý je zaradený do prípravy PD, ktorá je v štádiu 
prípravy na stavebné povolenie. Napriek týmto veciam a oboznámení tejto rodiny, na 
základe uznesení OZ prišla táto žiadosť. 

• HK Bc. Vajdová – na základe zákona o obecnom majetku sa robil  dodatok k VZN 
Zásady  hospodárenia  s majetkom,  kde  OZ upravilo  dodatočne  cenu  na  prechodné 
obdobie 2010 na odpredaj obecného majetku. 

• p.  Petrík  –  vypracoval  zámer,  ktorý  by  riešil  danú  situáciu,  ktorú  obec  Lehota 
neakceptovala. 

• Ing. Petríková – informovala ohľadne PD centrálnej zóny. Všetci vlastníci  priľahlých 
pozemkov dotknutej  parcely boli  pozvaní  na  jednanie  v danej  veci.  Nakoľko však 
Regionálna  správa  a údržba  ciest  nesúhlasila  s prístupom  k  parkovisku  z hlavnej 
cesty  (dôvodom  bolo  aj  to,  že  táto  cesta  je  jediným  ťahom  okrem  ďiaľnice  na 
Bratislavu),  parkovisko  je  riešené  s prístupom  od  miestnej  komunikácie-  od  ZŠ 
Lehota. Obec Lehota  sa p. Petríkovi snažila ísť v ústrety, bolo to však znemožnené 
spomínaným stanoviskom.

• p.  starosta  –  v tomto  prípade  nejde  o p.  Pavelovú,  ale  o rozšírenie  obchodu  pre 
p.  Petríka.  Neodporúča  odpredať  parcelu,  iba  tzv.  žltú  časť,  ktorá  nie  je  zahrnutá 
v centrálnej zóne. 

• OZ nesúhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 333/48 pre p. Pavelovú, jednomyseľne 
(9 poslancov za)

P. Pavel Kozla                             
• žiada   o odkúpenie  pozemku č.  336/1.  Dňa  23.8.2006 bol  obcou  Lehota,  udelený 

súhlas  s užívaním  časti  parc.  č.  336/1  nachádzajúceho  sa  k.ú.  Lehota,  na  dobu 
neurčitú, pričom dôvodom pre udelenie tohto súhlasu bolo, že táto časť pozemku je 
pre  obec  nevyužitá  a p.  Kozla  ako  vlastník  susednej  nehnuteľnosti  tento  pozemok 
užíva už po dlhšiu dobu a využíva ho pre svoju čistiareň odpadových vôd. 



• p. Chmelár – navrhuje, aby pozemok zostal naďalej vo vlastníctve Obce a pre p. Kozla 
ponechať  v jeho trvalom užívaní.  Pri  budovaní  kanalizácie  by sa  mohlo  uvažovať 
o odpredaji, s tým, že by mal p. Kozla vecné bremeno na túto časť pozemku. 

• OZ nesúhlasí s odpredajom časti pozemku parc. č. 336/1 pre p. Kozlu, jednomyseľne 
(9 poslancov za)

P. Zuzana Ukropcová
• žiada  o udelenie  súhlasu  k vydaniu  notárskeho  osvedčenia  o vydržaní  vlastníckeho 

práva k časti nehnuteľnosti zameranej z pôvodnej parc. č. 143, ako diel č. 1 k parcele 
č. 141/1 o výmere 11 m2, diel č. 2 k parcele č. 141/1 o výmere 64 m2 v prospech 
Zuzany Ukropcovej. Žiadosť odôvodňuje tým, že boli splnené podmienky ustanovenia 
§ 134 Obč. zákonníka o vydržaní, nakoľko uvedenú nehnuteľnosť v celku, tak ako je 
zakreslená v GP, užívali jej starí rodičia nepretržite, nerušene a dobrovoľne viac ako 
65 rokov.

