
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18. decembra 2012

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

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

1. Otvorenie
Riadne 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. Kontrola uznesení                               
4. Príkaz zastupujúceho starostu k vykonaniu inventarizácie k 31.12.2012              
5. Žiadosti  
6. Schválenie VZN č. 1/2012 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom 

obce
7. Schválenie VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti na rok 2013
8. Schválenie VZN č. 3/2012  o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013
9. Schválenie VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lehota
10. Schválenie sadzobníka poplatkov obce Lehota na rok 2013
11. PHSR obce Lehota – informácia  - usmernenie
12. Schválenie rozpočtu obce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015
13. Odovzdanie osvetlenia – Stará Hora – do správy obce Lehota
14. Žiadosť o vyhlásenie nových volieb na miesto starostu obce
15. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
16. Rôzne
17. Interpelácia poslancov 
18. Diskusia
19. Záver

Po predložení programu  zástupca starostu obce Radoslav Kriváček požiadal poslancov o predloženie 
návrhov,  alebo  pripomienok  k programu  rokovania.  Zástupca  starostu  obce  navrhuje  zmenu 
v programe, doplniť za bod 15.) ako nový  bod 16.) Auditorská správa za rok 2011. Upravený program 
bol jednomyseľne (8 poslancov za) schválený. 

Zástupca starostu obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:
  JUDr. Jozef Burda                            
  Juraj Pavel           
  Alexander Gála    
 OZ jednomyseľne schvaľuje návrhovú komisiu

Za overovateľov zápisnice určil:
  Milan  Chmelár      
  Ing. Ivan Chlebec    

Za zapisovateľku zápisnice určil:
 Gabriela Zabáková



K     bodu 3  
Kontrola uznesení  

o  Uzn. č. 36/2012 je v samostatnom bode č. 6.)
o  Uzn. č. 40/12 je nesplnené, nakoľko HK sa vzdala funkcie k 30.11.2012.

K     bodu 4  
Príkaz zastupujúceho starostu k vykonaniu inventarizácie k 31.12.2012

• Zástupca  starostu  prečítal  Príkaz  k vykonaniu  inventarizácie  k 31.12.2012  (viď 
príloha).
• OZ  berie  na  vedomie  príkaz  zástupcu  starostu  k vykonaniu  inventarizácie 
k 31.12.2012, jednomyseľne (8 poslancov za).

K     bodu 5  
Žiadosti a sťažnosti 
P. Adamcová Zdenka, Murániho 5, Nitra                             

• Žiadosť  o prenájom  priestorov  v  kultúrnom  dome  za  účelom  podnikania 
(prevádzkovanie pivárne).

• P. Gála – za finančnú komisiu navrhuje prenájom na 1 rok.
• JUDr. Burda – navrhuje na dobu dlhšiu ako 1 rok.
• OZ schvaľuje žiadosť p. Adamcovej Zdenky, bytom Murániho 5, Nitra, na prenájom 

priestorov v kultúrnom dome za účelom podnikania (prevádzkovanie pivárne) na dobu 
1 rok, s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy, jednomyseľne (8 poslancov za).

GAMIEL, s.r.o., Rinok 357, Veľké Zálužie                                                            
• Žiadosť o predĺženie nájomnej  zmluvy na prenájom nebytových priestorov na účel 

prevádzkovania lekárne.         
• P. Gála – za finančnú komisiu navrhuje predĺžiť nájomnú zmluvu na 1 rok.
• P. Kriváček – navrhuje predĺženie na 3 roky.
• OZ schvaľuje žiadosť f. GAMIEL s.r.o., Rinok 357, Veľké Zálužie o prenájom nebytových 

priestorov na účel prevádzkovania lekárne na dobu 3 roky (do 31.12.2015),  jednomyseľne (8 
poslancov za). 

Ing. Zeman Vladimír, Lehota č. 675                                     
• Žiadosť o poskytnutie pomoci a podpore pri riešení vstupu na pozemok s rodinným 

domom, ktorý je v jeho držbe, parc. č. 440/9, LV č. 1715. Na uvedený pozemok je 
možný prístup v celej jeho šírke výlučne cez pozemok parc. č.  440/10, LV č. 1114, 
ktorého majiteľom je p. Pavel Štefan. Problém nie je v tom, žeby p. Pavel bránil vstup 
na  jeho  pozemok,  ale  v realizácii  jeho  žiadosti  o hypotekárny  úver,  ktorého 
zábezpekou  je  práve  pozemok  s rodinným  domom.  Finančná  inštitúcia,  ktorú 
o hypotekárny  úver  požiadal,  podmieňuje  jeho  čerpanie  vyriešením  vstupu  na 
pozemok  zaťažením predmetného pozemku vecným bremenom s čím však p. Pavel 
nesúhlasí.  P.  Pavel  uznáva,  že  pozemok  je  preňho  nepoužiteľný  a prakticky 
nevyužiteľný a tiež by privítal, keby do riešenia tejto veci vstúpila obec Lehota. 

• P. Chmelár – predseda stavebnej komisie navrhuje, aby uvedený pozemok (cestu) p. 
Pavel,  buď daroval  bezplatne  obci  Lehota,  alebo obec  to  od neho odkúpi  za  1 €, 
nakoľko obec nemá voľné finančné prostriedky. 

• P. Pavel – bol by rád, keby sa to  vysporiadalo a súhlasí aj s odpredajom za 1 €, ale 
chce, aby p. Chmelár mu predal tiež pozemky za 1 €.

• P. Chmelár – vyjadril sa, že jeho požiadavky sú irelevantné.  



• P. Kriváček – navrhuje osobné stretnutie  hneď po novom roku, za účasti  všetkých 
dotknutých strán kde sa bude hľadať riešenie a kompromis. 

• Ing. Zeman – p. Pavel navrhoval riešenia, tak by chcel vedieť návrh riešení. Prečo p. 
Pavel nechce urobiť vecné bremeno, nakoľko už raz tak vyhovel.

• P. Pavel – súhlasí so stretnutím a spoločne sa dohodnú na riešení. 
• JUDr. Burda – ako člen stavebnej komisie upozorňuje na skutočnosť, že je tu podaná 

petícia  občanov  a ak  sa  p.  Pavel  nedohodne  s občanmi  a obcou,  bude sa  to  riešiť 
súdnou cestou.  

• OZ  berie  na  vedomie  žiadosť  Ing.  Vladimíra  Zemana,  Lehota  č.  675  a odporúča 
zástupcovi  starostu,  aby  v januári  2013  inicioval  stretnutie  s dotknutými  osobami 
(obec Lehota, Ing. Zeman Vladimír, p. Pavel Štefan), za účelom vysporiadania parc. č. 
440/10 a 440/12, jednomyseľne (8 poslancov za).

