
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29. februára 2012

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

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

1. Otvorenie
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril privítaním všetkých prítomných starosta 
obce Mgr. Pavol Zaujec, ktorý predložil na schválenie nasledovný program:

Program:
1. Úvod
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Kontrola uznesení                               
4. Stomatologická ambulancia - informácia 
5. Schválenie odmeňovacieho poriadku obce 
6. Pridelenie uvoľneného bytu v 15Bj
7. Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2011
8. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2012
9. Žiadosti 
10. Rôzne
11. Interpelácia poslancov 
12. Diskusia
13. Záver

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

Starosta obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:
o Dagmar  Kubicová                             
o Ľubomír Držík          
o Radoslav  Kriváček

Za overovateľov zápisnice určil:
o Juraj  Pavel         
o Slávka  Zaujecová    

Za zapisovateľku zápisnice určil:
o Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Kontrola uznesení  

o Uzn. č. 61/2011 je riešené ako samostatný bod 5.) Odmeňovací poriadok.
o Ostatné uznesenia sa riešia priebežne. 
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K     bodu 4  
Stomatologická ambulancia – informácia                         

 Informoval p. starosta. Privítal MDDr. Závackého Petra, ktorého NSK určil pre obvod 
Lehota. MUDr. Benca ukončil svoju ambulantnú starostlivosť ku dňu 31.1.2012 na 
základe rozhodnutia NSK, zo dňa 23.01.2012. Naďalej zostáva slobodná voľba lekára. 
Momentálne  prebiehajú  rekonštrukčno-murárske  práce  nevyhnutné  na  riadny chod 
ambulancie. MDDr. Závacký si podal žiadosť o prenájom priestorov v ZS po MUDr. 
Bencovi. Vzhľadom na skutočnosť, že je začínajúci lekár a spláca leasing a pôžičku za 
ambulanciu  v Nitre  a nedisponuje  s finančnými  prostriedkami  na  zakúpenie 
prístrojového  vybavenia  ambulancie  pre  splnenie  minimálnych  materiálno-
technických  požiadaviek  potrebných  pre  schválenie  prevádzky ambulancie  RÚVZ, 
týmto  žiada  OZ  o zakúpenie  spomínaného  vybavenia.  Nadobudnutie  účinnosti 
nájomnej  zmluvy  žiada  podmieniť  vystavením  povolenia   NSK  na  prevádzku 
zdravotníckeho zariadenia. 

 MDDR. Závacký – informoval bližšie o spomínanej žiadosti. Čo sa týka zubárskeho 
kresla,  jeho  matka  je  tiež  zubárka  a obnovovala  si  ambulanciu  a aj  zakúpila  nové 
kreslo. To pôvodné je trošku nefunkčné (nový kompresor), ak by obec zafinancovala 
jeho opravu, bolo by možné jeho umiestnenie do ambulancie v Lehote. 

 P.  Kubicová  –  pýtala  sa,  koľkých  pacientov  preberal  od  MUDr.  Bencu.  MDDr. 
Závacký  –  preberal  696  pacientov.  Ďalej  sa  pýtala,  či  má  vyčíslenú  sumu,  ktorú 
požaduje z obce na zakúpenie zariadenia ambulancie. MDDr. Závacký – je to cca       5 
tis €. 

 P. Kriváček – keď obec investuje do zariadenia, či sa aj vrátia tie peniaze späť do obce. 
MDDR. Závacký –  bude  to  majetok  obce,  čiže  keď by prišiel  po  ňom iný lekár, 
vybavenie by zostalo naďalej v ambulancii. 

 P. Starosta – je za to, aby čo v najbližšej dobe bola otvorená ambulancia aj v Lehote, aj 
za  tú  cenu,  ktorá  bola  spomínaná.  Treba  nájsť  finančné  prostriedky  v rozpočte, 
s ktorými sa dokáže sfunkčniť ambulancia. Nie každý z nás má možnosť sa dopraviť 
do Nitry a keď je možnosť mať ambulanciu priamo v Lehote, treba to zachovať. 