• p. starosta – súhlasí a dáva návrh na OZ za vyhovenie žiadosti p. Ukropcovej
• OZ  schvaľuje  žiadosť  p.  Ukropcovej  k udeleniu  súhlasu  k vydaniu  notárskeho 

osvedčenia  o vydržaní  vlastníckeho  práva  k časti  uvedených  nehnuteľností, 
jednomyseľne (9 poslancov za)

P. Stanislav  Král
• žiada 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)

• p. Král – osobne informoval ohľadne svojej žiadosti
• p. Kriváček – z návrhu rozpočtu na rok 2011 sú tu príjmy z prenajatých pozemkov 

a u p. Kráľa činí nedoplatok za rok 2010 cca 2300 €. Navrhuje, pokiaľ sa má jednať 
o nejakom odpustení, nech si p. Kráľ splní povinnosť úhrady a potom sa môže OZ 
rozhodovať o upravení nájomného. 

• p. Držík – či p. starosta rokoval s p. Králom. P. starosta – bolo osobné stretnutie, na 
ktorom prisľúbil svoj dlh zaplatiť.

• OZ nesúhlasí so žiadosťou p. Krála, so znížením nájomného, (8 poslancov za, 1 sa 
zdržal).

K bodu 7
Správa HK obce za rok 2010                                            

 HK predniesla správu HK obce Lehota za rok 2010, viď príloha 
 OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce p. Bc. Vajdovej za rok 2010, 

jednomyseľne (9 poslancov za)

K     bodu 8  
Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2011

 HK predniesla plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011, viď príloha 
 OZ poveruje hlavnú kontrolórku obce Bc. Vajdovú plniť plán kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2011, jednomyseľne (9 poslancov za)

K     bodu 9  
Stanovisko hlavného kontrolóra k navrhovanému rozpočtu obce Lehota na roky 2011 až 2013

 HK predniesla stanovisko k navrhovanému rozpočtu obce Lehota, viď príloha 



 OZ  berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k navrhovanému rozpočtu obce 
Lehota na roky 2011 až 2013, jednomyseľne (9poslancov za)

K     bodu 10  
Schválenie rozpočtu obce Lehota na rok 2011 a na roky 2012 a 2013

 p.  starosta  –  navrhovaný  rozpočet  odráža  celospoločenskú  situáciu  z hľadiska 
ekonomického a situáciu potom, ako istým spôsobom sa nevedelo presne zadefinovať 
a presne vyhodnotiť hospodársku krízu, ktorá zasiahla všetky štáty. Vznikli isté väčšie 
disproporcie a problémy s financovaním obcí a miest. Aj napriek všetkému zlému čo 
sa udialo (posledne v roku 2010 pre našu obec bol výpadok podielovej dane cca 60 tis. 
€)  obec  dokázala  udržať  finančné  prostriedky  na  takej  úrovni,  že  obec  Lehota, 
z hľadiska úveru nie je zadĺžená (okrem úveru zo ŠFRB na 15Bj). Čo sa týka výstavby 
Chodníkov,  obec  nevzala  žiadny  úver.  P.  HK  dobre  nazvala,  že  rozpočet  je 
vypracovaný  opatrne,  ale  aj  úsporne  a prezieravo  a hlavne  realisticky.  Treba  si 
uvedomiť  hospodársku  krízu.  Rozvíjanie  a dynamika  bude  nasledovať  v prípade 
stabilnej politickej situácie  až v roku 2013.

 p. Andrášiková – čo sa týka čistiacich prostriedkov, či nie je možnosť nakupovať ich 
hromadne  na  celý  rok,  bude  to  efektívnejšie.  P.  Zabáková  –  čistiace  sa  nakupujú 
priebežne podľa potreby (niekedy je to cca na 3-4 mesiace). Nebolo by to vhodné, 
nakoľko by bolo potrebné vytvoriť sklad, zabezpečiť výdaj. 