Ing. Bill Silvia a Michael Bill, Lehota č. 118
• Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lehota podľa 
GP č. 49/2012, parc. č. 324/26, zastavaná plocha o výmere 89 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. 49/2012, parcela č. 324/26,  k.ú. Lehota zastavaná 
plocha o výmere 89 m2 v cene 5 € eur za 1 m2  Ing. Silvii Bill, rodená Zabáková, dátum 
narodenia:  21.01.1967,  bytom  951  36   Lehota  č.  118  a Michaelovi  Bill,  dátum 
narodenia:  07.12.1963,  bytom  Holtenrer  Weg  č.  6,  31832  Springe,  Nemecko,  vo 
spoluvlastníckom podiele 1/1. 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 445 eur na  účet Obce 
Lehota  č.  0800933001/5600,  alebo   v hotovosti  do  pokladne  Obecného  úradu, 
jednomyseľne (8 poslancov za).

Ing. Benďák Vojtech, Strašice E29, 338 45 Okres Rokycany, ČR
• Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lehota, parc. 
č. 332/69, zastavaná plocha o výmere 216 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,  parcela č. 332/69,  k.ú. Lehota zastavaná plocha o výmere 216 m2 v 
cene 5 € eur za 1 m2  Ing. Benďákovi Vojtechovi,  dátum narodenia: 01.11.1954, bytom 
Strašice E29, 338 45 Okres Rokycany, Česká republika. 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 1 080 eur 
na  účet Obce Lehota č. 0800933001/5600, alebo  v hotovosti do pokladne Obecného 
úradu, jednomyseľne (8 poslancov za).

P. Kovalčík Marcel a Katarína Kovalčík, Lehota č. 318 
• Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lehota podľa 
GP č. 51/2012, parc. č. 324/25, zastavaná plocha o výmere 78 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. 51/2012, parcela č. 324/25,  k.ú. Lehota zastavaná 
plocha o výmere 78 m2 v cene 5 € eur za 1 m2  Marcelovi Kovalčíkovi, dátum narodenia: 
17.08.1975  a Kataríne  Kovalčík,  rodená  Burdová,  dátum  narodenia:  10.10.1978, 
bytom 951 36  Lehota č. 318, vo spoluvlastníckom podiele 1/1. 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 
390 eur na  účet Obce Lehota č. 0800933001/5600, alebo  v hotovosti do pokladne 
Obecného úradu, jednomyseľne (7 poslancov za, 1 sa zdržal).

P. Antonín Rybecký, Lehota č. 531                              
• Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci.                                 
• OZ schvaľuje jednorazovú finančnú podporu vo výške 200 € pre p. Antonína 
Rybeckého, Lehota č.531, jednomyseľne (8 poslancov za).

P. Mária Martišová, Lehota č. 330                            
• Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci.                                 
• OZ schvaľuje  jednorazovú finančnú podporu  vo výške  100 €  pre  p.  Máriu 
Martišovú, Lehota č. 330, jednomyseľne (8 poslancov za).

P. Jaroslav Bernáth, Lehota č. 505
• Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci.                                 
• OZ schvaľuje jednorazovú finančnú podporu vo výške 100 € pre p. Jaroslava 
Bernátha, Lehota č. 505, jednomyseľne (8 poslancov za).

P. Edita Gregušová, Lehota č. 428
• Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci.                                 
• OZ schvaľuje  jednorazovú  finančnú  podporu  vo  výške  100  €  pre  p.  Editu 
Gregušovú, Lehota č. 428, 7 poslancov za, 1 sa zdržal.   

P.  Ivan  Berki, Lehota č. 694
• Žiadosť o vybudovanie spomaľovacích ostrovčekov na ul. Šenkovská.
• P.  Kriváček  –  nakoľko  spomaľovacie  retardéry  už  boli  v minulosti  na 
spomínanej  ulici  osadené  a na  sťažnosti  občanov  boli  odstránené,  nesúhlasí 
s umiestnením spomaľovacích ostrovčekov. 
• P.  Chmelár  –  treba  upozorniť,  aby  p.  Dobrovodský  upovedomil  svojich 
podnájomníkov, aby svojimi motorovými vozidlami dodržiavali cestné predpisy. 
• OZ  neschvaľuje  žiadosť  p.  Ivana  Berkiho,  Lehota  č.  694  o vybudovanie 
spomaľovacích ostrovčekov na u. Šenkovská, jednomyseľne (8 poslancov za).

K     bodu 6  
Schválenie VZN č. 1/2012 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom obce 

 OZ uzn. č. 36/2012 neschválilo návrh  VZN č. 4/2012 a odporúčalo obecnej rade  jeho 
prepracovanie  do  31.12.2012.  Viď  príloha  –  Dôvodová  správa  k návrhu  VZN  č. 
1/2012 a jeho samotné znenie. 

 P. Kriváček – navrhuje v § 27 ods. 10, bod d), „d1) zastavané územie – min. za cenu 
17 €/m2, d2) mimo zastavané územie – min. za cenu 10 €/m2, ponechať na úrovni, 
aký je uvedený v návrhu VZN.  Nakoľko úradná hodnota týchto pozemkov je pre obec 
veľmi  nevýhodná.  Je  za  to  aby  ceny  zostali  na  tejto  úrovni,  alebo  podľa  ceny 
znaleckého posudku. 

 P. Chmelár navrhuje – d1) 20 €/m2 a d2) 13 €/m2.
 JUDr. Burda – úradná cena je nízka, znalecký posudok je finančný nie malý výdavok. 

Musíme si uvedomiť, že predávame výseč, kúsky pozemkov, nie stavebné pozemky. 
Cena by mala byť nižšia, nesúhlasí s navyšovaním sadzby. 

 P. Chmelár – má iný názor. Niektoré výseče majú od 20 m2 až po 400 m2.
 P. Kriváček – navrhuje v § 18, bod 3b.) „do výšky 3 000 € v rámci bežného rozpočtu“. 
 OZ schvaľuje zmenu VZN č. 1/2012, § 18, bod 3b.) do výšky 3 000 € v rámci bežného 

rozpočtu, jednomyseľne (8 poslancov za).



 OZ  schvaľuje  VZN  č.  1/2012  Zásady  hospodárenia  s finančnými  prostriedkami 
a majetkom obce, s účinnosťou od 1. januára 2013, jednomyseľne. 

K     bodu 7  
Schválenie VZN č. 2/2012 obce Lehota o dani z nehnuteľnosti na rok 2013

 P. Gála – navrhuje v § 2 Daň z pozemkov, sadzba dane, navýšiť sadzbu z 0,35 % na 
0,40 % pre všetky sadzby a) až e).

 OZ  schvaľuje  sadzbu  dane  z pozemkov  0,40  %  pre  všetky  sadzby  a)  až  e), 
jednomyseľne (8 poslancov za).

 OZ  schvaľuje  VZN  č.  2/2012  obce  Lehota  o dani  z nehnuteľnosti  na  rok  2013, 
s účinnosťou od 1. januára 2013, jednomyseľne (8 poslancov za).

 JUDr. Burda – navrhuje, aby sa v § 2 Sadzba pozemkov doplnil ako odst. 1) Výklad 
zákona podľa čoho sa určuje sadzba v %. 