 P. Držík – či sa hľadali financie v rozpočte a čo to bude celé stáť. P. starosta – OZ mu 
odporučí, aby sa pripravil návrh na finančné pokrytie nevyhnutných prostriedkov na 
sfunkčnenie ambulancie do najbližšieho OZ. 

 OZ súhlasí s prenájmom priestorov zubnej ambulancie MDDr. Petrovi Závackému, za 
podmienok, ktoré platili  v nájomnej zmluve MUDr. Bencu  s dátumom, kedy bude 
ambulancia prevádzky schopná. OZ odporúča starostovi pripraviť finančné pokrytie 
nevyhnutných  prostriedkov  na  sfunkčnenie  ambulancie  do  najbližšieho  OZ, 
jednomyseľne (8 poslancov za).

K bodu 5
Schválenie odmeňovacieho poriadku                                      

o P. starosta – vypracovala ho hlavná kontrolórka obce.
o Hlavná  kontrolórka  –  Odmeňovací  poriadok,  ktorý  bol  predložený  na 
poslednom  OZ  bol prerobený a doplnený,  týka sa starostu obce a poslancov. Čo sa 
týka odmeňovanie zamestnancov obce, to patrí do plnej kompetencie starostu obce.
o OZ  schvaľuje  odmeňovací  poriadok  obce  Lehota,  s účinnosťou  dňom 
schválenia, 6 poslancov za, 2 sa zdržali. 

K bodu 6
Pridelenie uvoľneného bytu v 15Bj.

o P. starosta – na základe žiadosti  p. Omelinu,  obec pristúpila k tomu, aby vyhlásila 
v miestnom rozhlase, že sa uvoľňuje byt a zberala žiadosti. V tomto období prišlo 5 
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žiadostí.  Nepísané pravidlo je, že sa uprednostňujú uchádzači s trvalým pobytom v 
Lehote.  Po tzv. vylúčení žiadostí s netrvalým pobytom v Lehote, zostali dve žiadosti 
a to p. Ferkovej a p. Moravčíka. Obaja vysvetlili svoju situáciu a prečo žiadajú OZ 
o pridelenie 3-izbového bytu. 

o P. Kriváček – prikláňa sa k tomu, dať prednosť rodine p. Moravčíka, nakoľko je to 3-
izbový byt a je to 4-členná rodina. 

o P. Kubicová – prikláňa sa k tomu istému názoru. 
o Ing. Chlebec – pýta sa či spĺňajú podmienky Min a Max. P. Zabáková – obaja spĺnili 

podmienky. 
o P.  Držík  –  či  zostal  z výstavby  bytovky nejaký  poradovník,  podľa  ktorého  by sa 

postupovalo. P. starosta – poradovník sa robil pri výstavbe bytovky. Následne vždy pri 
uvoľňovaní bytu sa postupovalo individuálne k danej problematike. 

o P. Držík – pýta sa, ako sa má postupovať pri výbere. Niekde sa pristupuje k tomu tak, 
že sa žrebujú lístky, alebo sa to odsúhlasí napriamo. 

o P. starosta  - ťažko hľadať spravodlivosť, na to sú tu poslanci, aby niesli zodpovednosť 
a rozhodnosť. Keby bol poslanec, vedel by sa rozhodnúť. 

o P. Kriváček – myslí si, že žrebovanie nie je vhodná voľba, nakoľko sa uzniesli na tom 
že  sa  bude hlasovávať  verejne,  tak  prečo  teraz  by sa  malo  žrebovať.  Sám sa  vie 
rozhodnúť a má svoj názor, tak aj ostatní poslanci by mali mať na to svoj názor. 

