
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12. septembra 2012

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

Prítomní: 
Mgr.  Pavol   Zaujec,  Alexander  Gála,  Ing.  Ivan  Chlebec,   Radoslav  Kriváček,  Slávka 
Zaujecová,  Milan Chmelár, Juraj Pavel, JUDr. Jozef Burda, Ing. Roman Flóriš PhD.,  Bc. 
Alena Vajdová,
Ospravedlnená: Dagmar Kubicová

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. Žiadosti
5. Prijatie VZN – Zásady hospodárenia s majetkom obce 
6. Správa inventarizačnej komisie za rok 2011          
7. Stomatologická ambulancia – informácia
8. Materská škola – informácia
9. Rôzne
10. Schválenie odmeny za II. štvrťrok 2012 zástupcovi starostu a hlavnému 

kontrolórovi obce
11. Interpelácia poslancov 
12. Diskusia
13. Záver

Po  predložení  programu   starosta  obce  požiadal  poslancov  o predloženie  návrhov,  alebo 
pripomienok k programu rokovania. 
P. starosta sa ospravedlňuje v chybe v pozvánke, kde bol ako bod 5.) uvedený zlý názov VZN. 
Správny názov je „Prijatie VZN – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce“.
JUDr. Burda navrhuje ako bod 5.) Zriadenie komisií a obecnej rady,  (7 poslancov za, 1 proti). 
Bc. Vajdová navrhuje ako bod 6.) Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 a ako 
bod 7.) Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2012, (jednomyseľne).
P. starosta navrhuje ako bod 8.) Schválenie ceny vodného na rok 2012. Ako bod 9.) Zvýšenie 
príspevku  za  pobyt  dieťaťa  v MŠ.  Ako  bod  10.)  Návrh  na  spojenie  ZŠ  a MŠ  do  jednej 
právnickej osoby, (7 poslancov za, 1 sa zdržal).

Starosta obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:
  Alexander  Gála                                       
  Milan  Chmelár       
  Slávka  Zaujecová  

Za overovateľov zápisnice určil:
  Ing. Roman Flóriš, PhD.
  Juraj  Pavel         

1



Za zapisovateľku zápisnice určil:
 Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Kontrola uznesení . 

 Všetky uznesenia sa splnili priebežne. 

K     bodu 4  
Žiadosti 

P.  Gabriela Chlebcová, Lehota č. 14
• Žiada o jednorazovú finančnú výpomoc pre školské pomôcky pre vnuka, ktorého má 

v opatere. 
• P. Kriváček navrhuje poskytnúť jednorazovú fin. výpomoc vo výške 100 €.
• P. Chmelár navrhuje poskytnúť výpomoc vo výške 300 €.
• P. Kriváček sťahuje svoj návrh. 
• OZ schvaľuje jednorazový finančný príspevok  p. Gabriele  Chlebcovej, bytom Lehota 

č. 14,  vo výške 300 €, 6 poslancov za, 2 sa zdržali

P.  Marek  Bako, Lehota č.  333                                        
• Žiada o zníženie nájomného za vonkajšiu terasu, priestranstvo za kultúrnym domom 

Lehota. 
• P.  Kriváček  –  nemyslí  si,  žeby  sa  malo  upravovať  nájomné,  navrhuje,  aby  OZ 

neschválilo žiadosť p. Baka o zníženie nájomného 
• OZ neschvaľuje p. Bakovi Marekovi zníženie nájmu vonkajších priestorov kultúrneho 

domu, 7 poslancov za, 1 sa zdržal. 

Ing. Silvia Bill, Lehota č. 118                                      
• Žiada  o odkúpenie  pozemku  parc.  č.  324/3,  o výmere102  m2,  kat.  úz.  Lehota,  za 

účelom prístupu k pozemku.
• Ing. Flóriš, PhD. – treba doložiť nový GP, nakoľko priložený GP je z roku 2001 a 

skutkový stav môže byť iný.
• OZ odkladá žiadosť Ing. Bill Silvii,  Lehota č. 118. OZ sa s ňou bude zaoberať po 

doložení nového GP, jednomyseľne.
  
P. Ľuboš Kompan a manž. Miriam, Lehota č. 142                

• Žiada o odkúpenie pozemku parc. č. 333/69 o výmere 32 m2 a parc. č. 81/6 o výmere 
3 m2, kat. úz. Lehota. Tieto časti pozemku užívali od roku 1995 nerušene, dokonca to 
kúpili predchádzajúcimi vlastníkmi zahradené. 