K     bodu 8  
Schválenie VZN č.  3/2012 obce Lehota o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne  
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013

• JUDr. Burda – navrhuje v III. Časti Daň za užívanie verejného priestranstva, bod. 5) 
doplniť sadzbu 0,20 € za dočasné parkovanie nákladného motorového vozidla nad 3,5 
t  za každý začatý m2 a za každú začatú hodinu.

• OZ  schvaľuje  zmenu  VZN  č.  3/2012,  v III.  Časti,  bod  5)  doplniť  za  parkovanie 
nákladného motorového vozidla  nad 3,5 t,  0,20 € za každý začatý  m2 a za  každú 
začatú hodinu, 6 poslancov za, 1 sa zdržal.

• JUDr. Burda – navrhuje doplniť to, že kto je zodpovedný za výkon plnenia tejto III. 
Časti. 

• OZ  schvaľuje  zmenu  VZN  č.  3/2012,  doplniť  novú  časť  IV.  Kontrola  výkonu 
uznesenia časť III. Daň za užívanie verejného priestranstva, bod. 1) Kontrolnú činnosť 
tohto  VZN  zabezpečujú  finančná  komisia,  členovia  komisie,  hlavný  kontrolór 
a poslanci, 6 poslancov za, 1 neprítomný. 

• OZ schvaľuje VZN č. 3/2012 obce Lehota o miestnych daniach a o miestnom poplatku 
za  komunálne  odpady a drobné  stavebné odpady na  rok  2013,  s účinnosťou od 1. 
januára 2013,  6 poslancov za, 1 neprítomný.  

K     bodu 9  
Schválenie VZN č.  4/2012 o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl  a školských zariadení  
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lehota

 Viď príloha Dôvodová správa k návrhu a samotný návrh VZN. 
 OZ schvaľuje  VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

MŠ,  školského  zariadenia  so  sídlom  na  území  obce  Lehota,  6  poslancov  za,  1 
neprítomný. 

K     bodu 10  
Schválenie sadzobníka poplatkov obce Lehota na rok 2013

o OZ  schvaľuje  doplnenie  v bode  3)  prenájom  verejného  priestranstva  –  dočasné 
parkovanie  nákladného  motorového  vozidla  nad  3,5  t  0,20  €,  6  poslancov  za,  2 
neprítomní.

o OZ schvaľuje zmenu v bode 7) prenájom sály OŠK s kuchynkou mimo vykurovacieho 
obdobia z 30 € na 40 €/deň a prenájom sály OŠK s kuchynkou počas vykurovacieho 
obdobia z 40 € na 50 €/deň, 6 poslancov za, 2 neprítomní. 



o OZ schvaľuje Sadzobník poplatkov obce Lehota na rok 2013, viď príloha, 6 poslancov 
za, 2 neprítomní. 

K     bodu 11  
PHSR obce Lehota  - informácia - usmernenie

 P. Kriváček prečítal prípis z Ministerstva dopravy ohľadne odporúčania pri príprave 
PHSR – viď príloha. 

 JUDr. Burda – republiková PHSR a naša k nej by nemala odporovať, ale nezbavuje 
nás toho, by sa to nemalo vypracovať. Nemali by sme poľaviť vo vypracovaní PHSR 
obce. Treba pripraviť vízie na roky 2013-2014.

 P. Kriváček – v roku 2008 bolo vypracované PHSR obce Lehota, nevie prečo nebolo 
predložené na schválenie, bude sa dotazovať. 

 P. Chmelár – treba vysporiadať ulice z dolnej časti, nie z hornej, z dôvodu budovania 
kanalizácie.

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

 P. Zabáková informovala – zreálnil sa príjem výnosu dane z príjmov na sumu 372 206 
€, nakoľko podľa MF SR Východiskových štatistických údajov za rok 2012 je toto 
podielová daň na rok 2012 a ktorá sa ponechala v rovnakej výške aj na rok 2013. Ďalej 
v   Programe 1, podprogram 1.2. Členstvo v združeniach miest a obcí sa upravila suma 
na rok 2013 na 8 000 €.

 JUDr.  Burda  –  navrhuje  v Programe  1,  podprogram  1.1  Manažment,  Pol.  627 
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní  suma 2 699 € a v Programe 6 
Vzdelávanie,  podprogram 6.1. Materská škola,  pol. 627 Príspevok do doplnkových 
dôchodkových  poisťovní  suma  1 500  €,  zrušiť,  resp.  pozastaviť  príspevok  za 
zamestnávateľa na rok 2013

 OZ schvaľuje  v Programe  1,  podprogram 1.1  Manažment,  Pol.  627  Príspevok  do 
doplnkových dôchodkových poisťovní  suma 2 699 € a v Programe 6 Vzdelávanie, 
podprogram 6.1. Materská škola, pol. 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových 
poisťovní suma 1 500 €, pozastavenie príspevku za zamestnávateľa na rok 2013, 4 
poslanci za, 1 poslanec proti, 2 sa zdržali, 1 neprítomný. 

 JUDr. Burda – pýtal sa, čo je zahrnuté v položke špeciálne služby. Dostal odpoveď, že 
obec od roku 2007 má právnika JUDr. Sobotoviča. Za jeho služby obec platí mesačne 
paušál. Za celé obdobie od 2007 roku obec zaplatila 10 036,62 €. Od roku 2007 nás 
ani raz nezastupoval ani v jednom súdnom prípade. Nie sú akékoľvek záznamy, čo 
bolo predmetom porady medzi právnikom a obcou Lehota. Mal by byť nejaký výkaz, 
výmer  o uskutočnených  poradách.  Z  tohto  titulu  navrhuje,  aby sa  zmluva  s JUDr. 
Sobotovičom na rok 2013 vypovedala a ušetrilo by sa cca 3 tis. €. Právnik by tu mal 
byť za tieto peniaze pre občanov.

 P.  Kriváček  –  bežná  hodina  konzultácie  stojí  cca  20  €.  Nakoľko  si  myslí,  že 
v momentálnej situácii obce, budeme potrebovať právne služby.  

 P. Gála – myslí  si,  že paušál je max výhodný, nakoľko zastupovanie na hodinu je 
veľmi neefektívne. 

 JUDr.  Burda  navrhuje  v Programe  1,  podprogram  1.1.  Manažment,  pol.  637 005 
Špeciálne služby znížiť zo sumy 3 000 € na 1 000 €, 1 poslanec za, 5 poslancov proti, 
1 sa zdržal, 1 neprítomný, návrh neprešiel.

 P.  Chmelár  navrhuje  v Programe  1,  podprogram  1.1.  Manažment,  pol.  637 005 
Špeciálne služby znížiť zo sumy 3 000 € na 2 000 €, 3 poslanci za, 2 poslanci proti, 2 
sa zdržali, 1 neprítomný, návrh neprešiel.



 JUDr.  Burda  –  navrhuje  kapitálové  výdavky  v programe  1,  podprogram  1.1. 
Manažment, pol. 637 005 Spolufinancovanie a príprava projektov v sume 5 000 €.

