
Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26. novembra 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., Dagmar Kubicová
Ospravedlnení: Bc. Alena Vajdová, Mgr. Pavol  Zaujec

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

Program:
1. Úvod
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Návrh a voľby členov obecnej rady
4. Návrh a voľba predsedov komisií
5. Záver

Po predložení programu  zástupca starostu obce požiadal poslancov o predloženie návrhov, 
alebo pripomienok k programu rokovania. 
Ing. Flóriš, PhD., navrhuje za bod 4) ako bod 5) Informácia o max počte detí MŠ Lehota. 
JUDr. Burda navrhuje doplnenie do bodu 2) voľbu mandátovej komisie a navrhuje ako bod 6) 
Diskusiu. Upravený program bol jednomyseľne schválený.

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

  Dagmar  Kubicová                                           
  Ing. Roman Flóriš, PhD.
  Milan  Chmelár   
  OZ jednomyseľne schvaľuje návrhovú komisiu

Za overovateľov zápisnice určil:
  Alexander  Gála         
  Slávka  Zaujecová

Mandátová komisia: JUDr. Jozef Burda, Juraj Pavel, Ing. Ivan Chlebec
Za zapisovateľku zápisnice určil:

 Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Návrh a voľba členov obecnej rady (OR)

 na poslednom zasadnutí OZ schválilo zriadenie Obecnej rady a OZ poverilo  zástupcu 
starostu,  aby  do  najbližšieho  OZ  navrhol  dvoch  členov  rady,  po  konzultácii  so 
všetkými poslancami.

 Zástupca starostu p. Kriváček informoval, že OR má mať štyroch členov, z toho dvaja 
vychádzajú  priamo zo  zákona,  čiže  starosta  a zástupca  starostu.  Vďaka  vzniknutej 
situácii,  ktorá  vznikne  od  1.12.2012  (starosta  obce  sa  vzdáva  mandátu  starostu) 
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navrhuje do OR dvoch poslancov p. Alexandra Gálu a Ing. Romana Flóriša, PdD. a po 
nových voľbách bude nový starosta automaticky novým členom OR.

 P.  Chmelár  –  nakoľko  je  medzi  poslancami  poslanec  s právnickým  vzdelaním, 
navrhuje  ako  člena  OR  JUDr.  Burdu,  aby  nevznikali  nejaké  pochybnosti  vo 
vyjadreniach  alebo  v uzneseniach.  OR pripravuje  materiálna  OZ a predišli  by sme 
nedorozumeniam a prešľapom. 

 JUDr. Burda – navrhuje, aby bolo hlasovanie tajné
 OZ schvaľuje tajné hlasovanie voľby členom OR, 7 poslancov za, 1 proti, 1 sa zdržal 
 Rozdali sa lístky s dvomi menami p. Gála a p. Flóriš, kto súhlasí zakrúžkuje meno, ak 

nesúhlasí označí krížikom 
 Po skontrolovaní lístkov návrhovou komisiou sa OZ uznieslo že p. Alexander Gála 

a Ing. Roman Flóriš, PdD. sú novými členmi OR.
 OZ schvaľuje obecnú radu v zložení  p. Alexander Gála a Ing. Roman Flóriš, PdD., 

zástupca starostu a starosta obce. (p. Gála – 6 hlasov za, p. Flóriš – 6 hlasov za).

K     bodu 4  
Návrh a voľba predsedov komisií     

 na  poslednom  zasadnutí  OZ  schválilo  zriadenie  sociálnej,  stavebnej,  finančnej, 
športovej a kultúrno-školskej komisie a OZ poverilo poslancov, aby do najbližšieho 
OZ pripravili návrh na predsedov komisií, jednomyseľne.

 JUDr.  Burda  navrhuje  za  predsedov  komisií  nasledovne:  sociálna  p.  Zaujecová, 
stavebná  p.  Chmelár,  finančná  p.  Flóriš,  športová  p.  Pavel,  kultúrno-školská  p. 
Kubicová 

 P.  Chmelár  –  súhlasí  s návrhom,  ale  s menšou  zmenou,  ako  predsedu  finančnej 
navrhuje JUDr. Burdu. JUDr. Burda ďakuje, ale neprijíma predsedu fin. komisie.