• JUDr. Burda – súhlasí s odpredajom parč. č. 333/69, s vyňatím parc. č. 81/6, ktorá nie 
je v majetku obce. V rámci ROEP by sa to dalo zaradiť do majetku. 

• P. Chmelár – upozorňuje poslancov, aby sa majetok (pozemky) nepredával  za také 
nízke ceny ako sa predával v minulom roku. 

• Bc. Vajdová – máme platné VZN, kde OZ schválilo cenu do konca roka 2011. 
• Po vzájomnej dohode sa poslanci uzniesli, že výnimku za priamy predaj nestavebného 

pozemku schvália aj do konca roka 2012.
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• OZ schvaľuje  doplnenie VZN č. 5/2005, dodatok č. 1. bod 6, písm. e) „priamy predaj  
nestavebného  pozemku  o ktorom  rozhodne  OZ  min  3/5  väčšinou  prítomných 
poslancov, sa uskutoční:

e1( zastavané územie (intravilán) – min. za cenu 17 €/m2, min. za cenu 5 €/m2  
 ak sa jedná o voľne využiteľné časti napr. záhrada a  8 €/m2  ak bude pozemok 
určený na stavebné účely do 31.12.2012“, jednomyseľne 

• 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.  2/2012,  parcela  č.  333/69 k.ú.  Lehota zastavaná 
plocha o výmere 32 m2 v cene 5 eur za 1 m2  Ľubošovi Kompanovi, dátum narodenia: 
25.03.1969  a Miriam Kompanovej,   rod.  Bosáková,  dátum narodenia:  22.02.1975, 
bytom 951 36  Lehota č. 142 vo spoluvlastníckom podiele 1 / 1.Uvedený predávaný 
majetok  obce  v prírode  dlhé  roky  tvorí  súčasť  nehnuteľností  t.č.  užívaných 
kupujúcimi,  ktorí  využívajú  uvedenú  parc.  ako  predzáhradku  .  Kupujúci  uhradia 
kúpnu cenu 160 eur na účet obce Lehota  č. 0800933001/5600, alebo v hotovosti do 
pokladne obecného úradu. 

P.  Marián  Košťál, Lehota č. 90              
• Žiada o jednorazovú finančnú výpomoc, nakoľko ovdovel a všetky usporené peniaze 

minul na pohreb a s ním súvisiace poplatky. 
• P. Chmelár  – navrhuje príspevok vo výške 150 €, 2 poslanci za, 2 proti a 3 sa zdržali, 

návrh neprešiel.
• Ing. Chlebec – navrhuje 300 €, 6 poslancov za, 2 sa zdržali. 
• OZ schvaľuje jednorazovú finančnú výpomoc p. Mariánovi Košťálovi, bytom Lehota 

č. 90 vo výške 300 €. 

P.  Helena  Bednárová, Lehota č. 311             
• Žiada o jednorazovú finančnú výpomoc, nakoľko je bez práce a nemá na zaplatenie 

bežných výdavkov.                     
• P. Chmelár  – navrhuje príspevok vo výške 150 €, 6 poslancov za, 2 sa zdržali.
• OZ schvaľuje jednorazovú finančnú výpomoc p. Helene  Bednárovej, bytom Lehota č. 

311 vo výške 150 €.

K     bodu 5  
Zriadenie komisií a obecnej rady
Bod programu navrhol JUDr. Burda.        

 Treba dôkladnejšie pripravovať materiály na každé jedno OZ. Komisie sú skutočne 
potrebné, či už pri prejednávaní rôznych žiadostí, nakoľko komisie budú pripravovať, 
spracovávať a posudzovať závažnosť predkladaných materiálov. 

 P.  Starosta  –  v minulosti  boli  zriadené  komisie  a aj  obecná  rada.  To,  že  v tomto 
volebnom  období  neboli  komisie  a obecná  rada,  sa  tak  rozhodla  časť  poslancov. 
Kompetencia zriadenia nie je v kompetencii starostu ale je to kompetencia obecného 
zastupiteľstva. Zo zákona je len možnosť, že komisie a obecná rada sa môžu zriadiť. 

 P. Chmelár – vidí problém v tom, že OZ býva len 1x za 3 mesiace a bolo by dobré 
vedieť skôr že bude OZ. 

 JUDr.  Burda  navrhuje  zriadiť  sociálnu,  stavebnú,  finančnú,  športovú  a kultúrno- 
školskú komisiu.

