
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23. mája 2012

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

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

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

Program:
1. Úvod
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Kontrola uznesení                               
4. Žiadosti
5. Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi – 

informácia o rozpracovanosti projektu
6. Návrh na zmenu rozpočtu – stomatologická ambulancia
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
8. Záverečný účet obce Lehota za rok 2011
9. Rôzne
10. Schválenie odmeny za I. štvrťrok 2012 zástupcovi starostu a hlavnému 

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

Po predložení programu zástupca starostu obce požiadal poslancov o predloženie návrhov, 
alebo pripomienok k programu rokovania. Navrhnutý program bol jednomyseľne schválený. 

Zástupca starostu obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:
  Alexander  Gála                                       
  Terézia  Andrášiková   
  Dagmar Kubicová    

Za overovateľov zápisnice určil:
  Slávka  Zaujecová  
  Ing. Ivan  Chlebec   

Za zapisovateľku zápisnice určil:
 Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Kontrola uznesení  
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 Uzn.  č.  2/2012  je  riešené  ako  samostatný  bod  6.)  Návrh  na  zmenu  rozpočtu  – 
stomatologická ambulancia. 

 Uzn. č. 5/2012 – je vypracovaný zoznam neplatičov, každý poslanec obdržal uvedený 
zoznam. 

 Uzn.  č.  8/2012  -   bol  prizvaný  zástupca  f.  MIFER,  aby oboznámil  poslancov  so 
žiadosťou o darovanie verejného osvetlenia na Starej hore obci. Samostatný bod 4.) 
Žiadosti.

 Uzn.  č.  9/2012  –  bolo  vyhotovené  umiestnenie  spomaľovacieho  retardéra  na  ul. 
Prostredné hony, na základe žiadosti JUDr. Jozefa Burdu. 

 Ostatné uznesenia sa riešia priebežne. 

K     bodu 4  
Žiadosti 

MIFER s.r.o., Nitra                  
• OZ odporúčalo odložiť žiadosť f. MIFER s.r.o., Nitra, do najbližšieho OZ, s tým že sa 

prizve účasť konateľa. 
• Zástupca f. MIFER Ing. Kóňa informoval poslancov o možnosti darovania verejného 

osvetlenia (VO) v Lehote v hodnote cca 35 tis. €, ktoré je skolaudované na parc. č. 
1943/3, ktoré bolo vybudované v rámci stavby Obytný súbor Lehota – Stará hora, kde 
je  13 RD postavených.  Pozemok verejnej  komunikácie  (VK) bude občanmi Starej 
hory taktiež darovaný obce, ale ešte musí prebehnúť kolaudácia. 

• P. Držík – je za to, aby so to riešilo jednou darovacou zmluvou, darovanie VO a aj VK.

P.  Marián Zabák, Lehota č. 644, prech. Hlboká 9, Nitra       
• Žiada o jednorazovú finančnú výpomoc pre chorého syna. 
• P. Gála navrhuje poskytnúť jednorazovú fin. výpomoc vo výške 300 €.
• OZ schvaľuje finančný príspevok pre p. Mariána Zabáka, bytom Lehota č. 644,  vo 

výške 300 €, jednomyseľne

P.  Marek  Bako, Lehota č.                                          
• Žiada o predĺženie nájmu vonkajších priestorov kultúrneho domu o výmere 220 m2, 

na rok 2012, za účelom prevádzkovania záhradnej pivárne.
• P. Držík sa pýta, čo sa týka povinností vyplývajúce z nájmu, či  p. Bako nemá nejaké 

podlžnosti. P. Kriváček – p. Bako nemá voči obci žiadne podlžnosti. 
• OZ schvaľuje p. Bakovi Marekovi predĺženie nájmu vonkajších priestorov kultúrneho 

domu o výmere 220 m2, za účelom prevádzkovania záhradnej pivárne od 1.5.2012 do 
30.9.2012, jednomyseľne.