 p. Chmelár – čo sa týka revíznych správ si myslí, že sú to neadekvátne sumy
 p.  Držík – čo sa týka príspevku pre f.  VEOLIA, prečo sa to  platí.  P.  Zabáková – 

príspevok pre dopravnú spoločnosť  Veoliu  sa  platí  štvrťročne  v zmysle Obchodnej 
zmluvy  č. 2/1997. Príspevok je  na pravidelnú autobusovú linku č. 403401 Nitra – 
Lehota  –  Veľké  Zálužie.  V prípade  neposkytovania  príspevku,  bude  v konečnom 
dôsledku doplácať občan zvýšením cestovného.  P. Držík – vie, že Veoliu dotuje aj 
samosprávny kraj vysokými čiastkami. Navrhuje im nedávať žiadny príspevok a túto 
situáciu prerokovať na mikroregióne

 p. starosta – je tam isté riziko, že v prípade neprispievania zrušia určité spoje
 p. Držík – bude prvý, ktorý sa zasadí o to, ak budú chcieť zrušiť spoje. V prvom rade 

je tu obec, ktorá si dá žiadosť na Samosprávny kraj s argumentom tým, že tu žije veľa 
obyvateľov

 p. Držík – príspevok do DDP, čo obsahuje táto položka. P. Zabáková – je to príspevok 
do DDP Tatry Sympatia,  príspevok zamestnávateľa za zamestnanca 3 % z hrubých 
miezd

 p. Kriváček – navrhuje nepremiestňovať drobné sumy v rozpočte, nakoľko v priebehu 
roka nie je problém upravovať rozpočet podľa potrieb obce 

 p. Chmelár – položka na projektovú dokumentáciu prístavby na MŠ, myslí si, že je 
veľká položka na vypracovanie PD

 p. Držík – vyzval organizácie, ktoré si požiadali o príspevok na činnosť z rozpočtu 
obce, aby sa vyjadrili k navrhovanej sumu v rozpočte (Ing. Petrík za Vinohradnícky 
spolok – aj v minulom roku mali viac krátený rozpočet ako bol skutočne plánovaný 
rozpočet. Akceptujú tento navrhovaný nižší rozpočet. Ak by chceli organizovať nejakú 
väčšiu akciu, požiadajú obec o ďalší príspevok na činnosť. P. Pavel Štefan za Zväz 
zdravotne postihnutých – zabezpečujú rôzne spoločenské, kultúrne akcie, zdravotné 
prednášky. Členovia si sami prispievajú na rôzne akcie. P. Pavel Daniel za MO Matica 
Slovenskej  –  MO MS má združovať  starších,  mládež,  aby mali  možnosť  rozvíjať 
národné kultúrne  vedomie,  tradície.  Dnes  už  evidujú  v Lehote  80  členov.  Činnosť 
spočíva  hlavne  v rozvíjaní  kultúrnych  tradícií,  krojov,  vedú metodické  centrum na 
oživenie,  rozvoj,  šitie  a rozširovanie  krojov.  Vedú  členov  a záujemcov  k spevu 



ľudových  piesní,  ktoré  majú  záujem  datovať  na  nosičoch.  P.  Pavel  Štefan  za 
Kynologický  klub  –  zabezpečujú  cvičenie  psov  hlavne  mladých  ľudí,  ktorí  majú 
záujem o výcvik. Zabezpečujú rôzne materiály na činnosť. P. Zárubová – Spevácky 
súbor Lehoťanka – súbor sa aktívne zapája do reprezentácie obce Lehota v okolitých 
obciach. Plánujú rôzne spoločenské akcie). 