 OZ schvaľuje zriadenie sociálnej, stavebnej, finančnej, športovej a kultúrno-školskej 
komisie, 7 poslancov za, 1 sa zdržal.

 JUDr. Burda dáva návrh na zriadenie Obecnej rady (OR).
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 OZ schvaľuje zriadenie Obecnej rady, jednomyseľne. 
 P. starosta – zo zákona má mať OR 1/3 poslancov, čiže troch poslancov.  Dáva návrh, 

aby  zástupca  starostu  sám  dal  návrh  na  členov  OR,  po  konzultácii  so  všetkými 
poslancami.

 OZ poveruje zástupcu starostu, aby do najbližšieho OZ navrhol dvoch členov rady, po 
konzultácii so všetkými poslancami, 4 poslanci za, 1 poslanec proti, 2 sa zdržali. 

 OZ poveruje poslancov, aby do najbližšieho OZ pripravili návrh na predsedov komisií, 
jednomyseľne.

K bodu 6
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012                          

o Hlavná kontrolórka Bc. Vajdová predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na 
II. polrok 2012, viď príloha. 
o JUDr. Burda – pripadá mu, ako keby bol tento návrh plánu okopírovaný.  Treba 
špecifikovať konkrétne o akú kontrolnú činnosť sa jedná. HK – návrh je písaný vo 
všeobecnosti, OZ jej môže kedykoľvek určiť kontrolnú činnosť. 
o OZ poveruje  hlavnú kontrolórku obce  Bc.  Vajdovú  plánom činnosti  na II. 
polrok 2012, 7 poslancov za, 1 poslanec sa zdržal.

K bodu 7
Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2012           

 Hlavná kontrolórka obce Bc. Vajdová predniesla  správu o kontrolnej  činnosti  za  I. 
polrok 2012, viď príloha. 

 OZ berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti za I. polrok 2012, 7 poslancov 
za, 1 sa zdržal. 

 
K     bodu 8  
Schválenie ceny vodného na rok 2013    

 P.  starosta  obce  navrhuje,  aby cena vodného na  rok 2013 sa zvýšila  o 0,10 €/m3, 
z dôvodu  navýšenia  ceny  vody  od  dodávateľa  Západoslovenskej  vodárenskej 
spoločnosti.  

 Ing. Flóriš, PhD. – pýta sa, či je to nevyhnutný krok. P. starosta – nakoľko VZAK 
Nitra nám fakturuje od januára tohto roku vyššiu cenu za 1m3, bolo by vhodné túto 
zmenu premietnuť aj na cene fakturovanej sumy v obci Lehota.  

 OZ schvaľuje cenu vodného na rok 2013  1,10 €/m3, 5 poslancov za, 3 poslanci sa 
zdržali. 

K     bodu 9  
Návrh na zvýšenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 Riaditeľka MŠ požiadala OZ, aby prehodnotili  návrh o zvýšenie poplatku za pobyt 
dieťaťa  v MŠ,  nakoľko  už  niekoľko rokov príspevok  nebol  upravovaný.  Navrhuje 
úpravu nasledovne: Výška príspevku za pobyt dieťaťa na mesiac v MŠ za jedno dieťa 
7  €,  a ak  dieťa  navštevuje  MŠ  iba  dopoludnia  tak  5  €.  Ďalej  postupovať  podľa 
platného VZN č.  2/2008, časť 3, §7, ktoré presne definuje kto príspevok za pobyt 
dieťaťa neuhrádza. 

 OZ schvaľuje  príspevok  za  pobyt  dieťaťa  v Materskej  škole  Lehota  nasledovne:  : 
Výška príspevku za pobyt  dieťaťa na mesiac v MŠ za jedno dieťa 7 €,  a ak dieťa 
navštevuje  MŠ iba  dopoludnia  tak  5  €,  ďalej  postupovať  podľa  platného  VZN č. 
2/2008, časť 3, §7, ktoré presne definuje kto príspevok za pobyt dieťaťa neuhrádza, 

 s účinnosťou od 1. októbra 2012, jednomyseľne. 
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K     bodu 10                                                   
Návrh na spojenie Základnej školy Lehota a Materskej  školy  Lehota do jednej  právnickej  
osoby 