o P. Kriváček navrhuje uznesenie, prideliť uvoľnený byt p. Moravčíkovi
o OZ schvaľuje pridelenie uvoľneného nájomné bytu v 15Bj p. Moravčíkovi Petrovi, 

bytom Lehota č. 438, od 16. marca 2012, 5 poslancov za, 3 sa zdržali

K     bodu 7  
Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2011

o Hlavná kontrolórka obce Bc. Vajdová predniesla správu HK obce za rok 2011, viď 
príloha.

o P.  starosta  –  čo  sa  týka  dlžníkov  za  TKO,  upomienky sa  posielali  minulý  týždeň 
a priebežne sa platia. 

o P. Držík – navrhuje odporučiť starostovi do najbližšieho OZ pripraviť informatívny 
zoznam neplatičov, aktuálne k dátumu konania OZ. Potom sa k tomu vyjadrí. 

o OZ  odporúča  starostovi  obce  pripraviť  zoznam  neplatičov  do  najbližšieho  OZ,  6 
poslancov za, 2 poslanci sa zdržali. 

o OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za rok 2011, jednomyseľne (8 
poslancov za). 

K     bodu 8  
Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2012

 Hlavná kontrolórka predniesla plán činnosti HK obce na I. polrok 2012 (viď príloha).
 OZ poveruje hlavného kontrolóra obce plnením plánu činnosti HK na I. polrok 2012, 

jednomyseľne (8 poslancov za.)

K     bodu 9  
Žiadosti a sťažnosti 
P. Majerhofferová Viera, Lehota č. 127                              

• Žiada  o jednorazový  finančný  príspevok,  nakoľko  je  od  1.1.2012  bez  práce 
a zamestnávateľ  jej  nevyplatil  mzdu za  posledné 2 mesiace.  Je  vo finančnej  tiesni 
a potrebuje peniaze na základné veci ako plyn, elektrina.

• P. Kubicová – p. Majerhofferová ju oslovila ako poslankyňu, vysvetlila jej situáciu. 
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• P. Starosta – je tu návrh, aby bola p. Majerhofferovej poskytnutá jednorazová finančná 
výpomoc vo výške 200 €.

• OZ schvaľuje jednorazovú finančnú výpomoc p. Majerhofferovej Viere, bytom Lehota 
č. 127,  vo výške 200 €, 7 poslancov za, 1 poslanec sa zdržal. 

MIFER s.r.o., Nitra                  
• Navrhujú  darovanie  verejného  osvetlenia  v Lehote,  na  parcele  č.  1943/3.  Verejné 

osvetlenie  vybudovali  v rámci  stavby Obytný súbor Lehota – Stará hora.  VO je v 
prevádzke, je naň uzatvorená zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 8.12.2011 
a slúži obyvateľom obce Lehota. 

• P. Držík – jeho názor je nesúhlasný, nech si VO spravujú sami. 
• P. Kriváček – si myslí,  že by sme to mali prijať, lebo prvotná investícia bola z ich 

strany aj  vybudovanie.  V rámci ústretovosti voči tým občanom by to bolo vhodné, 
nakoľko by to bolo nespravodlivé voči ostatným občanom, ktorí majú právo na VO 
a majú ho aj občania na Starej hore. 

• P. Starosta – zo zákona vyplýva aj povinnosť obce, zabezpečiť VO pre občanov, čiže 
by sa to malo schváliť. Ale nakoľko sa nezúčastnil p. Kóňa (konateľ firmy), ktorý by 
bližšie informoval  poslancov ohľadne tejto  záležitosti,  navrhuje odložiť žiadosť do 
najbližšieho OZ. 

• OZ odporúča odložiť žiadosť f. MIFER s.r.o., Nitra, do najbližšieho OZ, s tým že sa 
prizve účasť konateľa, 7 poslancov za a 1 poslanec sa zdržal.

JUDr. Burda Jozef, Lehota č. 318                                
• Žiada o umiestnenie spomaľovacieho  retardéra na miestnej komunikácii, na hranici 

pozemkov p. Vargu Juraja a p. Podlužanského Stanislava, alebo na hranici pozemkov 
p. JUDr. Burdu Jozefa a p. Zivčáka Petra. 