 OZ schvaľuje  kapitálové  výdavky  programe  1,  podprogram 1.1.  Manažment,  pol. 
637 005 Spolufinancovanie a príprava projektov v sume 5 000 €, 7 poslancov za, 1 
neprítomný. 

 JUDr.  Burda  –  navrhuje  v programe  1,  podprogram 1.1  Manažment,  pol.  637 003 
Propagácia, reklama a inzercia (obecný časopis) znížiť sumu 3 200 € na sumu 2 700 €, 
1 poslanec za, 6 poslancov proti, 1 neprítomný, návrh neprešiel. 

 JUDr.  Burda  –  navrhuje  v programe  1,  podprogram 1.1  Manažment,  pol.  633 016 
Reprezentačné na rok 2013 znížiť sumu 1 500 € na 1 000 €.

 OZ schvaľuje v programe 1, podprogram 1.1 Manažment, pol. 633 016 Reprezentačné 
na rok 2013 znížiť sumu 1 500 € na 1 000 €, 4 poslanci za, 1 poslanec proti, 2 sa 
zdržali, 1 neprítomný. 

 JUDr.  Burda  –  pýta  sa  čo  je  zahrnuté  v položke  Odmeny  zamestnancov 
mimopracovného  pomeru.  P.  Zabáková  –  informovala,  že  táto  položka  je  nazvaná 
podľa  Rozpočtovej klasifikácie. Položka zahŕňa dohody o vykonaní práce a pracovnej 
činnosti. 

 JUDr. Burda –  navrhuje v programe 2, podprogram 2.8. Rekreačné a športové služby 
–  OŠK  znížiť  príspevok  na  činnosť  o 6 000  €  a presunúť  ich  na  kapitálové  výdavky na 
výstavbu tribúny.  

 P. Gála – informoval ohľadne OŠK. Vysvetlil na čo všetko sa príspevok na činnosť 
využíva  a nakoľko  je  dostačujúci.  Vo  výdavkoch  je  zahrnutý  aj  hokejbalový  a 
stolnotenisový oddiel. Myslí si že tribúna nie je hlavná priorita pre OŠK.  

 JUDr. Burda – navrhuje sumu na príspevok OŠK znížiť zo sumy 16 540 € na sumu 
12 000 €, 1 poslanec za, 4 poslanci proti, 3 sa zdržali, návrh neprešiel.

 P. Chmelár – navrhuje príspevok OŠK navýšiť na sumu 21 240 €, z ktorého sa 8 500 € 
vyčleňuje na realizáciu tribúny.

 OZ  schvaľuje  v programe  2,  podprogram  2.8.  Rekreačné  a športové  služby,  pol. 
642 001 Príspevok na činnosť OŠK sumu 21 240 €,  z ktorej  vyčleňuje 8 500 € na 
realizáciu tribúny, 7 poslancov za, 1 sa zdržal. 

 JUDr. Burda – navrhuje zamyslieť sa nad výstavbou ďalšej obecnej bytovky. Bol by 
rád keby sa urobili opatrenia, aby sa urobili projekty na novú bytovku. Priestory sú, 
treba nájsť v rozpočte na to financie.

 P. Kriváček – nie je presvedčený, aby sa stavala obecná bytovka. Vhodné by bolo, 
keby to urobil developer a nie obec. 

 OZ schvaľuje v programe 1, podprogram 1.1 Manažment, pol. 637 005 Majetkoprávne 
vysporiadanie, bežné výdavky v sume 20 000 €, jednomyseľne (8 poslancov za).

 Ing. Flóriš – myslí si, žeby bolo potrebné presunúť finančné prostriedky do materskej 
škôlky na pomocnú pracovnú a pedagogickú silu. 

 P.  Kriváček  –  myslí  si,  že  to  treba  preveriť,  zistiť  celú  situáciu  a nie  je  problém 
kedykoľvek upraviť rozpočet rozpočtovým opatrením, nakoľko teraz nevieme v akej 
výške vyčleniť finančné prostriedky. Navrhuje pozvať p. riaditeľku MŠ na stretnutie 
a prediskutovať celú situáciu. 

 Po vzájomnej diskusii k navrhovanému rozpočtu:
OZ schvaľuje programový rozpočet obce Lehota na rok 2013, jednomyseľne (8 poslancov 
za) OZ berie na vedomie rozpočet na roky 2014 a 2015, jednomyseľne (8 poslancov za). 

K     bodu 13  
Odovzdanie verejného osvetlenia – Stará Hora – do správy obce Lehota 

 P. Kriváček prečítal návrh darovacej zmluvy od f. MIFFER.



 P. Kriváček – doplniť v darovacej zmluve čl. 2, bod. 4, darca sa zaväzuje umožniť 
vstup na súkromné pozemky v časti Stará hora.  

 OZ prerokovalo návrh darovacej zmluvy spoločnosti MIFER, s.r.o. , IČO 36805475, 
zapísanej v OR OS Nitra, odd. Sro vložka č. 20290/N, ktorou spoločnosť daruje obci 
Lehota verejné osvetlenie Kaplnská 1943, 1943/42, 951 36 LEHOTA

 OZ schvaľuje darovaciu zmluvu medzi darcom MIFER, s.r.o. a obdarovaným Obec 
Lehota

 OZ ukladá starostovi obce darovaciu zmluvu, po schválení Obecným zastupiteľstvom, 
podpísať.  Po  podpísaní  darovacej  zmluvy  uzatvoriť  so  ZSE  Distribúcia,  a.s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Zmluvu o združenej dodávke elektriny.

 Jednomyseľne (8 poslancov za).

K     bodu 14  
Žiadosť o vyhlásenie nových volieb na miesto starostu obce 

o Dňa 13.11.2012 bolo na Obecný úrad v Lehote doručené vzdanie sa mandátu starostu 
Mgr. Pavla Zaujeca k 1.12.2012 z osobných dôvodov. Vzdanie mandátu je v súlade so 
zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. podľa § 13a, ods 1, písm. c. Bol splnený 
§ 13a, ods.2, zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení, ktorý hovorí, že vzdanie sa 
mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v 
tomto písomnom úkone,  najskôr  však dňom doručenia obecnému úradu.   Tým, že 
prišlo k zániku mandátu starostu obce ku dňu 1.12.2012 pred uplynutím funkčného 
obdobia  (§13a,  ods.1,  písm.  c  zákona  o obecnom  zriadení),  plní  úlohy  starostu 
v plnom rozsahu zástupca starostu (§13b, ods. 4, zákona o obecnom zriadení). Podľa 
tohto  ustanovenia  sa  zastupovanie  končí  zložením  sľubu  novozvoleného  starostu. 
Zástupca starostu vystupuje a podpisuje sa pod všetky listiny ako zástupca starostu, 
nikdy nie ako starosta obce.  Zástupca starostu je poverený „výkonom funkcie starostu 
obce“,  nie  je  starostom obce,  lebo  nebol  volený  obyvateľmi  obce.  Počas  výkonu 
funkcie sa na to vzťahujú všetky ustanovenia vzťahujúce sa na starostu obce, vrátane 
odmeňovania. 