o P. starosta -  zhruba pred siedmymi rokmi už bol takýto návrh, vtedy sa to zdôvodnilo, 
že budovy sú nezávisle od seba, nie sú pod jednou strechou a neprinesie to žiadny 
ekonomický  efekt.   Na  základe  rôznych  konzultácií  a hlavne  z ekonomického 
hľadiska, by bolo vhodné spojiť tieto dve organizácie do jednej právnickej osoby. Celý 
proces  je  zdĺhavý  a  trvá  cca  dva  roky.  Je  tu  problém  s množstvom  detí 
v predprimárnom vzdelávaní,  je  vypracovaný  projekt  na  ktorý  je  vydané  stavebné 
povolenie   prístavba   rekonštrukcia  MŠ.  Na druhej  strane  je  problém s výstavbou 
telocvične. Aby základná škola mohla žiadať o dotáciu, je hneď prvá podmienka počet 
žiakov nad 200. Momentálne je situácia v škole taká, že je tam 150 detí a najbližšie 
dva roky tam bude chodiť 150-157 deti a aj napriek silným ročníkom v MŠ sa tento 
stav  nedokáže  naplniť  minimálne  do  roku  2018.  Ak  chceme  podávať  žiadosti  na 
Eurofondy v programovom  období 2014-2020,  je to jediné možné riešenie ako získať 
na projekty reálne financie. 

o JUDr.  Burda  –  okrem  potrebného  počtu  žiakov  nepovedal  p.  starosta  žiadny  iný 
argument, ktorý by ho presvedčil o tom, že toto spojenie je potrebné. Zaujíma ho či 
ušetrí a niečím utrpí obec spojením ZŠ a MŠ. P. starosta – garantuje, že obec to ničím 
neovplyvní.  Prenesené  kompetencie  by  sa  financovali  z MŠ  SR  a originálne 
kompetencie (Školský klub detí a Zariadenie školského stravovania) by sa financovali 
tak ako teraz prostredníctvom rozpočtu obce. 

o P. Kriváček – privítal by takéto spojenie ZŠ a MŠ. Za príklad uviedol spojenie školy 
v Šintave cca pred 6-timi rokmi, kde naozaj vždy pri predkladaní žiadostí o dotácie je 
prvá podmienka naplnený počet tých 200 žiakov. Vďaka spojeniu mohli žiadať rôzne 
europrojekty,  ktoré  aj  boli  úspešné.  Čo  sa  týka  nejakého  personálneho 
a trojstupňového riadenia, nevidí v tom problém. 

o P. starosta – nie je podmienkou aj zo strany MŠ SR, aby boli oba subjekty pod jednou 
strechou.

o JUDr. Burda – prečo sa nepočká na nové rozpočtovacie obdobie  2014-2020 čo nám 
prinesie. Ide mu o rozhodovací proces, aby mal poskytnuté od všetkých organizácií 
informácie a svoj názor. Teba získať stanovisko MŠ SR, KŠÚ k tomu že je to správny 
krok.  

o P. starosta – už spomínal, že ten celý proces spojenia trvá cca dva roky. Je potrebný 
súhlas OZ, názor rady školy ZŠ aj MŠ, vyjadrenie KŠÚ, Školskej inšpekcie, MŠ SR, 
vyjadrenie  k zániku ZŠ a MŠ a žiadosť podať do 30.  júna predchádzajúceho roku, 
k tomu roku, ktorým by sa mal tento proces zavŕšiť.  Najskôr by bola táto udalosť 
urobená k 1.9.2014. V tomto roku začína nové programovacie obdobie. Je dobré byť 
pripravený na začiatok tejto výzvy a nečakať. Nikto nedáva stanoviská k tomu či je 
dobré spojenie MŠ a ZŠ. Je to na pleciach obcí a na rozhodovaní OZ. Všetky orgány 
sa vyjadrujú až potom. 

o P.  Gála  –  nevidí  problém v spojení.  Je  to  možnosť  do  budúcna,  on  nevidí  žiadne 
negatíva, prečo to neurobiť. 

o P.  starosta  –  mal  stretnutie  s riaditeľkou  Základnej  školy.  Prebral  s ňou  všetky 
informácie,  ktoré  prezentoval  aj  poslancom.  Jej  stanovisko  je  také,  že  je  tu  vyšší 
princíp, nemá dôvod prečo tomu protestovať a je s tou myšlienkou stotožnená a z jej 
strany je podporné stanovisko. 