 P. Kubicová – vzdáva sa byť predsedkyňou kultúrno-športovej komisie. 
 Ing. Flóriš, PdD. navrhuje Ing. Chlebca za predsedu stavebnej komisie. 
 P.  Chmelár  navrhuje Ing.  Flórišovi  stavebnú komisiu a on by sa svojej  vzdal.  Ing. 

Flóriš sa necíti  na zvládnutie stavebnej a ani finančnej komisie.  Ing. Flóriš prijíma 
kultúrno-školskú komisiu.

 OZ schvaľuje predsedu sociálnej komisie p. Slávku Zaujecovú, jednomyseľne
 OZ schvaľuje predsedu stavebnej komisie  p.  Milana Chmelára,  7 poslancov za,  1 

proti, 1 sa zdržal
 OZ schvaľuje predsedu športovej komisie p. Juraja Pavela, jednomyseľne
 OZ  schvaľuje  predsedu  kultúrno-školskej  komisie  Ing.  Romana  Flórišla,  PhD., 

jednomyseľne
 OZ schvaľuje predsedu finančnej komisie p. Alexandra Gálu, 8 poslancov za, 1 sa 

zdržal 

K     bodu 5  
Informácie o max počte detí navštevujúcich Materskú školu Lehota            
Bod programu doplnil Ing. Flóriš, PhD. a informoval poslancov:

 V období  prihlášok  detí  do  MŠ  bola  situácia,  že  sa  neprijímali  detí  do  MŠ  pre 
nedostatok miesta.  Zisťoval  aké počty môžu byť  detí  v MŠ a zistil,  že  nie  je  taký 
počet,  aký by mal v MŠ byť.  Detí  je stále viac a viac.  Prezentovaný dôvod o max 
počte detí  bol  ten,  že hygiena tomu nedovoľovala.  Zistil  že  hygiena povolila  max 
počet detí 58. Z vedenia MŠ nemajú problém s týmto číslom. 

 Bc.  Chlebcová  Beata  (riaditeľka  MŠ)  –  toho  času  v MŠ  spí  37  detí.  Bola  ústna 
sťažnosť od rodičov, že musia na obed brávať deti domov, ak sú matky nezamestnané 
alebo na MD z priestorových dôvodov čo sa týka spania. Sťažovali sa aj na hygiene. 
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Hygiena vysvetlila,  že  MŠ má celodennú prevádzku pre 58 detí.  Rodičia  si  to zle 
vysvetlili. Ďalej riaditeľka MŠ vysvetľovala, že problém je iba v tom, že keby malo 
v MŠ spať 58 detí, čo aj hygiena povolila, musia spať v troch miestnostiach, aby bol 
zabezpečený pedagogický dozor vo všetkých troch triedach aj poobede. Ale problém 
vznikol zo strany zriaďovateľa,  že nemal financie na prijatie ďalšej  pracovnej  sili, 
Ďalej dala žiadosť p. starostovi, aby zamestnal aspoň na štyri hodiny silu, ktorá by 
rozkladala  lehátka,  nakoľko toto je  ďalší  problém,  že pedagogický dozor  rozkladá 
lehátka.

 P. Kubicová – treba riešiť každú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ individuálne.  Je 
rozdiel ak je niekto na MD a nemá nikoho, kto by im pomohol. Myslí si že je zbytočné 
prijímať novú silu. 

 P. Zaujecová – bola sa pozrieť osobne na situáciu v MŠ. Bolo by vhodné prijať aspoň 
brigádničku na rozkladanie lehátok.

 Ing. Flóriš, PhD. – jeho názor je, že pedagogička nemá čo v škôlke rozkladať lehátka, 
má na starosti 20 detí, študovala na to aby vychovávala deti. 

 Bc. Chlebcová – našla silu, ktorá by bola ochotná toto vykonávať.
 P. Kriváček – toto je dôležitá informácia, či už sa to týka zahrnutia do rozpočtu. Obec 

sa bude zaoberať touto možnosťou a bude sa ju snažiť vyriešiť k spokojnosti. 