K     bodu 5  
Ponitrianske  združenie  obcí  pre  separovaný  zber  a nakladanie  s odpadmi  –  informácia  
o rozpracovanosti projetku                         

 Informoval Doc. Ing. Štefan Sklenár CSc.
 Cca  pred  ôsmimi  rokmi  sa  dalo  združenie  dokopy,  s jednou  myšlienkou,  aby  sa 

spoločné  problémy,  ktorá  obce  majú  rovnaké,  riešili  spoločne,  najefektívnejšie 
a primerane tejto dobe a aby sa riešil odpad komplexne. Na základe toho sa zlúčilo 63 
obcí Nitrianskeho, Topoľčianskeho a Šalianskeho okresu a vytvorilo sa behom dvoch 
rokov združenie. V roku 2010 bol prijatý návrh projektu na separovaný zber zložiek 
komunálneho  a biologického  odpadu.  Tento  projekt  bol   predložený  v celkovej 
hodnote 11 mil. €. Zahŕňa cca 25 tis. domácností, ktoré budú mať vytvorené rovnaké 
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podmienky, aby mohli separovať. Budú im poskytnuté nádoby (120l, na papier, plast, 
biologický  odpad)  a  kontajnery  na  sklo  a  kovové  obaly.  Celkový  systém  bude 
merateľný a bude vyhodnocovateľný.  Každá nádoba bude mať svoj kód, tzv. bude 
identifikovateľná a zberové vozidlo bude vybavené čítacím zariadením a váhou. Čiže 
sa bude vedieť ktorý občan koľko zložiek vyseparoval. Biologický odpad je rozdelený 
na  dve  skupiny,  zelený  (ten  ktorý  vzniká  strihaním  stromov,  kríkov,  obecných 
priestorov  a pod.,  zo  záhrad  zvyšky  rastlín)  a odpad  z domácností  (zbytky  jedál, 
ovocia...).   Zelený odpad sa bude na obci  zhromažďovať na obci  určenom mieste 
a v rámci  projektu  budú  dodané  špeciálne  drviče,  ktoré  majú  vlastné  podávanie 
materiálu  a výstupom  je  nejaká  trieska  a to  bude  odvážané  kontajnermi  na 
kompostáreň, ktorá bude vybudovaná v obci Výčapy-Opatovce. A biologický odpad 
z domácností  sa  bude  zbierať  zberovými  vozidlami  na  kompostáreň.  Ostatný  zber 
(papier, sklo, plast, kovový odpad) sa bude zberať zberovými vozidlami do Lužianok, 
kde bude dotrieďovaný a lisovaný a bude sa ďalej  zhodnocovať.  Vysúťažená je  už 
dodávka  technológií,  zberové  vozidlá,  drtiče.  V súčasnosti  prebiehajú  výberové 
konania na stavebné časti  a to  je kompostáreň a dotrieďovacia hala.  Koncom júna 
bude zvolané valné zhromaždenie, kde už bude určený harmonogram rozvozu nádob. 

 P. Kriváček – za separáciu dostáva obec nejaké peniaze, ako to bude v rámci tohto 
združenia.  Doc. Ing. Štefan  Sklenár CSc. – združenie bude mať jeden účet a príjmi 
z druhotných surovín pôjdu spoločne do združenia. 

 P. Kriváček – projekt je rozvrhnutý na 5 rokov a čo potom. Doc. Ing. Sklenár CSc. – 
obec sa môže sama rozhodnúť či chce pokračovať v projekte alebo nie. 

 P. Držík – ako vidí cenové relácie, či bude cena približná ako je teraz, alebo či o nej 
bude rozhodovať združenie. A ako vidí časový harmonogram zvozu odpadu. Doc. Ing. 
Sklenár CSc. – robil sa prieskum a analýza cien druhotných surovín a nemajú stabilnú 
cenu, ale premenlivú. Ak by boli v súčasnosti ako sú, tak udržateľná cena na 1 osobu 
by  bola  18  €.   Suma  sa  bude  schvaľovať  valným  zhromaždením.  Časový 
harmonogram vývozu bude zachovaný ako doteraz. 