 p. Držík -  navrhuje nasledovné zmeny v rozpočte: 
Príspevok Spevácky súbor Lehota z 800 € na 500 €
Príspevok Jednota dôchodcov z 800 € na 500 €
Príspevok MO Matica z 800 na 1 100 €
Dávky sociálnej pomoci jednotlivcom zvýšiť o 300 €

 p.  Starosta  –  nesúhlasí  s návrhom  p.  Držíka,  lebo  momentálne  to  nie  je 
podstatné.  V priebehu roka pokiaľ  finančné prostriedky dovolia  sa môže k presunu 
kedykoľvek  OZ  vrátiť  a schváliť.  Nakoľko  Jednota  dôchodcov  a Spevácky  súbor 
Lehoťanka majú aj tak voči minulému roku krátený rozpočet na činnosť. 
 p. Kubicová – počas celého roka si môže ktorákoľvek organizácia požiadať 
z položky kultúrnospoločenských akcií príspevok na realizovanú akciu
 p. Chmelár – čo sa týka MO Matice je to staronová organizácia, ktorá konečne 
združuje aj mladých. Ostatné štyri organizácie vlastne združuje starších občanov a na 
75% sú tí istí občania členmi vo všetkých organizáciách. Preto si myslí,  žeby bolo 
dobré  podporiť  mladých  a presunúť im viac  finančných  prostriedkov,  nakoľko ich 
lepšie  zúžitkuje. 
 p. starosta – každej organizácii na základe žiadosti o príspevok z rozpočtu obce 
na rok 2011 sa primerane znižovala požadovaná čiastka
 p. Držík – po vzájomnej konfrontácii všetkých aspektov za a proti sťahuje svoj 
návrh na zmenu v rozpočte. 
 OZ schvaľuje programový rozpočet na rok 2011 (8 poslancov za, 1 sa zdržal)
 OZ berie na vedomie programový rozpočet na roky 2012-2013, jednomyseľne 
(9 poslancov za)

K     bodu 11  
Stanovisko k výrubom pre školské areály v obci Lehota

 Ing. Petríková informovala ohľadne výrubov drevín
 Obec Lehota  má  vypracovaný  Dokument   starostlivosti  o dreviny.  Tento  dokument 

zahŕňa  verejnú a vyhradenú zeleň,  konkrétne  v inventarizovaní  a ohodnotení  týchto 
plôch a jednotlivých drevín, stromov. Obec Lehota sa v rámci prenesenej pôsobnosti 
riadi týmto dokumentom, vydáva rozhodnutia so súhlasom resp. nesúhlasom výrubu. 
Aktuálna  vznikla  otázka  výrubov  drevín  v školských  areáloch.  V rámci  areálu  ZŠ 
Lehota  sa  oslovila  arch.  Ing.  Dobrucká,  ktorá  bola  hlavný  riešiteľ  vypracovaného 
DoSD. Ing.  Dobrucká predložila stanovisko  k súčasnému stavu drevín v areáli  ZŠ 
Lehota, ktoré bolo na OZ prečítané (viď. príloha).

 p. Kubicová – bolo by vhodné, aby sa areál ZŠ riešil komplexne aj s centrálnou zónou. 
Bolo by vhodné dať vypracovať nejakú štúdiu. 

 Ing. Petríková – V rámci prenesenej pôsobnosti obce vyplýva vo veciach vydávania 
rozhodnutí na výruby (týka sa to aj obecných pozemkov), že v týchto rozhodnutiach 
musí obec uložiť náhradnú výsadbu. Ideálne je ak je tá náhradná výsadba riešená na 
miestach,  parcelách,  kde  bola  vyrúbaná  drevina.  Odporúča  dať  vypracovať  určitú 
štúdiu, ktorá by riešila celý areál komplexne, funkčne s overením inžinierskych sietí, 
aby to riešenie bolo ideové, zámerové, edukačné a funkčné a aby bola výsadba zelene 
plánovaná.



 OZ   a)  súhlasí s výrubom drevín, ktoré rastú v predzáhradke budovy ZŠ Lehota na 
pozemku  vo  vlastníctve  obce  Lehota,  parc.  č.  75/2  a 74/2  k.  ú.  Lehota  v zmysle 
odborného  posudku  Ing.  Anny  Dobruckej  (autorizovaný  krajinný  architekt)  zo 
dňa10.02.2011.