o P.  Zaujecová  –  bolo  by  dobré,   keby  sa  najskôr  Rada  školy  pri  MŠ  a ZŠ  stretli 
a predebatovali toto spojenie. 
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o Ing. Flóriš PhD. – zaujíma ho, či po spojení ZŠ s MŠ a dosiahnutého počtu 200 žiakov 
sa  bude  naozaj  obec  uchádzať  o všetky  dostupné  výzvy  na  získanie  finančných 
prostriedkov. P. Starosta – inak by nepredložil návrh na spojenie, urobí všetko preto, 
aby sa získali finančné prostriedky. 

o P. Kriváček – máme možnosť schváliť niečo čo je dobré v čom vidíme len pozitíva, 
nenašli sa negatíva a zasa sa ide len špekulovať. 

o Bc. Chlebcová – ak je to pre dobrú vec, že bude možnosť získať finančné prostriedky 
na prístavbu MŠ, tak je naklonená k tomuto spojeniu. 

o P. Chmelár – treba počkať a s kľudom si pripraviť prechod. Šije sa to horúcou ihlou, 
nebude proti tomu, ale netreba to za horúca šiť. 

o Ing. Floriš PhD. – v tejto chvíli nie je rozhodnutý, viac sa prikláňa k spojeniu. Ak je 
dôvod k tomu ten počet detí a je to také silné kritérium, aby školstvo bolo pozdvihnuté 
a bolo na pozitívnom vývoji tak je to potrebné. On osobne je za, aby sa dala pracovať 
analýza, na to, čo to vlastne prinesie a vysvetlí svoje negatíva a plusy. 

o JUDr.  Burda  -   ako  vznik  nového  právneho  subjektu,  znamená  že  bude  zmena 
pracovných miest a zánik je dôvod na ukončenie pracovného pomeru. P. starosta – je 
presvedčený že nie, nakoľko vyradenie jednej a druhej školy beží súbežne. Pracovné 
miesta zostanú nezmenené, bude iba nové výberové konanie na riaditeľku ZŠ a ona si 
vymenováva svoju zástupkyňu. JUDr. Burda – má pocit že týmto spojením sa chce 
starosta  tzv.  „zbaviť“  riaditeľky MŠ, nakoľko majú osobné konflikty.  P.  starosta  – 
odmieta takého vyjadrenie, jeho úmysel je naozaj čistý, pragmatický a ekonomický. 

o JUDr. Burda – navrhuje, aby sa urobil jednoznačný, zrejmý schvaľovací proces, t.z. 
spýtať sa na stanovisko na všetky príslušné orgány, riaditeľov škôl, ktorí absolvovali 
spojenie.

o P. starosta – zvolá Radu školy pri ZŠ a pri MŠ. Vypočuje si ich názor. 
o Za  návrh  p.  starostu  o spojení  ZŠ  a MŠ  do  jednej  právnickej  osoby  hlasovali  4 

poslanci za a 4 poslanci sa zdržali. 
o OZ neschvaľuje spojenie ZŠ a MŠ Lehota do jednej právnickej osoby. 

K     bodu 11  
Prijatie VZN Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

 OZ  neschvaľuje  VZN  Zásady  hospodárenia  s finančnými  prostriedkami  obce 
a odporúča  obecnej  rade  pripraviť  VZN  Zásady  hospodárenia  s majetkom  obce, 
s termínom do 31.12.2012, jednomyseľne. 

K     bodu 12  
Správa inventarizačnej komisie  za rok 2011                      

 Predseda  inventarizačnej  komisie  p.  Kriváček  prečítal  zápisnicu  zo  zasadnutia 
centrálnej inventarizačnej komisie, zo dňa 4. júna 2012.

 OZ  berie  na  vedomie  Správu  centrálnej  inventarizačnej  komisie  za  rok  2011, 
jednomyseľne. 

K     bodu 13  
Stomatologická ambulancia – informácia                                    
Informoval p. starosta:

• Bol zakúpený materiál, ktorý OZ schválilo. 
• Vykonali sa stavebné práce (ambulancia sa pripravila na riadne fungovanie).
• V najbližšom období Úrad verejného zdravotníctva urobí obhliadku a do 30 dní vydá 

rozhodnutie o tom, že spĺňa všetky podmienky a následne musí lekár požiadať VÚC 
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o to,  aby mohol  prevádzkovať  ordináciu  vo svojom obvode.  Tento  administratívny 
proces  ešte  potrvá  nejaký ten  mesiac,  ale  do konca roka  by mala  byť  ambulancia 
otvorená. 