 P. Kubicová – či  sa bude ďalej  zhodnocovať napr. plast.  Doc. Ing. Sklenár CSc. – 
niektorý odpad si dokážu aj sami spracovať, majú na to vlastné linky (mlyny, drviče), 
vyrábajú regranuláty a pod. 

K bodu 6
Návrh na zmenu rozpočtu – stomatologická ambulancia                         

o P.  Kriváček  -  OZ  na  poslednom  zasadnutí  odporúčalo  starostovi  pripraviť 
finančné  pokrytie  nevyhnutných  prostriedkov  na  sfunkčnenie  ambulancie  do 
najbližšieho OZ. 
o P. Držík – prečo sa nezvolalo mimoriadne OZ, kde by sa tento problém vyriešil  
skôr a nebolo by obci ušlo nájomné. Na poslednom OZ chcel, aby sa pripravila zmluva 
a bola k nahliadnutiu, kde by sa zakomponovalo nejaké finančné splácanie obci. 
o MDDr. Závacký – informoval, že v podstate sa nič nezmenilo, mailom poslal p. 
starostovi zoznam položiek potrebných pre otvorenie ambulancie. 
o  P. Gála – pýtal sa p. zubára, či aj v meste, kde má svoju ambulanciu, mu mesto 
prispelo  na  zariadenie.  MDDr.  Závacký  odpovedal,  že  nie,  mesto  mu  neplatilo 
zariadenie ambulancie. 
o OZ schvaľuje  zmenu  rozpočtu  rozpočtovým opatrením č.  1/2012  v  zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2, psím. a), zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších 
predpisov podľa priloženého návrhu viď príloha, jednomyseľne.
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K bodu 7
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu

 Hlavná kontrolórka obce Bc. Vajdová predniesla stanovisko HK k záverečnému účtu 
obce Lehota za rok 2011, viď príloha. 

 OZ berie  na  vedomie  správu  HK  k záverečnému  účtu  obce  Lehota  za  rok  2011, 
jednomyseľne.

 
K     bodu 8  
Záverečný účet obce Lehota za rok 2011    

 OZ  berie na vedomie HV č. 1. podľa § 10 ods. 3 písm. a/,b/ a c/ zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení nesk. predpisov vo výške 
30 €“

 OZ jednomyseľne  schvaľuje  HV č.  2  podľa  §  10  ods.  3  písm.  a/  a b/  zákona  č. 
583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  v znení  nesk. 
predpisov vo výške  3 327 €“

 OZ jednomyseľne na základe zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve schvaľuje  HV č. 3 
vo výške  - 27 811 €“

 OZ  jednomyseľne  v súlade  s  §  16  ods.  10,  zákona  č.   583/2004  Z.z.  zákon 
o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších doplnkov a zmien:

  vyslovuje   súhlas s celoročným hospodárením  
   „ b e z      v ý h r a d „

K     bodu 9  
Rôzne
Informoval zástupca starostu obce o:

 schválení dotácie Obnovy dediny, ktorá bola určená na terénne úpravy v areáli MŠ 
Lehota, bližšie informácie poskytne Ing. Petríková na obecnom úrade

 podaní projektu na náučný chodník a cyklotrasu, v rámci združenia VITIS
 otvorení tretej triedy v MŠ (58 detí)
 prenesení miestneho rozhlasu do nového obecného úradu
 údržbe detského ihriska
 osadení spomaľovača na ul. Prostredné hony
 pristavení veľkoobjemových kontajnerov v obce
 údržbe verejných priestranstiev kosením.

K     bodu 10                                                   
Schválenie odmeny za I.Q. 2012 zástupcovi starostu a hlavnému kontrolórovi obce

o P. Andrášiková navrhuje odmenu zástupcovi starostu vo výške 15 %, 4 poslanci za, 2 
proti 

o P. Zaujecová navrhuje odmenu HK vo výške 15 %, 5 poslancov za, 2 proti 
o OZ schvaľuje  odmenu za  1.Q.2012  zástupcovi  starostu  vo výške  15 % a hlavnej 

kontrolórke vo výške 15 %.