• JUDr. Burda podal písomne svoju žiadosť, nakoľko v decembri 2011 na OZ, to ústne 
žiadal, a doteraz sa tak nestalo.  

• P. Kriváček – je za to, nakoľko retardéry sú k dispozícii, aby sa to umiestnilo. Treba 
určiť presné miesto, kde sa to má umiestniť. JUDr. Burda – upresní svoju žiadosť.

• P. starosta – je proti tomu, aby sa schvaľovali retardéry, lebo v skutočnosti nič neriešia. 
• P. Držík – myslí sa, že sa urobí niečo aj pre bezpečnosti detí a aj občanov, ktorí tam 

bývajú. Súhlasí s umiestnením.  
• P. Kubicová – tiež si myslí, ak sú k dispozícii retardéry, nech sa umiestnia a vyskúša sa 

či sa osvedčia. 
• OZ  schvaľuje  umiestnenie  spomaľovacieho  retardéra  na  ul.  Prostredné  hony, 

s podmienkou písomného súhlasu dotknutých občanov, pri ktorých by sa mal retardér 
umiestniť, jednomyseľne (8 poslancov za). 

K     bodu 13  
Rôzne
Informoval starostu obce o:

o splatení  celkového  záväzku  f.  Štefan  Zaujec  CESTY  za  vybudovanie  II.  etapy 
chodníkov v obci.

K     bodu 15  
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Interpelácie poslancov

P. Držík  Ľubomír                                                
o Bol  interpelovaný  občanom  obce  JUDr.  Burdom.  JUDr.  Burda  podal  žiadosť 

z hľadiska prístupu k informáciám a doložil to aj písomnou žiadosťou a do dnešného 
dňa mu údajne nebolo odpovedané. 

o P. starosta – JUDr. Burda podal dňa 17.2.2012 písomnú žiadosť, na ktorú mu bude 
v zákonnej lehote písomne odpovedané. V najbližších dňoch mu príde odpoveď. 

o Pýta sa p. starostu – či máme nejakú víziu alebo prioritu do konca volebného obdobia, 
na čo by sme sa mali zamerať v obci ohľadne investícií a aké kroky sa podnikli zo 
strany starostu k obci v oblasti napr. výstavby kanalizácie a ostatných vecí. 

o P. starosta – nevie presne o aké informácie má záujem, to isté môže aj on povedať, že 
on ako poslanec akú pomoc ponúkol. Kanalizácia nie je otázka mesiaca ani roka. Čo 
sa  týka  ZS,  sa  skultúrňujú  svojpomocne  vo  vlastnej  réžii  priestory  v zubnej 
ambulancie. Obec môže dávať iba žiadosti ak vyjdú výzvy, nedá sa žiadať o niečo o čo 
sa žiadať nedá. Žiadosti bude možné podávať až v novom programovacom období. 
Problematika je ťažká, vyžaduje si veci, ktoré trvajú mesiace ale aj roky.

o P. Držík – je rok 2012, aby bolo niečo po tomto volebnom období aj niečo vidieť. Je 
pripravený kedykoľvek pomôcť. 

o Pýta  sa,  ako je  to  s podielovou daňou.  P starosta  –  je  to  porovnateľné  s minulým 
rokom. Prognóza je taká, že by mala byť o 7 % väčšia ako v roku 2011. 

K     bodu 16  
Diskusia

P. Držík Ľubomír, poslanec OZ           
 Dáva do povedomia, že rodák z Lehota biskup p. Šášik Milan  bude mať v septembri 

2012 životné jubileum (60 rokov). Navrhuje, či by obec neudelila čestné občianstvo 
alebo nejakú cenu starostu obce.  Navrhuje podebatovať do budúcna, v spolupráci s 
p. farárom urobiť nejaký akt zo strany obce. 

