
Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. júna 2012

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

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

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

Program:
1. Úvod
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Prijatie uznesenia o organizovaní „Stretnutia Lhot a Lehôt v roku 2015 v obci 

Lehota“
4. Prijatie uznesenia o „Udelení čestného občianstva Obce Lehota, podľa par. 11, 

ods 4), písm. o), Mons. Milana Šášika C.M“
5. Záver

Po  predložení  programu  starosta  obce  požiadal  poslancov  o predloženie  návrhov,  alebo 
pripomienok  k programu  rokovania.  P.  starosta  navrhuje  zámenu  bodu  3.)  za  bod  4.) 
Upravený program bol jednomyseľne schválený. 

Starosta obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:
  Ľubomír  Držík                                        
  Juraj  Pavel           
  Dagmar Kubicová    

Za overovateľov zápisnice určil:
  Slávka  Zaujecová  
  Terézia  Andrášiková 

Za zapisovateľku zápisnice určil:
 Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Prijatie unesenia o organizovaní „Stretnutia Lhot a Lehôt v roku 2015 v obci Lehota“

 P. starosta - chcel by povedať, že sa šíria nesprávne informácie, že starosta je proti 
organizovaniu stretnutiu Lehôt. Pravda je jediná v tom, že v tom roku už nemusí byť 
vo funkcii starostu obce. V minulom OZ táto myšlienka bola z jeho strany podporená. 
Sám pripraví do najbližšieho OZ svoju víziu alebo nejaký námet akým spôsobom si 
predstavuje tieto veci riešiť v súčinnosti s poslancami. 

 P. Kriváček – prvé kroky sa už podnikli,  boli  v Mníchovej Lehote,  ktorá poriadala 
stretnutie v roku 2011. Čiže sa už vie ako a čo urobiť, kde hľadať peniaze a pod. 
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 OZ  súhlasí  s organizovaním  stretnutia  Lhot  a Lehôt  v roku  2015  v obci  Lehota, 
jednomyseľne.

K     bodu 4  
Prijatie uznesenia o „Udelení čestného občianstva obce Lehota“

• P.  Andrášiková  –  poslanci  navrhujú  Mons.  Milanovi  Šášikovi  C.M  udeliť  čestné 
občianstvo obce Lehota. Z titulu čo dosiahol a je rodák z Lehoty.

• P. Zujecová -  je to človek, ktorý prešiel svetom, má rôzne zásluhy,  mali by si ho 
uctiť.

• P. Držík – ubehli tri mesiace, keď to prvý krát spomenul, že bude mať Mons. životné 
jubileum a mali  by sme  si  ho  nejako  uctiť.  Doteraz  sa  nevedeli  stretnúť  a ani  sa 
vyjadriť k danej veci. Snažil o stretnutie, aby sa to rozdiskutovalo. Buď sa na tom OZ 
zhodne a prijme uznesenie, alebo sa nezhodne. Bol to návrh, aby sa poslanci k tomu 
vyjadrili. Osobne tomu chápe úctu voči rodákovi z obce. Okolité obce si dokážu uctiť 
svojich rodákov, prečo by to nemohla urobiť aj naša obec. 

• P. Pavel – myslí si, že sa nemusí hneď udeľovať čestné občianstvo, môže sa uctiť aj 
inak, nejakým darom a poďakovaním.