K     bodu 14  
Materská škola – informácia                                    
Informoval p. starosta:

 Počas  letných  prázdnin  sa  robila  I.  etapa  terénnej  modelácie,  na  ktoré  bola 
vypracovaná projektová dokumentácia a obec získala dotáciu z prostriedkov programu 
obnovy dediny 3 500 €. Momentálne prebieha zavlažovací proces trávy. 

 Na  základe  požiadaviek   z Úradu  verejného  zdravotníctva,  na  základe  obhliadky 
a zápisnice z apríla 2012 sa  našlo  riešenie, tak aby bolo čo najvyhovujúcejšie na to, 
aby mohli existovať v MŠ tri triedy. Presvetlili  sa priestory bývalej spálne. Do MŠ 
môže chodiť 58 detí. 

K     bodu 15  
Rôzne
P. starosta vypúšťa tento bod, nakoľko informácie už podal v jednotlivých bodoch programu. 

K     bodu 16  
Schválenie odmien za II.Q.2012  zástupcovi starostu, hlavnému kontrolórovi. 

o JUDr. Burda – pýta sa zástupcu starostu a HK, že čo navyše vo svojich povinnostiach 
urobili, lebo zato čo robia normálne majú svoj plat. Myslí si, že obaja si nezaslúžia 
odmenu. 

o P.  Kriváček –  k tomuto  sa  vyjadrovať  nebude,  nakoľko zástupca  starostu  koná na 
príkaz starostu obce. 

o HK – je  to  zo zákona,  nepatrí  k ľuďom, ktorí  by sa prosili,  alebo požadovali.  Zo 
svojich  financií  si  sama kupuje  kancelárske  potreby,  nikdy nežiadala  od  obce  nič 
preplatiť. 

o JUDr.  Burda – hovoril  o tom, že ako sú nekvalitne pripravované materiáli  na OZ. 
V decembri 2011  bolo schvaľované VZN Odmeňovací poriadok, ktorý vypracovala 
hlavná  kontrolórka  a  v ktorom  si  myslí,  že  sa  absolútne  nerealizovalo  riešenie 
odmeňovacieho  poriadku  na  organizačnú  štruktúru  a  výstavbu  obecného  úradu. 
Znovu sa všeobecne hodnotí zákon, ale na podmienky obecného úradu sa odmeňovací 
poriadok  nezaoberá.  Zo  štatútu  obce  nám  vyplýva  túto  organizačnú  štruktúru 
spracovať. Preto si myslí, že si nezaslúži odmenu. 

o Poslanci hlasovali, aby bolo verejné hlasovanie, 7 poslancov za, 1 sa zdržal. 
o P. starosta – s prácou p. poslanca a aj HK je spokojný a doteraz svoju prácu vykonávali 

zodpovedne, slušne a na požadovanej úrovni. 
o P. Gála navrhuje odmenu  zástupcovi starostu vo výške 15 %, 3 poslanci za,  4 sa 

zdržal, návrh neprešiel.
o P. Pavel navrhuje 10 %, 2 poslanci za, 1 proti, 5 sa zdržali, návrh neprešiel.
o JUDr. Burda – navrhuje 0 %, 2 poslanci za, 2 proti, 4 sa zdržali, návrh neprešiel.
o P. Chmelár – navrhuje 5 %, 2 poslanci za, 2 proti, 4 sa zdržali, návrh neprešiel.
o P. Zaujecová – navrhuje 12 %, 4 poslanci za, 1 proti, 3 sa zdržali, návrh neprešiel.
o P. starosta – navrhuje 8 %, 5 poslancov za, 1 proti, 2 sa zdržali.
o OZ schvaľuje odmenu za II.Q.2012 zástupcovi starostu vo výške 8 %.
o P. Kriváček navrhuje odmenu KH vo výške 20 %, 3 poslanci za, 2 proti, 3 sa zdržali.
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o P. Zaujecová navrhuje 10 %, 6 poslancov za, 1 proti, 1 sa zdržal. 
o OZ schvaľuje odmenu za II.Q. 2011 hlavnej kontrolórke vo výške 10 %

K     bodu 17  
Interpelácie poslancov

JUDr. Burda  Jozef                                                     
 Navrhuje,  aby  OZ  uložilo  HK  vykonať  kontrolu  dodržiavania  VZN  č.  1/2008 

o dotáciách   a návratných  finančných  výpomociach,  účel  a podmienky  poskytnutia 
dotácie  a zúčtovanie  poskytnutej  dotácie  za  obdobie  rokov  2011  a 2012.  Ďalej 
preskúmať  čerpanie  všetkých  dohôd  (DoPč,  DoVp)  a rozanalyzovať  koľko  z nich 
vykonávali poslanci, za obdobie spätne 5 rokov.