 P. Kriváček – je to dobrá myšlienka.

Ing. Chlebec Ivan, poslanec OZ             
 Pýta sa  predsedu inventarizačnej komisie v akom stave je inventarizácia majetku. P. 

Kriváček – je v riešení. 

P. Kubicová Dagmar, poslanec OZ          
 Pýta sa, či sa plánuje oprava výtlkov na miestnych komunikáciách. 
 P. starosta – áno, ale zatiaľ nie je vhodné počasie. 

P. Kubica Juraj, občan           
 Upozorňuje na cestu, ktorá sa znehodnotila (rozožrala) zimným posypom. Vie že nie 

sú  financie a treba si vážiť to čo máme. 
 Nevyužila sa možnosť pre obec, ktorá bola ponúknutá s výstavbou diaľnic R1. Stačilo 

napísať  žiadosť  a mohla  obec  získať  asfaltovú  drť,  alebo  mohla  mať  opravenú 
asfaltovú miestnu komunikáciu. 

 P.  Držík – opravilo sa  38 km ciest  v miestach,  kde cez obce sa robila  R1,  tak že 
konktrétne  prechádzali  nákladné  automobily  cez  obec  (napr.  cesta  na  Kynek) 
a Samosprávny  kraj  požiadal  GRANVIU  o opravu  ciest.  Naša  obec  sem nepatrila 
z dôvodu, že nespadala do podmienok opravy.
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 Ďalej sa pýta, či obec niečo mieni robiť so zosuvom pôdy na Kaplonskej ulici. 

Bc. Chlebcová  Beata, riaditeľka MŠ Lehota
 Pýta sa,  či  je niekde vo VZN zakotvené,  že dokedy sa akceptujú nejaké námietky 

alebo sťažnosti, keď ich prinesie občan, pred OZ, aby to bolo zahrnuté do programu 
OZ.  Či je to týždeň, alebo určitý počet dní. Nakoľko podala deň pre konaním OZ 
starostovi obce a OZ sťažnosť na neakceptovanie námietok riaditeľky MŠ k správe 
finančnej kontroly a nebola teraz riešená. P. starosta – sťažnosťami sa zaoberá osobne. 
Bc. Chlebcová – je to sťažnosť na hlavnú kontrolórku obce (Bc. Vajdovú). 

 Bc. Vajdová – je zamestnancom obce, ale čo sa týka sťažností, obec má vypracované 
Zásady pri vybavovaní sťažností, ktoré boli vydané v roku 2010. 

 Bc. Chlebcová – jej povinnosťou je informovať OZ, že porušila určité zákony. Keď sa 
cíti dotknutá, dovoľuje si podať sťažnosť, že nepostupovala podľa zákona. Nakoľko 
bola  vykonaná  na  podnet  obce  kontrola  č.  6/2011.  Podala  námietku,  že  sa  to  vo 
viacerých bodoch nezakladá na pravde,  žiadala  HK písomnou formou doporučene, 
telefonicky a aj  osobne,  kde  by vysvetlila,  ktoré body boli  v rozpore so zákonom. 
Z poľutovania tak konštatuje, že sa tak nestalo, zo strany HK nebola snaha o stretnutie 
a preto považuje za povinnosť upozorniť na túto skutočnosť starostu obce a OZ. KH 
bola  poverená  kontrolou  výchovno-vzdelávacieho  procesu,  kontrolou  vydaných 
rozhodnutí, triednou knihou a pod. Jendoznačne nemala na to právo, KH zasahovala 
do právomocí štátnej školskej inšpekcii a iných orgánov. Z 22 kontrolovaných bodov 
mala právo 2 body kontrolovať. 