• P. starosta – prečítal svoje stanovisko a svoj názor k uvedenej téme:
„Na  riadnom  obecnom  zastupiteľstve  /  29.2.2012/  bola  v rámci  diskusie  p.  poslancom 
Držíkom nastolená  otázka  udelenia  ceny  obcou  p.  biskupovi  Milanovi  Šášikovi  pri  jeho 
životnom jubileu. Dňa 27.6. 2012 bola na Obecný úrad v Lehote doručená žiadosť o zvolanie 
mimoriadneho zastupiteľstva k tejto veci. Na základe tejto žiadosti a prerokovania  tohto bodu 
na dnes / 27.6.2012 / zvolanom mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vyjadrujem 
k tejto veci nasledovné stanovisko starostu obce.
Obec Lehota nemá doteraz vypracované žiadne zásady a jasne stanovené pravidlá, prípadne 
kritériá  na  udeľovanie  cien  starostu  obce  prípadne  na udeľovanie  čestného  občianstva 
významným osobnostiam /  rodákom,  prípadne iným občanom,  ktorí  pozdvihli  našu obec, 
prípadne pre ňu niečo výnimočné spravili /.  Som presvedčený, že v budúcnosti,  pokiaľ by 
obec chcela  ceny obce udeľovať, je nevyhnutné pripraviť zrozumiteľné kritériá na takéto 
ocenenia, a to jednoznačne nezávislou komisiou. Určite by to nemalo byť akékoľvek obecné 
zastupiteľstvo,  ktoré  je  v obci  stanovené  na  jedno  volebné  obdobie.  Tým by sa  predišlo 
 akémukoľvek  zneužitiu  udelenia  takejto  ceny.   V druhom  rade,  ak  by  komisia  vznikla, 
príprava na ocenenie by sa mala riešiť komplexne, to znamená, že významné osobnosti obce 
mohli, resp. môžu pôsobiť v rôznych oblastiach života , napr. na poli športovom, vedeckom, 
umeleckom, sociálnom , atď. , teda nielen na poli duchovnom . 
Sám poznám niekoľko takýchto osobností z Lehoty a to aj žijúcich aj nežijúcich. Ďalej chcem 
poznamenať,   že  udeľovanie cien na obci je a vždy bude citlivou otázkou. Je potrebné si 
uvedomiť, že každá osoba , resp. osobnosť môže na jednej strane ľudí spájať, ale na strane 
druhej  aj  rozdeľovať.  Nie  som  si  istý,  či  myšlienka  ocenení  je  v tejto  dobe  tým 
najrozumnejším riešením . V konkrétnom prípade sa totiž môže otočiť práve voči spomínanej 
osobe  a v konečnom dôsledku môže uškodiť aj katolíckej cirkvi.  A tomu ako starosta obce, 
by som sa chcel vyvarovať.“           

• P. Držík – pýtal sa, akým spôsobom by to malo v konečnom dôsledku ublížiť obci 
resp. katolíckej cirkvi. Myslí si, že je to alibizmus hrubého zrna. Niektorým veciam sa 
dalo predísť, keby prišiel na stretnutie.

• P. Starosta – odmieta vyjadrenie, že jeho stanovisko je alibizmus, každý si to musí 
premyslieť čo tým chcel povedať. Každý má na to svoj názor. 

• P.  Kubicová –  nie  je  problém si  ho  uctiť,  či  už  nejakým darom,  nemusí  sa  hneď 
udeľovať občianstvo, to sa môže udeliť kedykoľvek v budúcnosti. 
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• P. Držík – pýtal sa či v minulosti sa vedelo uctiť niekoho životné jubileum. P. Kriváček 
– áno, napr. pri 100-ročnom jubileu p. Zaujecovej. P. Držík – tak prečo je to teraz 
problém.

• P.  Držík   navrhuje  udeliť  nejaké  čestné  uznanie,  plaketu,  diplom,  blahoželanie,  3 
poslanci za, 3 sa zdržali, ( p. Andrášiková  nehlasovala, nakoľko odišla z rokovania 
OZ), návrh neprešiel.

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na  mimoriadnom rokovaní obecného 
zastupiteľstva.
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U z n e s e n i e
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27. júna 2012 

o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K     Bodu 3     
Uznesenie č. 17/2012   
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í  
s organizovaním stretnutia Lhot a Lehôt v roku 2015 v obci Lehota.
 

Overovatelia:                                         

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

Terézia  Andrášiková    ............................................                  

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

               starosta obce Lehota
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