 Upozorňuje na uzatvorené dohody (dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej 
činnosti). Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou zamestnanca. Výklad zákonníka 
práce § 223 a ďalej, hodnotí prácu na dohody, kde práca na dohodu je obdobná práca 
ako  riadny  pracovný  pomer.  Myslí  si,  že  v tomto  bode  porušujeme  zákon,  keď 
hromadíme  u poslancov  dohody.  Navrhuje  aby  OZ  uložilo  HK  vykonať  kontrolu 
týchto uzatvorených dohôd. 

 OZ  ukladá  HK  vykonať  kontrolu  dodržiavania  VZN  č.  1/2008  o dotáciách 
a návratných  finančných  výpomociach,  účel  a podmienky  poskytnutia  dotácie 
a zúčtovanie  poskytnutej  dotácie  za  obdobie  rokov  2011  a 2012.  Ďalej  preskúmať 
čerpanie  všetkých  dohôd  (DoPč,  DoVp)  a rozanalyzovať  koľko  z nich  vykonávali 
poslanci, za obdobie spätne 5 rokov, 6 poslancov za, 2 sa zdržali. 

 JUDr.  Burda  navrhuje,  aby  OZ  odporučilo  starostovi  obce  preskúmať  zákonnosť 
vyplácania odmien poslancov z dohôd, s poukazom na § 11, ods. 2), písm. b), zákona 
č. 369 o obecnom zriadení a s poukazom na Zákonník práce § 223 a vyššie. 

P. Chmelár  Milan 
 Pýta sa p. starostu ohľadne obecného majetku – pozemkov, hlavne čo majú 
občania v bezplatnom užívaní, chcel by vedieť, kde má obec vlastné pozemky a v akej 
výmere. 
 P. starosta – treba prísť na obecný úrad a nahliadnuť do mapy a pracovníčky 
vysvetlia. 
 Ďalej  sa  pýta  ohľadne  výtlkov  v ulici  za  cintorínom.  P.  starosta  –  je  to 
naplánované v najbližšej dobe. 

JUDr. Burda Jozef                   
 Ak  chceme  čerpať  prostriedky  z Európskej  únie,  musíme  mať  projekty 
skutočne vypracované,  aby to bolo pripravené.  Musíme to dať do materiálu,  ktorý 
hovorí  o hospodárskom a sociálnom rozvoji  našej  obci  a do územného plánu obce. 
Skutočne sa musí otvoriť územno-smerný plán, kde sa zapracujú nové zmeny. 
 

K     bodu 18  
Diskusia
V diskusii neboli žiadne príspevky.

Starosta  ukončil  rokovanie  OZ  a poďakoval  všetkým  prítomným  za  účasť  na   rokovaní 
obecného zastupiteľstva.
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12. septembra 2012 

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

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 20/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
jednorazový finančný príspevok  p. Gabriele  Chlebcovej, bytom Lehota č. 14,  vo výške 300 
€.

K Bodu 4   
Uznesenie č. 21/2012  
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
p. Bakovi Marekovi zníženie nájmu vonkajších priestorov kultúrneho domu.

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 22/2012   
Obecné zastupiteľstvo
o d k l a d á  
žiadosť Ing. Bill Silvii, Lehota č. 118. OZ sa s ňou bude zaoberať po doložení nového GP.

K     Bodu 4     
Uznesenie č. 23/2012 
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
doplnenie  VZN  č.  5/2005,  dodatok  č.  1.  bod  6,  písm.  e)  „priamy  predaj  nestavebného 
pozemku o ktorom rozhodne OZ min 3/5 väčšinou prítomných poslancov, sa uskutoční:

e1) zastavané územie (intravilán) – min. za cenu 17 €/m2, min. za cenu 5 €/m2  ak sa  
jedná o voľne využiteľné časti napr. záhrada a  8 €/m2   ak bude pozemok určený na 
stavebné účely do 31.12.2012“.