K     bodu 11  
Interpelácie poslancov

P. Držík  Ľubomír                                                
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 Prosí   zástupcu  starostu,  aby  p.  starostovi  tlmočil,  čo  sa  týka  časového  pásma 
zastupiteľstiev. Zákon  hovorí raz za tri mesiace, ale ak nastanú takéto dôležité veci, 
ako je zubná ambulancia, aby sa zvolalo mimoriadne OZ, lebo je to dehonestujúce. 
Nepraje si, aby sa šírili reči, že poslanci sú proti zubnej ambulancii.

P. Andrášiková  Terézia      
 Upozorňuje na nenamontované držiaky na vlajky na budove obecného úradu 
a na budove základnej školy.
 Pýta sa ako sa riešia nedoplatky. Zástupca starostu – posielajú sa upomienky. 
Už sa v minulosti pristúpilo na odpojenie od verejného vodovodu. P. Držík – malo by 
sa to  riešiť a  postúpiť právnikovi.  Zástupca starostu – zoberie  si  na zodpovednosť 
zoznam nedoplatkov a do najbližšieho OZ dá informáciu či sa to dá vymôcť alebo nie, 
osobne si prejde všetkých neplatičov. 
 Oslovila ju MUDr. Fuxhofferová ohľadne podanej žiadosti na obecný úrad, kde 
žiada  rekonštrukciu  ambulancie  všeobecného  lekára.  P.  Držík  –  prečo  nie  je  táto 
žiadosť zahrnutá v programu OZ. P. Kriváček – takéto žiadosti rieši starosta vo svojej 
kompetencii priebežne. Nakoľko sa prerábali ambulancie postupne, teraz je na rade 
všeobecná ambulancia. 

P. Kubicová  Dagmar                  
 Upozorňuje na čo, či by nebolo vhodné pokosiť okolo hornej zastávky v obci, 
predsa len je to prvý dojem pri príchode do obce. 
 Ďalej  sa  pýta,  či  sa už robia nejaké práce na starom obecnom úrade,  či  sa 
vyvolalo rokovanie ohľadne spolufinancovania s COOP Jednota. P. Držík – nastal zasa 
časový posun,  obecný úrad je  presťahovaný,  budova stojí  a apeloval  na to,  aby p. 
starosta vyvolal rokovanie s predsedom predstavenstva p. Čokom. 
 Navrhuje, aby sa poslanci stretli aspoň raz za mesiac, aby si  prerokovali určité 
veci, aj čo sa týka stretnutiu Lehôt, alebo vybudovania parkoviska pri Základnej škole, 
nakoľko je tam problém s parkovaní.  Niektoré veci by sa dali riešiť skôr a priebežne. 
P.  Držík  –  súhlasí  s p.  Kubicovou,  kedykoľvek  treba  sa  navzájom  kontaktovať 
a predebatovať skôr a nenechávať to až na OZ. 
 Pýta sa čo sa plánuje s priestorom po p. Královi. P. Kriváček – Je v príprave 
náučný a turistický chodník, aj priestor po p. Královi sa  plánuje  zahrnúť k ihrisku 
a bude  sa  ďalej  rozmýšľať  podľa  financií  a popr.  nejakých  dotácií  čo  s daným 
priestorom.

P. Gála Alexander                        
 Upozorňuje  na  nejakú  skupinku  ľudí  (mládežníkov),  ktorí  robia  v obci  výtržnosti 

(napr. rodine Rybeckej). P. Kriváček – už hovoril o tejto problematike s p. starostom, 
aby PZ Veľké Zálužie posilnilo svoje hliadky v obci. Ďalej upozorňuje na zlodejov, 
ktorí sa v obci pohybujú. P. Držík – nech p. starosta žiada písomne   PZ Veľké Zálužie 
o zabezpečenie bezpečnosti v obci.