K     bodu 6  
Diskusia 
JUDr. Jozef Burda 

 Poukazuje na nesprávnosť uznesení, nakoľko si myslí, že o tom čo sa hlasovalo, nie je 
to  uvedené  v uzneseniach.  Narážal  na  problém,  kde  OZ  uložilo  starostovi,  aby 
preskúmal  opodstatnenosť  vyplácania  odmien  z dohôd  poslancov.  Považuje  to  za 
porušenie  rozpočtových  pravidiel,  myslel  si  že  táto  skutočnosť  je  v rozpore  so 
zákonom  o obecnom  zriadení,  že  činnosť  poslanca  je  nezlučiteľná  s funkciou 
zamestnaneckou. Žiadal o výklad tohto zákona k tejto  problematike.  Takýto výklad 
zákona môžu dať len tri inštitúcie (Generálna prokuratúra, Najvyšší súd, Ústavný súd). 
Napísal list na generálnu a okresnú prokuratúru, kde písal v tom smere, že sa pýtal na 
názor ako poslanec,  aký má problém, či  je takýto postup zákonný, ale neriešil  nič 
a nikoho  menovite.  Žiadal,  aby  odpoveď  adresovali  aj  na  obecný  úrad.  Starosta 
neriešil  tento  problém a on  ako  poslanec  s plneným a čistým svedomím má  na  to 
právo. Odpoveď zatiaľ nebola doručená. 

 P. Kriváček  - správnosť a nesprávnosť zápisnice overujú overovatelia. Pokiaľ majú 
dvaja overovatelia podpísanú zápisnicu, považuje ju za správnu. 

 P.  Zabáková  –  vysvetľovala,  že  OZ  iba  starostovi  uložilo  to,  aby  preskúmal 
opodstatnenosť vyplácania, ale nehlasovalo sa za to. P. starosta si to aj tak vzal za 
svoje a riešil túto problematiku. 

 P. Kriváček – čo sa týka tohto odporúčania starostovi,  momentálne nemá k tomuto 
žiadne  vyjadrenie,  vyjadrí  sa  na  najbližšom  OZ,  kde  prednesie  postupnosť 
preskúmania tohto problému. 

 P. Kubicová – nevidí problém takéhoto vyplácania,  nakoľko si  to myslí  aj  obecný 
právnik. Nakoľko tie dohody ušetrili finančné prostriedky.

 P. Chmelár – to čo hovorí p. Kubicová je ľudská rovina a to čo hovorí JUDr. Burda je 
právna rovina. Nikto nehovorí, že je to v rozpore. 

P. Dagmar Kubicová
 Upozorňuje na Kaplonskú ulicu, p. Jamriška dal panelové prekážky do cesty. Treba im 

to dať odstrániť. Ani voda z jarku nemá kade odtekať. 
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 P. Kriváček – pokiaľ je to na obecnom pozemku, bude sa to riešiť, aby to dali do 
pôvodného stavu. 

P. Ľubomír Držík
 Chcel by vedieť, ako bude teraz fungovať obec po abdikácii starostu a prečo sa ešte 

nezúčastnil tohto zasadnutia.
 P.  Kriváček  -   do  31.  novembra  2012  riadi  obec  starosta  a zo  zasadnutia  OZ sa 

ospravedlnil a momentálne čerpá riadnu dovolenku na ktorú má nárok. OZ môže zo 
zákona zvolať zástupca starostu,  tak využil  toto právo a zvolal  mimoriadne OZ na 
podnet JUDr. Burdu, ktorý o to písomne požiadal. 

 P. Držík ďalej by rád  počul, čo sa vykonalo za prvé dva roky volebného obdobia, čo 
sa  týka  aj  prístavby MŠ.  Aké  kroky  ohľadne  finančného  charakteru  sa  vykonali 
a kroky obce ako také. Alebo ak to môže povedať, spí sa na vavrínoch. P. Zárubová 
a p. Kriváček mu pripomenuli, že sám bol v tomto období poslanec, tak si myslia že je 
to neopodstatnená otázka, nakoľko by to mohol aj sám vedieť čo všetko sa riešilo. P. 
Držík – poukazoval v minulosti na predražený projekt. Len sa pýtal, čo sa zo strany 
vedenia  obce  bude  robiť,  aby sa  získali  nejaké  finančné  prostriedky na  realizácie 
prístavby MŠ. 

 P. Kriváček – p. starosta začal konať v tejto veci, na poslednom OZ predniesol návrh 
na zlúčenie MŠ a ZŠ, kde by bola potom možnosť čerpania finančných prostriedkov.