OZ  b) odporúča zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre revitalizáciu areálu 
ZŠ Lehota v priebehu roka 2011. Jednomyseľne (9 poslancov za)

 Ing.  Petríková  informovala  o vypracovanej  projektovej  dokumentácii  PD 
Úprava areálu MŠ a bytového domu, o celkovom návrhu, jednotlivých funkciách ako 
i o potrebe výrubu drevín v spomínanom areáli z hľadiska prípravy územia. Hovorila 
o prvej etape prác, kde je potrebný výrub cca. 3 drevín, ktoré podliehajú správnemu 
konaniu.   Globálne je v zmysle PD návrh na výrub 28 ks stromov + 108 m² krov. 
Výrub  týchto  drevín  sa  bude  realizovať  postupne  v zmysle  jednotlivých  etáp 
realizácie.   

 OZ súhlasí  s  výrubom drevín,  ktoré rastú   v areáli  MŠ Lehota a v areáli  Bytového 
domu Lehota na pozemkoch vo vlastníctve obce Lehota, parc. č. 728/3, 728/9 k. ú. 
Lehota v zmysle Projektovej dokumentácie „ÚPRAVA AREÁLU MŠ A BYTOVÉHO 
DOMU- OBEC LEHOTA“. Jednomyseľne (9 poslancov za)

K     bodu 12  
Projekty, žiadosti o dotácie, informoval p. starosta

Skládka odpadov:
- z Obv.  úradu  ŽP  prišlo  potvrdenie  o uzavretí  skládky  odpadov.  Bola  vykonaná 

kontrola za účasti zástupcu obce V. Zálužie, Obv. úradu ŽP, realizátora stavebného 
dozoru. Boli urobené záverečné platby. 

Pilotný  projekt Základná škola:
- projekt je tesne pred ukončením. Preberací protokol ešte neprebehol.

Centrálna zóna:     
- pripravuje sa PD na stavebné povolenie 

MŽP SR:     
- prišlo  rozhodnutie  o schválení  žiadosti  o nenávratný  finančný  príspevok  z OP ŽP 

Prioritná  os  4,  Odpadové  hospodárstvo,  Operačný  cieľ:  Podpora  aktivít  v oblasti 
separovaného zberu a podpora aktivít  na zhodnocovanie odpadov,  kde Ponitrianske 
združenie obcí, ktorého členom je aj obec Lehota, získalo 9 682 953 €. Pre našu obec 
to vyplýva 5 % účasť (cca 13 000€). 

- stručne ide o zavedenie nového systému pre cca 63 obcí,  ktorý bude riešiť  všetky 
druhy odpadu, ktoré na obciach vznikajú a všetky ostatné systémy sú iba náhradou 
toho čo  bude obec  vykonávať.  Sprehľadní  sa  nakladanie  s odpadmi,  bude prehľad 
o tom kto  ako separuje,  či  sa  jedná  o obec  alebo  o jednotlivé  domácnosti.  Projekt 
zahŕňa dva stavebné objekty, kompostáreň vo Výčapoch Opatovciach a dotrieďovaciu 
halu s triediacou linkou na dotriedenie vyseparovaných zložiek v Lužiankach. Každá 
domácnosť bude vybavená nádobami na plast, papier, na kuchynský odpad a zbytkový 
komunálny odpad. Smetné nádoby budú vybavené špeciálnych čítacím kódom. Zberná 
technika bude vybavená zariadením, ktoré bude zaznamenávať do počítača. Zelený 
odpad  bude  spracovaný  rýchlobežných  drvičom,  budú  dva  traktory.  V projekte  sú 
riešené všetky komodity, veľkoobjemové kontajnery,  ktoré budú pristavené do obci 
dva  krát  ročne,  nebezpečný  odpad,  elektroodpad,  železný  šrot  atď.  Implementácia 



(zavedenie do užívania) tohto projektu sa predpokladá koncom roka 2011 a začiatkom 
2012. 