Bc. Alena Vajdová, HK
 Navrhuje  upraviť  výšku  nájomného,  čo  sa  týka  zdravotného  strediska.  P.  Držík  – 

súhlasí  a zaujíma  ho  do  budúceho  OZ  čo  kto  z lekárov  investoval  do  svojich 
ambulancií. Treba to zinventarizovať. 

P. Držík  Ľubomír       
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 Bol  interpelovaný  občanmi  ul.  k ihrisku,  aby  sa  upozornil  správca  potoka 
(Povodie Váhu), že tam vyrastá burina, aby vykosili aspoň stred potoka.
 Pýta  sa   ohľadne  problému  sťažnosti  p.  Chlebcovej  (riaditeľky  MŠ)  voči 
hlavnej  kontrolórke.  Bc.  Vajdová  –  čo  sa  týka  jej  žiadosti  o vyvolanie  stretnutia 
starostu  obce  a HK, bolo to  uskutočnené 5.4.2012 na  obecnom úrade.  Je  z toho 7 
stranná zápisnica. Kde sa každá strana povedala svoj názor. Bola podpísaná všetkými 
účastníkmi a následne sa k nej  vyjadril  aj  p.  starosta.  Do budúcna,  aby sa predišlo 
takýmto situáciám, sa prizve aspoň jeden poslanec.  P. Držík – vyzve poslaneckých 
kolegov, aby si urobili osobný prieskum v MŠ, s tým že na najbližšom OZ oboznámia 
s výsledkom. 
 Z hľadiska pedagogického procesu máme MŠ v Lehote na prvom mieste, má 
najvyššie  hodnotenie.  Žiadna  kontrola  štátnej  inšpekcie  nenašla  za  posledné  roky 
závažný problém, či už vo vyučovacom procese, sťažnostiach rodičov a pod. 
 Treba rozšíriť kapacitu škôlky.
 Utekajú nám z podielových daní veľké finančné prostriedky na žiaka. Veľa detí 
ide do iných škôlok, nakoľko naša kapacita nestíha. 

K     bodu 12  
Diskusia

P. Gála Alexander, poslanec OZ   
 Aj  v  tomto  roku  podporí  Západoslovenská  energetika,  a.s.,  vo  svojom  regióne 

mládežnícky futbal  a  futbalové  aktivity  pre  celú  rodinu.  Tretí  ročník  populárneho 
projektu prinesie v roku 2012, pri  príležitosti  90.  výročia  založenia ZSE, Rodinný 
futbal  presne do 90 obcí.  O tom,  kam podpora  v tomto roku poputuje,  rozhodujú 
samotné  obce.  Novinkou  tohto  ročníka  sú  aj  rodinné  futbalové  turnaje,  kde  90 
víťazných rodín v 90 obciach západoslovenského regiónu získa dodávku plynu od 
ZSE Energia na 90 dní úplne zadarmo.

 Po  dvoch  ročníkoch,  ktoré  boli  zamerané  prevažne  na  budovanie  infraštruktúry  a 
podporu  mládežníckych  tímov,  tretí  ročník  sa  zameria  na  lokálne  potreby  obcí  v 
otázkach podpory mládežníckeho futbalu.  Pokiaľ  v uplynulých rokoch bola oblasť 
využitia  grantových  dotácií  stanovená  prevažne  na  výstavbu  tréningových  plôch, 
rekonštrukciu tribún, kabín, či budovanie detských ihrísk vo futbalových areáloch, v 
tomto  roku  bude  na  samotnej  obci,  akým  smerom  sa  rozhodne  podporiť  aktívne 
trávenie voľného času mládeže a rodín, samozrejme v spojitosti s futbalom. V tomto 
roku bude v rámci grantového kola do každej z 90 obcí prerozdelených 500 – 2500 
eur, v závislosti od charakteru a kvality projektu

 Dňa  30.6.2012  sa  uskutoční  Gulášfest,  ktorý  bude  spojený  s projektom  „Rodinný 
futbal“, ktorý prebehne o 14.00 hod, do ktorého sa zapojilo 32 rodín, kde podmienka 
musela byť, že jeden z členov tímu je žena. 