 P. Držík sa pýtal v akej veci je žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov z rezervy vlády. 
P. Zabáková – odpoveď prišla v negatívnom zmysle, uprednostňovali obce, kde prišlo 
k povodniam a pod. 

 JUDr. Burda - ohľadne zlúčenia MŠ a ZŠ chce poukázať na to, že máme ešte čas min. 
pol roka, nakoľko žiadosť sa podáva do 31. júna 2013. Nikto nepovedal, že to nebude, 
len chceli čo najviac informácii, aby sa mohli rozhodnúť. 

JUDr. Jozef Burda 
 Bolo  založené  Občianske  združenie  LEADER,  kde  bolo   možné  čerpať  fin. 

prostriedky.  Prečo  obec  v tomto  smere  nič  nečerpala.  Za  obec  Lehota  členom 
predstavenstva je zástupca starostu p. Kriváček, pýta sa ho prečo obec nič nečerpala. 

 P. Kriváček – v rámci operačného programu do ktorého sa VITIS hlásil bol minimálny 
počet obyvateľov obce dve tisíc.  VITIS, ako tak, bol hneď na začiatku vyradený pre 
nedodržanie podmienky min. počtu obyvateľov. Všetky obce nemali uvedený správny 
počet.  Štatistiky  na  obciach  sa  nezhodujú  so  štátnou  štatistikou.  Momentálne 
pristupuje aj  obec Lužianky, aby VITIS splnil podmienku 10 tis.  obyvateľov a aby 
mohol budúci rok čerpať nejaké prostriedky. 

 P. Gála – získali sa finančné prostriedky na náučný chodník. 

P. Jozef Mesároš (občan obce Lehota)
 Pýta sa, kde je problém, že si obec nedokáže oceniť rodáka žijúceho v zahraničí p. 

biskupa  Šášika,  ktorý  oslávil  svoje  jubileum.  Zo  strany  obce  si  ho  nik  neuctil. 
V januári bude mať 10 rokov biskupskej vysviacky.  Na Slovensku žije približne 25 
biskupov, z toho dvaja dostali vysviacku priamo z rúk pápeža Jána Pavla II. Dúfa, že 
toto OZ nespochybňuje rozhodnutie takej svetovej autority ako je Ján Pavol II., ktorý 
ho osobne vysvetlil za biskupa. 

 JUDr.  Burda  –  plne  podporuje  tento  návrh,  aby  sa  udelilo  čestné  občianstvo. 
Prieskumom  zistil,  že  väčšina  obcí  ktoré  udeľovali  takéto  ocenenia,  boli  práve 
cirkevné zásluhy. 
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 P. Zaujecová – čakala aspoň, že aj v časopise bude nejaký článok, ktorým by si ľudia 
pripomenuli túto skutočnosť.  

K     bodu 7     
Príprava rozpočtu obce na roky 2013-2015                    

 P. Kriváček – informoval, že rozpočet sa tvoril podľa zákona, príjmy a výdavky sú 
vyrovnané. 

 P. Chmelár – sme dva roky po voľbách a stále sa neriešia priority obce. Do rozpočtu 
by bolo  dobré zapracovať  napr.  financovanie  stretnutia  Lehôt,  vysporiadanie  ciest, 
majetkoprávne vysporiadanie, kanalizáciu. Treba urobiť prípravné práce. 

 JUDr. Burda – pripravované podklady nie sú dostačujúce, aby poslanci mohli schváliť 
rozpočet. Treba zanalyzovať všetky príjmy a výdavky a potom sa dohodnúť a prijať 
opatrenia. Sám si robil analýzu za posledné roky. Napr. počet obyvateľov, v roku 1970 
bolo 2437 obyvateľov, to znamená, že musel byť rozpočet inak prijímaný ako teraz. 
Z analýzy zistil, že napr. príjmy voči iným obciam sme mali  na rôznych úrovniach. 
Napr.  obec  Lehota  v roku  2005  mala  z celového  rozpočtu  len  4,3  %  vybraté 
z miestnych daní. Je to veľmi malé percento. Ďalej výdavky napr. v roku 2005 dala 
obec na investičné výdavky 92,9 % a 7,1 % na investičné výdavky. Zasa voči iným 
obciam  sme  veľmi  rozdielny.  Z ďalších  analýz  za  posledné  tri  roky  zistil,  že  sú 
rozdiely v rozpočtovaných položkách v príjmoch a aj vo výdavkoch. Pri schvaľovaní 
musia vedieť veľa informácii a byť obozretní. Naozaj si treba určiť priority, lebo bez 
nich a analýz sa nepostaví rozpočet. Podľa poslednej novely, musí byť v rozpočte aj 
skutočné čerpanie za rok 2010. Treba to tam zapracovať. 