 Od januára tohto roku žiada p. starostu o stretnutie. Jedná sa o to, že do 14. februára sa 
museli  vyvesiť  podmienky  prijatia  detí  do  MŠ.  Musela  si  ich  sama  vytvoriť, 
a nevedela odpovedať, či bude dvojtrieda alebo trojtrieda. Do januára sa mal dať návrh 
na hygienu. Zákon č. 596/2003 Z.z. §6 jasne hovorí, že obec vytvára podmienky na 
zabezpečenie.  Nakoľko  si  to  musela  sama  vybaviť  na  KŠÚ,  kde  sa  pýtala  na 
podmienky, aby sa zabezpečila bezpečnosť detí. Začal sa zápis a musí do 30 dní vydať 
rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ. 

 Upozorňuje na  nedostatočnú komunikáciu medzi  starostom obce a riaditeľkou MŠ. 
Problémy nastali, keď sa jej manžel stal poslancom a nehlasoval za navýšenie platu 
starostu. Pocítila to ona, hneď na druhý deň, mala odovzdať na OcÚ všetky materiály 
od plánu školy atď. Aj napriek tomu, že bolo všetko v poriadku dostlala od p. starostu 
list, v ktorom jej dňom 1.3.2011 zastavil vyplácanie osobného ohodnotenia, nakoľko 
pominuli okolnosti, za ktorých bol priznaný. Odvolala sa a žiadala vysvetliť, ktoré sú 
to pominuteľné skutočnosti, nakoľko by sa ich chcela do budúcnosti vo svojej práci 
vyvarovať.  Dostala  odpoveď,  že  v priestoroch  škôlky  sa  vulgárne  vyjadrila  pred 
zamestnancami na osobu p. starostu. Následne na to prišla na podnet starostu hlavná 
kontrolórka na kontrolu a stalo sa to,  že neprimerane na ňu vystúpila,  za čo sa jej 
veľakrát ospravedlnila. Hlavná kontrolórka podala na ňu sťažnosť, ktorá sa riešila na 
OcÚ a je zápisnične podchytená.

 Žiada o prehodnotenie rozhodnutia o odobratí  osobného príplatku zo dňa 1.3.2011. 
Nakoľko  vynaložila maximálne úsilie nad rámec svojich pracovných povinností. Ako 
pedagogický  zamestnanec  si  sústavne  prehlbuje  a rozširuje  svoju  odbornú 
pedagogickú  spôsobilosť  v súlade  s najnovšími  poznatkami  a požiadavkami 
pedagogickej praxe. Ďalej vybavenie  sponzorských darov, zabezpečenie niekoľkých 
divadelných prestavení  pre  deti,  vybavenie  zadarmo vláčika  v meste,  zabezpečenie 
rôznych akcií, zastupovanie pedagogických zamestnancov. 

 Vyzdvihuje prácu obecných údržbárov, kedykoľvek niečo potrebujú sú k dispozícii.
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 P. Starosta – žiadosť je zaevidovaná ako  sťažnosť, prešetrí ju a každá strana si povie 
čo bolo urobené a čo nebolo, či bol porušený zákon a prijme stanovisko. Je mu ľúto, 
že sa tu teraz riešia veci, ktoré nepatria na verejnosť. Zvažoval trestné oznámenie za 
urážku na cti. Po preštudovaní sťažnosti od hlavnej kontrolórky a po vulgarizmoch, 
ktoré  použila  po  telefonickom rozhovore  s ňou  a na  základe  nich  pristúpil  k tomu 
čomu pristúpil. Mala by prehodnotiť, či zotrvá na poste riaditeľky MŠ. 

 Bc. Vajdová (hlavná kontrolórka obce) – je to pravda, že kontrolovala v zmysle plánu 
kontrolnej činnosti a poverenia starostu. Kontrolovala okrem finančných záležitostí aj 
či je vypracovaná dokumentácia, nie obsahy, lebo nemá plné právo na jej kontrolu. 
31. marca 2011  volala p. riaditeľke s pokusom sa dohodnúť na nejaký termín, kedy 
bude  mať  čas  na  vykonanie  kontroly.  Neúmerne,  arogantne  vystúpila  kričaním, 
príkazným spôsobom na ňu kričala, na čo mala aj svedkov, keď dala hlasný odposluch 
pred svojimi kolegyňami. Síce sa jej p. riaditeľka ospravedlňovala, ale  na svojom 
poste by si to nemala dovoliť. Správu z kontroly odovzdala písomne riaditeľke MŠ 
a informovala p. starostu. Na základe tejto správy poslala  p. riaditeľka  spomínanú 
Sťažnosť.  Táto situácia sa bude riešiť komplexne a nie čiastkovo. 