P. Držík Ľubomír, poslanec OZ           
 Poprosil,  aby  to  bolo  v zápise:  Všetky  organizácie,   ktoré  mali  podané  žiadosti 

o dotácie z NSK (ZŠ, MOMS, OcÚ), boli úspešné, jeho osobnou zaangažovanosťou. 
 V roku  2011  osobne  niesol  fotodokumentáciu,  projektovú  dokumentácie,  návrh 

rozpočtu pre zriadenie 3 triedy v MŠ premiérke vlády. Znovu žiadal, aby bola písomne 
zaslaná žiadosť o dotáciu premiéra z rezervy vlády. Žiadosť bola odoslaná a následne 
bolo zaslané zamietavé stanovisko, o ktorom p. starosta neinformoval poslancov.

 Inicioval podanie žiadosti  Individuálne potreby obcí zo strany MFSR o nenávratnú 
finančnú dotáciu vo výške max 13 500 €. Žiadosť sa týkala Zdravotného strediska, 
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rekonštrukcia strechy. Mrzí ho, že odvtedy nebola podaná žiadna nová žiadosť. Bola 
poslaná poštou, nikto tam nebol osobne, teraz si to vzal pod svoju kuratelu, do mesiaca 
dá informáciu, či bude žiadosť vybavená kladne alebo záporne. Robí všetko preto, aby 
bola vybavená kladne. 

 P. riaditeľka MŠ vypracovala  dva projekty „Revitalizácie MŠ“.  Jeden je v hodnote 
cca 2 300 € a druhý v hodnote cca 2 400 €. Podali sa oficiálne na MŠ SR. Osobne si to 
zobral pod kuratelu, a snaží sa to ovplyvniť pozitívnym lobingom. Má tu v rukách aj 
p. minister, je to na sekcii regionálneho školstva, p. Držík bude informovať či sa to 
podarilo alebo nie. 

Zástupca starostu ukončil diskusiu a poďakoval všetkým prítomným za účasť na  rokovaní 
obecného zastupiteľstva.
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23. mája 2012 

o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K     Bodu 4  
Uznesenie č. 10/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
finančný príspevok pre p. Mariána Zabáka, bytom Lehota č. 644,  vo výške 300 €. 

K Bodu 4   
Uznesenie č. 11/2012  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
p. Bakovi Marekovi predlženie nájmu vonkajších priestorov kultúrneho domu o výmere 220 
m2, za účelom prevádzkovania záhradnej pivárne od 1.5.2012 do 30.9.2012.

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 12/2012   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, psím. a), 
zákona  č.  583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu viď 
príloha.

K     Bodu 7     
Uznesenie č. 13/2012 
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu HK k záverečnému účtu obce Lehota za rok 2011

K     Bodu 8     
Uznesenie č. 14/2012   
Obecné zastupiteľstvo
a) b e r i e   n a    v e d o m i e
HV č. 1. podľa § 10 ods. 3 písm. a/,b/ a c/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení nesk. predpisov vo výške 30 €“.
b) s c h v a ľ u j e  
HV č. 2 podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení nesk. predpisov vo výške  3 327 €“.
c) s c h v a ľ u j e 
na základe zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  HV č. 3 vo výške  - 27 811 €“.
d)  Obecné zastupiteľstvo
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v súlade s § 16 ods. 10, zákona č. 583/2004 Z.z. zákon o rozpočtových pravidlách, v znení 
neskorších doplnkov a zmien:

  vyslovuje   súhlas s celoročným hospodárením  
   „ b e z      v ý h r a d 

K     Bodu 10     
Uznesenie č. 15/2012   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
OZ schvaľuje odmenu za 1.Q.2012  zástupcovi starostu vo výške 15 % a hlavnej kontrolórke 
vo výške 15 %.

Overovatelia:                                         

Slávka  Zaujecová         ...........................................          
     

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

     ..................................................
Radoslav  K r i v á č e k          

       zástupca starostu obce Lehota

9



10