 P. Kriváček – treba si uvedomiť, že štatistika z rokov 2006-2008 sa v príjmovej časti 
zvyšovala (rôzne dane a poplatky). Treba aby finančná komisia začala pracovať. Ak si 
rozpočet s 800 tis. € rozbijeme na 1/12, čo je asi 67 tis. € mesačne, tak to nie je veľa, 
sú  tam  zahrnuté  všetky  bežné  výdavky  či  už  na  energie,  platy  zamestnancov 
a učiteľov.  Nechceme,  aby  obec  pristúpila  v rámci  šetrenia  k tomu,  aby  sa  napr. 
vypínalo verejné osvetlenie v noci. 

 JUDr. Burda – od 1.1.2013 nový zákon postavil  dohodárov na úroveň pracovného 
pomeru.  V rozpočte  treba  počítať  s ďalšími  výdavkami.  Treba  zapracovať  zníženie 
bežných výdavkoch vo výške 10 % na tovary a služby a na mzdy 5 %.

 P. Chmelár – rozanalyzoval, že koľko obec zaplatí za vykurovanie svojich budov. Je 
tam veľký nepomer  v spotrebe  energií.  Obec  zaplatí   cca  17  tis.  €  ročne  na  tieto 
energie. Možno by bolo vhodné dať namontovať termostatické hlavice, ktorými by sa 
efektívnejšie vykurovali priestory. Ďalej na rôznych revíziách plynových alebo elekt. 
zariadení by sa mala urobiť analýza. Chcel vysvetlenie, čo zahŕňajú rôzne položky 
a podpoložky. Ďalšími prioritami by mali byť napr. oplotenie ihriska (úprava svahu), 
cestu  nad  hliníkom,  tým  vznikne  prístupová  cesta  k ihrisku,  roky  sa  hovorí 
o vyvlastnení ihriska. Ponúknuť majiteľom pozemkov, že sa im tam vytvorí cesta a oni 
darujú  alebo  za  symbolickú  cenu  odpredajú  svoje  pozemky.  Navrhuje  odložiť 
stretnutie Lehôt o dva roky a zatiaľ sa vytvorí prístupová cesta. 

 JUDr. Burda navrhuje a dáva hlasovať, aby sa urobili rozbory, analýzy a stanoviská za 
posledných 10 rokov.

 P.  Kubicová  –  treba  sa  zamerať  čo  chceme  do  budúcnosti  riešiť,  napr.  budovu 
knižnice, bývalý obecný úrad, vysporiadať ulice a nie 10 rokov dozadu robiť analýzy.

 P. Gála – súhlasí s p. Kubicovou, treba rozmýšľať ako využiť nevyužiteľné priestory, 
napr. Ing. Flóriš PhD. v spolupráci s Ing. Petríkovou a študentami  pripravujú v rámci 
diplomovej práce návrh využitia športového areálu, kde si povedali, aké priestory na 
čo  by  chceli  využiť,  tak  aby  sa  občania  športovo  zrekreovali.  Druhá  vec  je 
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zrealizovateľnosť. Ale prvý krok sa už urobil. Chceli by postaviť tribúnu a možnosť 
získania prostriedkov je ťažšia, treba vysporiadať pozemky.

 JUDr.  Burda  –  odvoláva  a sťahuje  svoj  návrh  na  hlasovanie  ohľadne  analýz  za 
posledných 10 rokov. 

 JUDr. Burda – navrhuje prijať uznesenie, aby sa min 25% finančných prostriedkov 
použilo  na  investičné  výdavky.  Tým  pádom  chce  zabezpečiť  rozvoj  obce.  Ďalej 
navrhuje stanoviť priority a aby poslanci zaviazali obecnú radu  prípravou rozpočtu a 
tento problém riešila a spracovala pred schvaľovaním rozpočtu PHSR obce Lehota 
a stanoviť tam priority na roky 2013-2015. Sám ho dovtedy vypracuje

 JUDr. Burda – navrhuje pripraviť a vysporiadať cesty, napr. na IBV (Ul. Prost.Hony 
a ul. Pod Hliníkom).