o JUDr. Burda – nemyslí si, že vyhlásenie nových volieb je vec zástupcu starostu, aby 
požiadal  NR SR na  doplnkové voľby.  Je  to  vecou obecného úradu.  Nakoľko dňa 
12.9.2012 na rokovaní OZ upozornil poslancov OZ i p. starostu na konflikt záujmov, 
na ktoré narazil pri svojej poslaneckej činnosti, ktorý pozostával v tom, že na obecnom 
úrade  boli  uzatvárané  dohody s poslancami  OZ.   Uznesením odporučili  starostovi 
obce, aby zákonnosť tohto postupu riešil s kompetentnými orgánmi. Upozornil na to 
v zápisnici  a v uznesení  odporučili  starostovi,  aby tento  problém konflikt  záujmov 
riešil s kompetentnými orgánmi. Niekoľkokrát navštívil starostu a žiadal ho o zákonné 
riešenie tohto problému. Povedal mu, že zákonné riešenie vykoná a bude predložené 
na najbližšom OZ. Bohužiaľ, nič také sa neudialo, p. starosta sa vzdal mandátu, uložila 
sa úloha HK, taktiež sa vzdala funkcie. Keď zistil o ich vzdaní sa funkcií, požiadal 
Okresnú prokuratúru,  ZMOS a Ministerstvo vnútra  SR o stanovisko (viď príloha – 
odpoveď  ZMOS  a MV  SR).  Okresná  prokuratúra  od  roku  2001  výklad  zákona 
neposkytuje.  Na základe týchto odpovedí si dovoľuje vysloviť že p. Kriváček stratil 
mandát poslanca, preto nemôže vykonávať funkciu zástupcu starostu. Vie, že dohody 
boli uzatvárané z nevedomosti a na základe tohto urobí príslušné opatrenia. Pokiaľ p. 
Kriváček nezachová sebareflexiu a do  najbližšieho dňa, do konca pracovnej doby sa 
nevzdá  mandátu poslanca, podá podnet na okresnú prokuratúru v Nitre za porušenie 
zákona. Nech ona rozhodne o zákonnosti tohto postupu. 

o P.  Kriváček  –  ani  jedno  predložené  stanovisko  nemá  právnu  silu.  Vid  príloha, 
stanovisko  JUDr.  Sobotoviča  k zákonnosti  postupu  vyplácania  odmien  z dohôd 



poslancom. Nevidí dôvod sa stotožniť s predloženými stanoviskami od JUDr. Burdu. 
Sebareflexia by mala byť na obidvoch stranách.

o p. Chmelár – upozorňuje na skutočnosť, že môže prísť k tomu, ak JUDr. Burda bude 
mať pravdu a bude to potvrdené Okresným súdom Nitra, môže sa stať, že niektoré 
uznesenia OZ budú neplatné. 

o OZ a) berie na vedomie zánik mandátu starostu obce Lehota Mgr. Pavla Zaujeca, ku 
dňu  1.12.2012,   podľa  §  13a,  písm.  c,  zákona  SNR č.  369/1990  Zb.  o obecnom 
zriadení v platnom znení. 

o OZ b) poveruje p. Radoslava Kriváčka, zástupcu starostu obce Lehota, zastupovaním 
funkcie starostu obce  v plnom rozsahu práv a povinností 

o OZ c) žiada predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásenie nových volieb 
starostu obce Lehota podľa § 48 ods. 1, písm. d) zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, 6 poslancov za, 1 poslanec 
proti, 1 poslanec sa zdržal. 

K     bodu 15  
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lehota 

 OZ vyhlasuje  deň konania  voľby hlavného  kontrolóra  obce  Lehota  na  deň 
6.februára 2013 v zasadačke Obecného úradu v Lehote, pričom voľby sa uskutočnia 
v rámci  programu  riadneho  zasadnutia  OZ Lehota.  OZ navrhuje  pracovný  úväzok 
0,25.
 OZ v súlade s ods. 6 § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov určuje pracovný úväzok pre hlavného kontrolóra 0,25, 7 
poslancov za, 1 poslanec proti. 
 OZ v súlade s ods. 2 §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Lehota na deň 
6. februára 2013, jednomyseľne (8 poslancov za).
 OZ žiada zástupcu starostu obce Radoslava Kriváčka zverejniť vyhlásenie dňa 
konania  voľby  hlavného  kontrolóra  vyvesením  oznámenia  na  úradnej  tabuli  a na 
internetovej stránke obce Lehota v termíne do 1.2.2012 podľa § 18a ods. 2 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

K     bodu 16  
Auditorská správa za rok 2011                   

• OZ  berie  na  vedomie  auditorskú  správu  za  rok  2011,  jednomyseľne  (7 
poslancov za, 1 neprítomný).

K     bodu 17  
Rôzne

 JUDr. Burda žiada o poskytnutie stanoviska JUDr. Sobotoviča. P. Kriváček – bude mu 
poskytnutá. 

P. Kriváček informoval poslancov:
 Uskutočnilo sa  stretnutie za účelom prebratia staveniska realizácie protihlukových 

zábran na moste R1. 
 Uskutočnilo  sa  stretnutie  na  Ministerstve  dopravy  ohľadne  pripojenie  obce  na 

existujúcu R1. Z tohto stretnutia ešte nebol vyhotovený zápis. 
 Telefonoval so zubárom MDDr.  Závadským ohľadne otvorenia zubnej  ambulancie. 

Ambulancia je pripravená na otvorenie, ale je tam problém so zubárskym kreslom, 



ktoré sa nepodarilo sfunkčniť. Zubár si berie úver na kreslo a jeho predpoklad je, že 
v priebehu januára by malo byť nové kreslo osadené a začiatkom marca by mala byť 
ambulancia otvorená. 

 Prišla  ďalšia  farba  kontajnerov  z Ponitrianskeho  zduženia  pre  separovaný  zber 
odpadov.  Postupne sa navážajú kontajnery do obcí.  V priebehu marca príde ďalšia 
farba a spustenie celého projektu je cca jún/júl 2014.   

K     bodu 18  
Interpelácie poslancov

P.  Pavel Juraj                                               
o Treba zabezpečiť roznos obecného časopisu do všetkých domácností (časť Stará hora, 

a tzv. Šimonová ulička).

P. Chmelár  Milan                                         
o Žiadal už dlhšie, v ulici za cintorínom je cesta v dezolátnom stave, ktorá zostala tak po 

pokládke plynovodu a obchádzaní elektrického vedenia.  Treba to zaasfaltovať. Ďalej 
upozorňuje, že na  cintoríne v časti od rod. Jágerovej vzniká zasa  hustý nepriechodný 
porast  džungľa.  Na  túto  skutočnosť  upozorňoval  pred  rokom  a stále  sa  tam  nič 
neurobilo. 