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

 riešení  protihlukových stien  na  súčasnej  R1.  Je  vydané stavebné povolenie  na  PD 
a čaká sa na záležitosti ohľadne výrubu drevín, ktoré sa nachádzajú v telese a aj mimo 
stavby. V rámci telesa stavby to rieši MDPaT SR, v rámci priestoru, ktorý potrebujú 
na  stroje,  to  rieši  obec  Lehota  s vlastníkmi.  Je  podaná  žiadosť  z NDS  na  Slov. 
pozemkový fond o umožnenie tohto výrubu. Je už súhlasné stanovisko na tento výrub 
zo Slov. pozem. fondu. 

 Rýchlostnej  ceste  R8 -  Nitra  -  križovatka R2 – koncom januára  prišlo  z MŽP SR 
záverečné stanovisko. Podarilo sa vybaviť, aby budúce napojenie na Topoľčany bolo 
do tej križovatky, ktorá sa buduje, za horizont obce Lehota. Nakoľko boli tri varianty 
(zelený, modrý, červený), ktoré sa spájajú do jedného. V severnej časti katastra bol 
pripravený  ešte  fialový  variant,  s ktorým  OZ  nesúhlasilo.  Toto  stanovisko  sa 
prednieslo aj Mestu Nitra. Mesto Nitra presadzovalo fialový variant (neprijateľný pre 
našu obec). Zmenili stanovisko a súhlasia s červeným variantom. MŽP SR vo svojom 
záverečnom  stanovisku  odobrilo  a dáva  súhlas  na  zelený  variant.  Považuje  to  za 
víťazstvo tejto obce. 
 

K bodu 14
Interpelácie poslancov

P. Ľubomír Držík                          
o p. Držík – sa pýta, čo pre občanov obce Lehota vyplýva a ako je to riešené s NDS pp. 

Slov. správou ciest ohľadne pripojenia obce Lehota na R 1. V akom štádiu je vízia 
dopredu (kanalizácia,  MŠ projekt,...).  Treba zintenzívniť a zvýšiť  aktivitu  a vyvíjať 
pozitívny lobing. Tvrdí, že obec Lehota je stále pozadu aj za oveľa menšími obcami 
(ohľadne eurofonov na komunikácie...). Podáva pomocnú ruku. 

P. Milan Chmelár                  
o priority obce je hlavne kanalizácia.  Bol  by rád,  keby do budúceho OZ p.  starosta 

pripravil  informácie či budeme realizovať čističku, alebo sa napojíme s kanálom do 
Nitry,  alebo do čističky vo V. Záluží. Aké sú možnosti.  Treba prizvať p. Tariča zo 
ZVAKu. Treba si pripraviť vysporiadanie ulíc. 

o treba hľadať riešenie pri výstavbe nových ulíc 
o bol by rád, keby všetci vedeli plán zastupiteľstiev 
o p. starosta – v zmysle zákona ich bude zvolávať p. starosta 
o p. Andrášiková navrhuje, aby OZ bývavali v piatok, nie v stredu
o p. starosta – ak bude p. Andrášiková starostkou nech si ich zmení na piatky 

P. Radoslav Kriváček                   
o navrhuje či by nebolo znova na zváženie, či by nebolo vhodné  šírenie dokumentov 

a podkladov  na  OZ  elektronickou  formou.  Všetci  poslanci  majú  vytvorené  svoje 
emailové schránky. 



P. Dagmar Kubicová                   
o bolo by vhodné riešiť  u p.  Krála  skontrolovať,  či  splnil  podmienku,  ktorú mu OZ 

stanovilo, bolo by dobré zistiť skutočný stav aký tam je.

