
Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10. decembra 2012

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

Prítomní: 
Radoslav Kriváček, Alexander Gála, Ing. Ivan Chlebec, , Juraj Pavel, JUDr. Jozef Burda, Ing. 
Roman Flóriš, PhD., Dagmar Kubicová
Ospravedlnení: Slávka Zaujecová,  Milan Chmelár

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

Program:
1. Úvod
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Prerokovanie napojenia križovatky R1 Nitra – západ na obec Lehota 
4. Záver

Navrhnutý program bol jednomyseľne schválený.

K     bodu 2  
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zapisovateľky a voľba mandátovej komisie
Zástupca starostu obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:

  Dagmar  Kubicová                                           
  Juraj  Pavel 
  Ing. Ivan Chlebec
  OZ jednomyseľne schvaľuje návrhovú komisiu

Za overovateľov zápisnice určil:
  JUDr. Jozef  Burda            
  Ing. Roman Flóriš, PhD.

Za zapisovateľku zápisnice určil:
  Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Prerokovanie prípojky cesty III. tr. č. 

 Zástupca starostu informoval prítomných o stretnutí ohľadne napojenia križovatky R1 
Nitra – západ na obec Lehota.  

 Na základe tohto stretnutia, konaného dňa 4.12.2012 na MsÚ Nitra, za účasti  NSK, 
Granvia,  Mesto  Nitra  a obec  Lehota,  vznikol  podnet  na  obec  Lehota,  aby  riešila 
vykúpenie pozemkov na vetve od R1 po cestu III. tr., konkr. pozemok parc. č. 1375 
k.ú.  Lehota.  Zástupcovia  Granvie  informovali,  že  uvedená  cesta  III.  tr.  v prípade 
neriešenia súčasného stavu bude do konca roka 2012 zrekultivovaná. 

 OZ poveruje zástupcu starostu obce Lehota na vykonanie všetkých úkonov súvisiacich 
s vykúpením pozemkov v katastri obce Lehota, jednomyseľne

Zástupca starostu ukončil rokovanie mimoriadneho OZ a poďakoval všetkým prítomným za 
účasť na  rokovaní obecného zastupiteľstva.



Uznesenie
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 

dňa 10. decembra 2012 o 20.30 hod. 
v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 3  
Uznesenie č. 46/2012         
Obecné zastupiteľstvo
p o v e r u j e   
zástupcu starostu na vykonanie všetkých právnych úkonov súvisiacich s vykúpením pozemku 
v katastri Lehota parc. č. 1375.

Overovatelia:                                         

JUDr. Jozef  Burda                ...........................................          
     

Ing. Roman Flóriš, PhD.        ............................................   

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