P.  Zaujecová Slávka                                                   
o Upozorňuje, že na cintoríne na zadnej bráne chýba kľučka.
o V časti Topoľky  za cintorínom kde je tzv. „jama“, ktorá slúžila družstevníkom ako 

záchytná nádrž, tak je to betónom zaliate. Treba to overiť. 

Ing. Flóriš Roman, PhD.                                                
o Pýta sa, či sa rieši verejné osvetlenie v uličke Za parkanom, nakoľko niektoré rodiny 

majú osvetlenie, že či to platí obec alebo nie. 
o p. Kriváček – to je v ich réžii, obec neplatí nič. Verejné osvetlenie v tej časti je veľmi 

náročná záležitosť aj finančne aj časovo. 
o Ďalej  upozorňuje  na  zarastený  a znečistený  potok.  Treba  avizovať  správe  povodia 

toku, aby to riešili. 
o p. Chmelár – treba apelovať na to, že GRANVIA  napojila odlučovač ropných látok 

pri  ihrisku do potoka a nebrali   v úvahu,  že ten potok na konci  pri  Topoľkoch už 
neexistuje, lebo je zanesený bahnom.

JUDr. Burda Jozef                                                           
o Pýta sa, kedy sa vyrieši problém s odobraným osobným ohodnotením riaditeľke MŠ 

Lehota. Je to neseriózne, že sa jej siahlo na plat. P. Kriváček – napr. s p. riaditeľkou 
jednal  o odmenách  a boli  odsúhlasené  na  celú  MŠ  v takom  znení  v akom  ich 
predložila.  Čo  sa  týka  osobného  ohodnotenia,  zatiaľ  to  neriešil,  bude  postupovať 
podľa zákona. 

o Zisťoval  si  materiál  ohľadne Mns.  Šášika  a z tohto  materiálu  si  vyčítal,  čo  všetko 
urobil a myslí si, žeby sa malo prehodnotiť pôvodné rozhodnutie o udelení čestného 
občianstva. Je to veľmi významná osobnosť a veľký reprezentant našej obce. Bude 
mať v januári 2013 10-te výročie vysviacky. Žiada, aby sa tým obecná rada zaoberala. 
P. Zaujecová – p. Mesároš Jozef podal pomocnú ruku, majú nejakú už predstavu, treba 
ho osloviť.



o Počul šumy, ako je to s erbom, pečaťou a vlajkou obce. Údajne sa niečo stratilo. P. 
Kriváček – nevie o tom, žeby sa niečo stratilo, ale preverí to. 

o Zistil, že Slovenská inovačná agentúra pravdepodobne bude ešte poskytovať dotácie, 
nakoľko nevyčerpali finančné prostriedky. Je potrebné si pripraviť priority a materiál, 
aby sme  mohli čerpať. Navrhuje zapojiť do projektu OŠK, alebo MŠ.

o Zvolené komisie ak chcú začať pracovať, mali predložiť zoznamy svojich členov. 
o Navrhuje do rokovacieho poriadku  doplniť do § 7 ods. 6 „Zvolávanie zasadnutia OZ v 

prípade  vhodných  zreteľa  (príprava  rozpočtu,  stanovenie  priorít,  PHSR,  územno-
smerný  plán)  je  možné  zvolať  pracovné  stretnutie  OZ,  nemožno  zakázať  účasť 
občana“.  

o Navrhuje zmeny vo VZN č. 4/2010. Niektorí občania riešia problém, že kúria drevom. 
Treba urobiť prípravu dodatku k VZN. 

Navrhuje zmenu:
1.) v č. 3, písm. 1 doplniť „Zákaz spaľovania v pieckach, krboch na pevné palivo, lakované, 
farebné alebo inak upravované drevo, ktoré by narušovalo kvalitu ovzdušia“. 
2.)  v čl.  3,  §10  zmeniť  pôvodne  „udržiavanie  vodných  tokov  a nádrží“  za  nové  znenie 
udržiavanie čistoty vodných tokov, nádrží a pôdy...“
3.) zmeniť znenie celého ods. 3 na „Prísne sa zakazuje do vodných tokov, nádrží, na verejné 
priestranstvo  i na  ornú  pôdu  v zastavanom  a mimo  zastavanom  územia  obce  vyvážať 
fekálnymi vozidlami domáce fekálie, obsah žúp, splaškov a pod.“ 

o Pýta sa, či existuje zmluva na užívanie internetovej siete. 

K     bodu 19  
Diskusia

P. Držík Ľubomír, občan obce Lehota                       
 Je oprávnený pýtať sa, ako sa zachovali zástupcovia NSK ohľade rokovania pripojenia na R1, 

či sa postavili na stranu obce alebo nie. P. Kriváček – je toho názoru, že hájili záujem obce,  
aby bola pripojená na jestvujúcu R1.

 Chcel  by  povedať,  že  problémy medzi  riaditeľkou  MŠ a bývalým starostom obce,  sa  tu 
zbytočne z ničoho  vyrábali. Vysvetľoval, aké sú to problémy. Hovoril, že MŠ Lehota je podľa 
konštatovania  Štátnej  školskej  inšpekcii  minimálne  medzi  TOP  piatimi  škôlkami 
v Nitrianskom kraji z hľadiska výchovno-pedagogického procesu. 

 Nie  je  korektné  ak  sa  hovorí,  že  15  rokov sa  na  ul.  Prostredného hony a Školkovou nič 
nerobilo. Obec urobila jednu vec, že prístupovú cestu, ktorú mali občania na svoje pozemky 
tak sa im zamedzil prístup novovybudovanou tzv. Šimonovou uličkou. 

 Upozorňuje na p. Dobrovodského, bývajú tam ľudia v tzv. „penzióne“ na čierno a utekajú nám 
odtiaľ peniaze napr. za TKO, neplatí poplatok z ubytovania a pod. Pýta sa, na základe čoho f. 
ENVIGEOS vyváža  TKO z penziónu.  Už  upozorňoval  na  to,  že  je  tam veľká  premávka, 
nákladná doprava, odťahová služba z autovrakoviska a pod. 

 Pred dvomi týždňami bol v Mukačeve, pozdravuje všetkých otec Milan Šášik a veľmi si váži 
tie tri riadky, ktoré boli v obecnom časopise. P. Držíka mrzí to, že sa tam nedala aspoň fotka 
a určite  si  zaslúži  viac  riadkov.  Takže  tú  sebareflekxiu,  ktorú  poslanci  prezentovali  ku 
kolegom, tak nech p. Kriváček odkáže členom redakčnej rady aby si ju zachovali. P. Kriváček 
– myslí si že to p. Držík myslel veľmi ironicky na margo tej sebareflexie. 

 P. Gála – mrzí ho, že diskusia je stále o tom istom, o udelení občianstva. Ak niekto chce niečo 
takého urobiť a má o to nejaký záujem, treba prísť s konkrétnym návrhom a nebol by problém. 