 P. Kriváček – nie je možné, aby sa cca za dva-tri týždne spracoval PHSR obce Lehota.  
Je to nereálne do schválenia rozpočtu. JUDr. Burda si myslí, že sa to dá stihnúť. P. 
Kriváček  má  prioritu  kanalizáciu.  Momentálne  potrebujeme  projekt  na  stavebné 
povolenie, ktorého výška je 15 tis. €. 

 Ing. Flóriš, PhD. – bežne geodeti vysporiadavajú obecné cesty pre obce ako zadaním. 
Prvý krokom by bolo dať si to geodetmi vysporiadať tieto cesty. Čo sa týka PHSR 
obce, nie je to jednodňová záležitosť. Pracuje na katedre, kde PHSR  spracovávajú so 
študentami, kde sa to učia robiť v rámci urbanizmu a územného plánovania predmetu, 
ktorý sa u nich vyučuje. Sám ma doktorát z tejto problematiky a vie že dva týždne je 
nerealizovateľná  doba  na  vypracovanie  PHSR.  Tomu  predchádzajú  dosť  veľké 
rozbory a prieskumy, ktoré by mal spracovateľ určite poznať, treba si určiť stratégiu. 
K tomuto by sa mali aj ľudia vyjadrovať a nie je to proces krátkodobý, je to proces 
približne na pol roka. Sú to veľmi veľké plány a za dva týždne to bude šité horúcou 
ihlou.  Bol  by  rád  keby  sa  to  vypracovalo,  ale  nechať  tomu  prirodzený  priebeh. 
Navrhuje vypracovať PHSR obce Lehota do 31.3.2013.

 OZ schvaľuje  vypracovanie  PHSR obce  Lehota  do  31.3.2013 a priebežne sa  bude 
informovať OZ o jeho rozpracovaní, jednomyseľne.

 JUDr. Burda - sťahuje svoj návrh ohľadne použitia 25 % fin. prostriedkov, stačí mu že 
sa o tom diskutovalo.

 P. Gála – stretnutie Lehôt je síce pekná vec, ktorá obec zviditeľní, ale nemalo by to 
byť  podmienené,  že  kvôli  stretnutiu  Lehôt  si  postavíme rebríček cieľov.  Stretnutie 
môžeme plánovať len na toľko na koľko máme. Ciele by mali slúžiť aj do budúcnosti. 

 P. Chmelár – navrhuje, aby predsedovia komisií pripravili svoje priority v rámci svojej 
komisie do najbližšieho stretnutia poslancov.

 OZ odporúča predsedom komisií, aby do najbližšieho stretnutia poslancov pripravili 
svoje priority v rámci svojej komisie, 5 poslancov za, 4 sa zdržali. 

Zástupca starostu ukončil rokovanie mimoriadneho OZ a poďakoval všetkým prítomným za 
účasť na  rokovaní obecného zastupiteľstva.
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Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo dňa 26. novembra 2012  o 17.30 hod.

 v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K     Bodu 3  
Uznesenie č. 41/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
tajné hlasovanie voľby členom OR.

K     Bodu 3  
Uznesenie č. 42/2012         
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 
obecnú  radu  v zložení   p.  Alexander  Gála  a Ing.  Roman  Flóriš,  PdD.,  zástupca  starostu 
a starosta obce. 

K Bodu 4   
Uznesenie č. 43/2012  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
predsedu sociálnej komisie p. Slávku Zaujecovú, 
predsedu stavebnej komisie  p. Milana Chmelára,
predsedu športovej komisie p. Juraja Pavela, 
predsedu kultúrno-školskej komisie Ing. Romana Flórišla, PhD.,
predsedu finančnej komisie p. Alexandra Gálu. 

K     Bodu 7  
Uznesenie č. 44/2012   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
vypracovanie PHSR obce Lehota do 31.3.2013 a priebežne sa bude informovať OZ o jeho 
rozpracovaní.

K     Bodu 7  
Uznesenie č. 45/2012   
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a 
predsedom komisií, aby do najbližšieho stretnutia poslancov pripravili  svoje priority v rámci 
svojej komisie.

Overovatelia:                                         
Alexander   Gála           ...........................................          

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

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