K     Bodu 4     
Uznesenie č. 24/2012   
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. 2/2012, parcela 
č.  333/69 k.ú.  Lehota zastavaná plocha o výmere 32 m2 v cene 5 eur za 1 m2   Ľubošovi 
Kompanovi,  dátum narodenia:  25.03.1969 a Miriam Kompanovej,   rod.  Bosáková,  dátum 
narodenia:  22.02.1975,  bytom  951  36   Lehota  č.  142  vo  spoluvlastníckom  podiele  1  / 
1.Uvedený  predávaný  majetok  obce  v prírode  dlhé  roky  tvorí  súčasť  nehnuteľností  t.č. 
užívaných kupujúcimi, ktorí využívajú uvedenú parc. ako predzáhradku . Kupujúci uhradia 
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kúpnu cenu 160 eur na účet obce Lehota  č. 0800933001/5600, alebo v hotovosti do pokladne 
obecného úradu. 

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 25/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
jednorazovú finančnú výpomoc p. Mariánovi Košťálovi, bytom Lehota č. 90 vo výške 300 €.

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 26/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
jednorazovú finančnú výpomoc p. Helene  Bednárovej, bytom Lehota č. 311 vo výške 150 €.

K     Bodu 5  
Uznesenie č. 27/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
OZ schvaľuje zriadenie sociálnej, stavebnej, finančnej, športovej a kultúrno-školskej komisie.

K     Bodu 5  
Uznesenie č. 28/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
zriadenie Obecnej rady.

K     Bodu 5  
Uznesenie č. 29/2012         
Obecné zastupiteľstvo
p o v e r u j e  
zástupcu  starostu,  aby do  najbližšieho  OZ navrhol  dvoch  členov  rady,  po  konzultácii  so 
všetkými poslancami.

K     Bodu 5  
Uznesenie č. 30/2012         
Obecné zastupiteľstvo
p o v e r u j e  
poslancov, aby do najbližšieho OZ pripravili návrh na predsedov komisií.

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 31/2012         
Obecné zastupiteľstvo
p o v e r u j e  
hlavnú kontrolórku obce Bc. Vajdovú plánom činnosti na II. polrok 2012.

K     Bodu 7  
Uznesenie č. 32/2012         
Obecné zastupiteľstvo
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b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu HK o kontrolnej činnosti za I. polrok 2012. 

K     Bodu 8  
Uznesenie č. 33/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
cenu vodného na rok 2013 1,10 €/m3.

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 34/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole Lehota nasledovne:  Výška príspevku za pobyt 
dieťaťa na mesiac v MŠ za jedno dieťa 7 €, a ak dieťa navštevuje MŠ iba dopoludnia tak 5 €, 
ďalej  postupovať  podľa  platného  VZN  č.  2/2008,  časť  3,  §7,  ktoré  presne  definuje  kto 
príspevok za pobyt dieťaťa neuhrádza,  s účinnosťou od 1. októbra 2012.

K     Bodu 10  
Uznesenie č. 35/2012         
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e 
spojenie ZŠ a MŠ Lehota do jednej právnickej osoby.

K     Bodu 11  
Uznesenie č. 36/2012         
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e 
VZN  Zásady  hospodárenia  s finančnými  prostriedkami  obce  a odporúča  obecnej  rade 
pripraviť VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce, s termínom do 31.12.2012.

K     Bodu 12   
Uznesenie č. 37/2012         
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu centrálnej inventarizačnej komisie za rok 2011.

K     Bodu 16  
Uznesenie č. 38/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
odmenu za II.Q.2012 zástupcovi starostu vo výške 8 %.

K     Bodu 16  
Uznesenie č. 39/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
odmenu za II.Q. 2011 hlavnej kontrolórke vo výške 10 %.
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K     Bodu 17  
Uznesenie č. 40/2012         
Obecné zastupiteľstvo
u k l a d á 
hlavnej  kontrolórke  obce  Bc.  Vajdovej   vykonať  kontrolu  dodržiavania  VZ  č.  1/2008 
o dotáciách  a návratných finančných výpomociach,  účel  a podmienky poskytnutia  dotácie 
a zúčtovanie poskytnutej dotácie za obdobie rokov 2011 a 2012. Ďalej preskúmať čerpanie 
všetkých dohôd (DoPč, DoVp) a rozanalyzovať koľko z nich vykonávali poslanci, za obdobie 
spätne 5 rokov.

Overovatelia:                                         

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

Juraj  Pavel                       ............................................                  

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

              starosta obce Lehota
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Výpis  z  uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12. septembra 2012 

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

Uznesenie č. 33/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
cenu vodného na rok 2013 1,10 €/m3.

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