 JUDr. Burda – tento problém je ošetrený v štatúte obce Lehota. Obec nemá problém udeliť 
čestné občianstvo. 



Zástupca starostu ukončil diskusiu a poďakoval všetkým prítomným za účasť na  rokovaní obecného 
zastupiteľstva.

Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18. decembra 2012 

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

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 47/2012         
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e 
príkaz zástupcu starostu k vykonaniu inventarizácie k 31.12.2012.

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 48/2012  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
žiadosť p. Adamcovej Zdenky, bytom Murániho 5, Nitra, na prenájom priestorov v kultúrnom dome za 
účelom  podnikania  (prevádzkovanie  pivárne)  na  dobu  1  rok,  s možnosťou  predĺženia  nájomnej 
zmluvy.

K     Bodu 5  
Uznesenie č. 49/2012
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
žiadosť  f.  GAMIEL s.r.o.,  Rinok  357,  Veľké  Zálužie  o prenájom nebytových  priestorov  na  účel 
prevádzkovania lekárne na dobu 3 roky (do 31.12.2015).

K     Bodu 5      
Uznesenie č. 50/2012 
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť Ing.  Vladimíra Zemana, Lehota č. 675 a odporúča zástupcovi  starostu, aby v januári  2013 
inicioval stretnutie s dotknutými osobami (obec Lehota, Ing. Zeman Vladimír,  p. Pavel Štefan), za 
účelom vysporiadania parc. č. 440/10 a 440/12. 

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 51/2012   
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. 49/2012, parcela č. 324/26,  k.ú. 
Lehota zastavaná plocha o výmere 89 m2 v cene 5 € eur za 1 m2  Ing. Silvii Bill, rodená Zabáková, 
dátum narodenia:  21.01.1967,  bytom 951 36  Lehota  č.  118 a Michaelovi  Bill,  dátum narodenia: 
07.12.1963, bytom Holtenrer Weg č. 6, 31832 Springe, Nemecko, vo spoluvlastníckom podiele 1/1. 
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 445 eur na  účet 
Obce Lehota č. 0800933001/5600, alebo  v hotovosti do pokladne Obecného úradu.



K     Bodu 5     
Uznesenie č. 52/2012   
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, parcela č. 332/69,  k.ú. Lehota zastavaná plocha 
o výmere 216 m2 v cene 5 € eur za 1 m2  Ing. Benďákovi Vojtechovi,  dátum narodenia: 01.11.1954, 
bytom Strašice E29, 338 45 Okres Rokycany,  Česká republika. 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 1 080 eur na  účet Obce Lehota č. 0800933001/5600,  
alebo  v hotovosti do pokladne Obecného úradu.

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 53/2012   
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. 51/2012, parcela č. 324/25,  k.ú. 
Lehota  zastavaná  plocha  o výmere  78 m2 v  cene  5  €  eur  za  1 m2   Marcelovi  Kovalčíkovi,  dátum 
narodenia: 17.08.1975 a Kataríne Kovalčík, rodená Burdová, dátum narodenia: 10.10.1978, bytom 951 
36  Lehota č. 318, vo spoluvlastníckom podiele 1/1. 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  390  eur  na   účet  Obce  Lehota  č.  0800933001/5600,  alebo 
v hotovosti do pokladne Obecného úradu.

K     Bodu 5       
Uznesenie č. 54/2012 
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e      
jednorazovú finančnú podporu vo výške 200 € pre p. Antonína Rybeckého, Lehota č.531.

K     Bodu 5  
Uznesenie č. 55/2012   
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
jednorazovú finančnú podporu vo výške 100 € pre p. Máriu Martišovú, Lehota č. 330.

K     Bodu 5  
Uznesenie č. 56/2012   
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 
jednorazovú finančnú podporu vo výške 100 € pre p. Jaroslava Bernátha, Lehota č. 505.

K     Bodu 5  
Uznesenie č. 57/2012   
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
jednorazovú finančnú podporu vo výške 100 € pre p. Editu Gregušovú, Lehota č. 428.



K     Bodu 5  
Uznesenie č. 58/2012   
Obecné zastupiteľstvo 
n e s c h v a ľ u j e   
žiadosť p. Ivana Berkiho, Lehota č. 694 o vybudovanie spomaľovacích ostrovčekov na u. Šenkovská.

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 59/2012   
Obecné zastupiteľstvo 
a/ s c h v a ľ u j e  
zmenu VZN č. 1/2012, § 18, bod 3b.) do výšky 3 000 € v rámci bežného rozpočtu,
b/ s c h v a ľ u j e  
VZN č. 1/2012 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom obce, s účinnosťou od 1. 
januára 2013.

K     Bodu 7  
Uznesenie č. 60/2012   
Obecné zastupiteľstvo 
a/ s c h v a ľ u j e  
sadzbu dane z pozemkov 0,40 % pre všetky sadzby a) až e), 
b/ s c h v a ľ u j e 
VZN č. 2/2012 obce Lehota o dani z nehnuteľnosti na rok 2013, s účinnosťou od 1. januára 2013.

K     Bodu 8  
Uznesenie č. 61/2012   
Obecné zastupiteľstvo 
a/ s c h v a ľ u j e   
zmenu VZN č. 3/2012, v III. Časti, bod 5) doplniť za parkovanie nákladného motorového vozidla nad 
3,5 t, 020 € za každý začatý m2 a za každú začatú hodinu, 
b/ s c h v a ľ u j e   
zmenu VZN č. 3/2012, doplniť novú časť IV. Kontrola výkonu uznesenia časť III. Daň za užívanie 
verejného priestranstva, bod. 1) Kontrolnú činnosť tohto VZN zabezpečujú finančná komisia, členovia 
komisie, hlavný kontrolór a poslanci, 
c/ s c h v a ľ u j e  
VZN č.  3/2012  obce  Lehota  o miestnych  daniach  a o miestnom poplatku   za  komunálne  odpady 
a drobné stavebné odpady na rok 2013, s účinnosťou od 1. januára 2013.

K     Bodu 9  
Uznesenie č. 62/2012   
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 
VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka MŠ, školského zariadenia so 
sídlom na území obce Lehota.  

K     Bodu 10  
Uznesenie č. 63/2012   
Obecné zastupiteľstvo 
a/ s c h v a ľ u j e   
doplnenie v bode 3) prenájom verejného priestranstva – dočasné parkovanie nákladného motorového 
vozidla nad 3,5 t 0,20 €, 
b/ s c h v a ľ u j e   



zmenu v bode 7) prenájom sály OŠK s kuchynkou mimo vykurovacieho obdobia z 30 € na 40 €/deň 
a prenájom sály OŠK s kuchynkou počas vykurovacieho obdobia z 40 € na 50 €/deň, 

c/ s c h v a ľ u j e   
Sadzobník poplatkov obce Lehota na rok 2013.