Bc. Alena Vajdová                        
o neriešila sa problematika vytvorenia komisií pri OZ, ale minimálne jedna by sa mala 

vytvoriť  a to  je  Komisia  na  ochranu  verejného  záujmu.  Tejto  komisii  predkladá 
starosta  svoje  majetkové  priznanie,  ktoré  ma  povinnosť  podať  do  31.  januára  po 
zvolení do funkcie  

o p. starosta navrhuje ako predsedu komisie p. Chmelára 
o  OZ schvaľuje predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu p. Chmelára Milana, 8 

poslancov za, 1 sa zdržal 
o OZ  schvaľuje  členov  Komisie  na  ochranu  verejného  záujmu  p.  Pavela  Juraja  a 

p. Zaujecovú Slávku, 7 poslancov za, 2 sa zdržali

K bodu 15
Diskusia
Ing. Juraj  Šášik 

 každé OZ je verejné, takže si môže natáčať na kameru a robiť si verejnú nahrávku. 
Ponúka ju obci, aby bola sprístupnená občanom na internete, pre tých ktorí sa nemohli 
zúčastniť rokovania OZ. 

 U  zorňoval na to, že prebehli rokovania ohľadne DSL pripojenia na internet. Prišiel za 
p. starostom a inicioval napísanie listu adresovaného T-Comu. Ledva mu dal súhlas, 
aby nadiktoval text pracovníčkam. P. starosta si to potom prečítal a prekopal celý list. 
Je  rozdiel,  keď  sa  žiada  o špecifikáciu  pripojenia  alebo  o zriadenie  pripojenia. 
Uskutočnil i-x rokovaní, nie jedno a tie DSL linky sú tu. 

JUDr. Jozef Burda 
 výstavba chodníkov stála cca 3,5 mi. Sk a posledná splátka je v máji tohto roku. Tento 

zostatok vo výške cca 55 tis. € je zahrnutý v navrhovanom rozpočte. To je na to aby 
sme si  zatlieskali.  Je rád,  že to tak je.  Pýtal  sa,  koľko je v rozpočte vyhradených 
peňazí na prípravu projektov z akýchkoľvek fondov. A koľko a akých projektov je už 
vypracovaných.  Chcel  by,  aby  sa  kanalizácia  riešila  z európskych  fondov.  Otázka 
čističky odpadových vôd, fekálie vyvážané na okolité role. Treba pripraviť projekty na 
kanalizáciu, na cesty. Na ulici Prostredné Hony sú stále problémy (ohľade dezolátnej 
cesty). 

 veľmi ho mrzí,  ako občana obce  Lehota,  že  nielen  na pracovnom stretnutí  OZ sú 
vytvorené  dva  tábory  a voči  sebe  bojujú,  ale  dva  tábory  sú  vytvorené  aj  medzi 
občanmi.  Za  poslanca  kandidoval  z jediného  dôvodu,  aby dokázal  vybaviť  nejaké 
eurofondy. Takto strácajú ostatných občanom, nielen jeho.    

P. starosta
 p. Burda môže kedykoľvek prísť za ním a vysvetlí mu podrobnejšie odpovede 
na jeho otázky. 
 mrzí ho, že p. Šášik nepovedal  nič predsedajúcemu schôdze, že ide natáčať
 bude rád a verí tomu, ak zo spomínaných dvoch táborov vznikne jeden, ktorý 
bude ťahať túto obec dopredu a nie aby sa tu handrkovali a vzájomne napádali.



P. Štefan  Šúnik  
 pýtal  sa,  či  je  riešené  parkovisko pri  materskej  škole,  nakoľko je  tam dosť  veľká 

premávka  a autá  parkujú  na  ceste.  Bolo  mu odpovedané,  že  je  to  riešené  v rámci 
prestavby MŠ. 