 P. Držík – zisťuje, že je tu naozaj ťažká komunikácia. Je to závažný problém, dáva 
návrh, nakoľko ako poslanca ho to zaujíma, na budúce OZ, resp. zvolať mimoriadne 
OZ, ak ho nezvolá p. starosta, bude ho sám iniciovať. Malo by sa to riešiť medzi sebou 
a pokiaľ sa to nevyrieši,  tak to bude musieť riešiť nezávislý orgán, ktorý príde na 
kontrolu, či postupovala HK so súlade so zákonom. P. kontrolórka nech si pripraví 
všetku dokumentáciu. 

 Bc. Chlebcová – prikláňa sa k názoru,  aby si  to vyriešilo medzi sebou, tak ako to 
pôvodne  chcela,  HK,  starosta  a pop.  zapisovateľka,  nie  je  potrebné  zvolávať 
mimoriadne OZ. 

 P. Kubicová – mrzí ju, že sú tu takéto osobné spory. Myslí si, že riaditeľka MŠ by 
mala rozhodovať o tom koľko a  kto má zásluhu na odmeny a pod. Aj ŠJ je samostatná 
jednotka a tým vznikajú rôzne spory. 

 

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

Uznesenia
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z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29. februára 2012 
o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 2/2012         
Obecné zastupiteľstvo

a) s ú h l a s í  
s prenájmom priestorov zubnej ambulancie MDDr. Petrovi Závackému, za podmienok, ktoré 
platili  v nájomnej  zmluve  MUDr.  Bencu   s dátumom,  kedy  bude  ambulancia  prevádzky 
schopná.

b) o d p o r ú č a 
starostovi pripraviť finančné pokrytie nevyhnutných prostriedkov na sfunkčnenie ambulancie 
do najbližšieho OZ.

K Bodu 5   
Uznesenie č. 3/2012  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odmeňovací poriadok obce Lehota, s účinnosťou dňom schválenia.

K     Bodu 6  
Uznesenie č. 4/2012   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
OZ schvaľuje pridelenie uvoľneného nájomné bytu v 15Bj p. Moravčíkovi Petrovi, bytom 
Lehota č. 438, od 16. marca 2012.

K     Bodu 7     
Uznesenie č. 5/2012 
Obecné zastupiteľstvo

a ) o d p o r ú č a 
starostovi obce pripraviť zoznam neplatičov do najbližšieho OZ.

b)  b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu hlavného kontrolóra obce za rok 2011.

K     Bodu 8     
Uznesenie č. 6/2012   
Obecné zastupiteľstvo
p o v e r u j e 
hlavného kontrolóra obce plnením plánu činnosti HK na I. polrok 2012.

K     Bodu 9     
Uznesenie č. 7/2012   
Obecné zastupiteľstvo
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s c h v a ľ u j e 
jednorazovú finančnú výpomoc p. Majerhofferovej Viere, bytom Lehota č. 127,  vo výške 200 
€.

K     Bodu 9     
Uznesenie č. 8/2012   
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a
odložiť žiadosť f. MIFER s.r.o., Nitra, do najbližšieho OZ, s tým že sa prizve účasť konateľa.

K     Bodu 9     
Uznesenie č. 9/2012   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
umiestnenie  spomaľovacieho  retardéra  na  ul.  Prostredné  hony,  s podmienkou  písomného 
súhlasu dotknutých občanov, pri ktorých by sa mal retardér umiestniť.

Overovatelia:                                         

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

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

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