K     Bodu 12  
Uznesenie č. 64/2012   
Obecné zastupiteľstvo 
a/ s c h v a ľ u j e   
v Programe  1,  podprogram  1.1  Manažment,  Pol.  627  Príspevok  do  doplnkových  dôchodkových 
poisťovní   suma 2 699 € a v Programe 6 Vzdelávanie,  podprogram 6.1.  Materská škola,  pol.  627 
Príspevok  do  doplnkových  dôchodkových  poisťovní  suma  1 500  €,  pozastavenie  príspevku  za 
zamestnávateľa na rok 2013, 
b/ s c h v a ľ u j e   
kapitálové  výdavky  programe  1,  podprogram  1.1.  Manažment,  pol.  637 005  Spolufinancovanie 
a príprava projektov v sume 5 000 €, 
c/ s c h v a ľ u j e   
v programe 1,  podprogram 1.1 Manažment,  pol.  633 016 Reprezentačné na rok 2013 znížiť sumu 
1 500 € na 1 000 €, 
d/ s c h v a ľ u j e   
v programe 2, podprogram 2.8. Rekreačné a športové služby, pol. 642 001 Príspevok na činnosť OŠK 
sumu 21 240 €, z ktorej vyčleňuje 8 500 € na realizáciu tribúny, 
e/ s c h v a ľ u j e   
v programe  1,  podprogram  1.1  Manažment,  pol.  637 005  Majetkoprávne  vysporiadanie,  bežné 
výdavky v sume 20 000 €, 
f/ s c h v a ľ u j e   
programový rozpočet obce Lehota na rok 2013, 
g/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
rozpočet na roky 2014 a 2015.

K     Bodu 13  
Uznesenie č. 65/2012   
Obecné zastupiteľstvo 
a/ p r e r o k o v a l o  
návrh darovacej zmluvy spoločnosti MIFER, s.r.o. , IČO 36805475, zapísanej v OR OS Nitra, odd. 
Sro  vložka  č.  20290/N,  ktorou  spoločnosť  daruje  obci  Lehota  verejné  osvetlenie  Kaplnská  1943, 
1943/42, 951 36 LEHOTA
b/ s c h v a ľ u j e   
darovaciu zmluvu medzi darcom MIFER, s.r.o. a obdarovaným Obec Lehota
c/ u k l a d á    
starostovi obce darovaciu zmluvu, po schválení Obecným zastupiteľstvom, podpísať. Po podpísaní 
darovacej  zmluvy  uzatvoriť  so  ZSE  Distribúcia,  a.s.,  Čulenova  6,  816  47  Bratislava,  Zmluvu 
o združenej dodávke elektriny.

K     Bodu 14  
Uznesenie č. 66/2012   
Obecné zastupiteľstvo
a/ b e r i e    n a   v e d o m i e  
zánik mandátu starostu obce Lehota Mgr. Pavla Zaujeca,  ku dňu 1.12.2012, podľa § 13a, písm. c, 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
a/ p o v e r u j e     
p. Radoslava Kriváčka, zástupcu starostu obce Lehota, zastupovaním funkcie starostu obce  v plnom 
rozsahu práv a povinností,



c/ ž i a d a     
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásenie nových volieb starostu obce Lehota podľa 
§  48  ods.  1,  písm.  d)  zákona  č.  346/1990  Zb.  o voľbách  do  orgánov  samosprávy  obcí  v znení 
neskorších predpisov.

K     Bodu 15  
Uznesenie č. 67/2012   
Obecné zastupiteľstvo 
a/ u r č u j e 
v súlade s ods. 6 § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
pracovný úväzok pre hlavného kontrolóra 0,25,
b/ v y h l a s u j e 
v súlade s ods. 2 §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
voľby hlavného kontrolóra obce Lehota na deň 6. februára 2013,
c/ ž i a d a 
zástupcu  starostu  obce  Radoslava  Kriváčka  zverejniť  vyhlásenie  dňa  konania  voľby  hlavného 
kontrolóra vyvesením oznámenia na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Lehota v termíne do 
1.2.2012 podľa § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.

K     Bodu 16  
Uznesenie č. 68/2012   
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e  
auditorskú správu za rok 2011.

Overovatelia:                                         

Milan Chmelár                      ...........................................          
     

Ing. Ivan Chlebec                 ............................................                  

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



Výpis  z  uznesenia

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18. decembra 2012 
o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 51/2012   
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. 49/2012, parcela č. 324/26,  k.ú. 
Lehota zastavaná plocha o výmere 89 m2 v cene 5 € eur za 1 m2  Ing. Silvii Bill, rodená Zabáková, 
dátum narodenia:  21.01.1967,  bytom 951 36  Lehota  č.  118 a Michaelovi  Bill,  dátum narodenia: 
07.12.1963, bytom Holtenrer Weg č. 6, 31832 Springe, Nemecko, vo spoluvlastníckom podiele 1/1. 
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 445 eur na  účet 
Obce Lehota č. 0800933001/5600, alebo  v hotovosti do pokladne Obecného úradu.

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



Výpis  z  uznesenia

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18. decembra 2012 
o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 52/2012   
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,  parcela č. 332/69,  k.ú. Lehota zastavaná plocha  
o výmere 216 m2 v cene 5 € eur za 1 m2  Ing. Benďákovi Vojtechovi,  dátum narodenia: 01.11.1954, 
bytom Strašice E29, 338 45 Okres Rokycany,  Česká republika. 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 1 080 eur na  účet Obce Lehota č. 0800933001/5600,  
alebo  v hotovosti do pokladne Obecného úradu.

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



Výpis  z  uznesenia

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18. decembra 2012 
o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 53/2012   
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. 51/2012, parcela č. 324/25,  k.ú. 
Lehota  zastavaná  plocha  o výmere  78 m2 v  cene  5  €  eur  za  1 m2   Marcelovi  Kovalčíkovi,  dátum 
narodenia: 17.08.1975 a Kataríne Kovalčík, rodená Burdová, dátum narodenia: 10.10.1978, bytom 951 
36  Lehota č. 318, vo spoluvlastníckom podiele 1/1. 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  390  eur  na   účet  Obce  Lehota  č.  0800933001/5600,  alebo 
v hotovosti do pokladne Obecného úradu.

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



Výpis  z  uznesenia

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18. decembra 2012 
o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 14  
Uznesenie č. 66/2012   
Obecné zastupiteľstvo
a/ b e r i e    n a   v e d o m i e  
zánik mandátu starostu obce Lehota Mgr. Pavla Zaujeca,  ku dňu 1.12.2012, podľa § 13a, písm. c, 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
a/ p o v e r u j e     
p. Radoslava Kriváčka, zástupcu starostu obce Lehota, zastupovaním funkcie starostu obce  v plnom 
rozsahu práv a povinností,
c/ ž i a d a     
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásenie nových volieb starostu obce Lehota podľa 
§  48  ods.  1,  písm.  d)  zákona  č.  346/1990  Zb.  o voľbách  do  orgánov  samosprávy  obcí  v znení 
neskorších predpisov.

Overovatelia:                                         

Milan Chmelár                      ...........................................          
     

Ing. Ivan Chlebec                 ............................................                  

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