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



Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 16. februára 2011 

o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K     Bodu 3  
Uznesenie č. 1/2011         
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu nezávislého audítora za rok 2009            

K     Bodu 4     
Uznesenie č. 2/2011  
Obecné zastupiteľstvo
r u š í 
uznesenie č. 86/2010 z ustanovujúceho zasadnutia OZ, zo dňa 20.12.2010 

K     Bodu 5  
Uznesenie č. 3/2011   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e                
nulové (0 %) navýšenie platu starostu obce Lehota 

K     Bodu 6     
Uznesenie č. 4/2011   
Obecné zastupiteľstvo
o d k l a d á 
žiadosť Ing. Gerberyho na najbližšie OZ 

K     Bodu 6     
Uznesenie č. 5/2011   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
schvaľuje  žiadosť  Mgr.  Ukropca,  Bc.  Baráta,  p.  Dubeňa,  p.  Zaujeca  o vydanie  súhlasu 
k vybudovaniu elektrickej prípojky  a so spevnením časti cesty v danej lokalite, parc. č. 730/5 
a 730/9 (ktoré sú vo vlastníctve obce)

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 6/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
n e s ú h l a s í 
s odpredajom pozemku parc. č. 333/48 pre p. Pavelovú 

K     Bodu 6        
Uznesenie č. 7/2011 
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í 
s odpredajom časti pozemku parc. č. 336/1 pre p. Kozlu 



K     Bodu 6   
Uznesenie č. 8/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 
žiadosť  p.  Ukropcovej  k udeleniu  súhlasu  k vydaniu  notárskeho  osvedčenia  o vydržaní 
vlastníckeho práva k časti  nehnuteľností  zameranej  z pôvodnej  parc.  č.  143,  ako diel  č.  1 
k parcele č. 141/1 o výmere 11 m2, diel č. 2 k parcele č. 141/1 o výmere 64 m2

K     Bodu 6   
Uznesenie č. 9/2011   
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í 
so žiadosťou p. Krála, so znížením nájomného

K     Bodu 7  
Uznesenie č. 10/2011  
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu hlavnej kontrolórky obce p. Bc. Vajdovej za rok 2010

K     Bodu 8   
Uznesenie č. 11/2011  
Obecné zastupiteľstvo 
p o v e r u j e
hlavnú kontrolórku obce Bc. Vajdovú plniť plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011

K     Bodu 9   
Uznesenie č. 12/2011  
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
stanovisko hlavnej kontrolórky k navrhovanému rozpočtu obce Lehota na roky 2011 až 2013

K     Bodu 10   
Uznesenie č. 13/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
a) s c h v a ľ u j e 
programový rozpočet obce Lehota na rok 2011

b)  b e r i e   n a   v e d o m i e 
programový rozpočet obce Lehota na roky 2012-2013

K     Bodu 11   
Uznesenie č. 14/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
a) s ú h l a s í 
s výrubom drevín, ktoré rastú v predzáhradke budovy ZŠ Lehota na pozemku vo vlastníctve 
obce  Lehota,  parc.  č.  75/2  a 74/2  k.  ú.  Lehota  v zmysle  odborného  posudku  Ing.  Anny 
Dobruckej (autorizovaný krajinný architekt) zo dňa10.02.2011.



b) o d p o r ú č a 
zabezpečiť  vypracovanie  projektovej  dokumentácie  pre  revitalizáciu  areálu  ZŠ  Lehota 
v priebehu roka 2011

K     Bodu 11   
Uznesenie č. 15/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
s ú h l a s í 
s  výrubom drevín,  ktoré  rastú   v areáli  MŠ  Lehota  a v areáli  Bytového  domu  Lehota  na 
pozemkoch  vo  vlastníctve  obce  Lehota,  parc.  č.  728/3,  728/9  k.  ú.  Lehota  v zmysle 
Projektovej  dokumentácie  „ÚPRAVA  AREÁLU  MŠ  A BYTOVÉHO  DOMU-  OBEC 
LEHOTA“.

K     Bodu 14   
Uznesenie č. 16/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 
predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu p Chmelára Milana a členov p. Pavela Juraja 
a p. Zaujecovú Slávku

Overovatelia:            
                             
Juraj  Pavel                      ...........................................          

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

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


