
Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13. júla 2012

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

Prítomní: 
Mgr.  Pavol  Zaujec,  Alexander  Gála,  Ing.  Ivan  Chlebec,   Radoslav  Kriváček,  Slávka 
Zaujecová,  Dagmar Kubicová,  
Ospravedlnení:  Milan Chmelár,  Juraj Pavel, Bc. Alena Vajdová
Hostia: JUDr. Jozef  Burda, Ing. Roman Flóriš, PhD.

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. Zloženie sľubu nových poslancov
4. Vyhlásenie poslancov obecného zastupiteľstva o nastúpení náhradníkov
5. Žiadosť o prenájom obecného pozemku na umiestnenie stánku na predaj točenej 

zmrzliny
6. 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:
  Slávka  Zaujecová                                     
  Ing. Ivan  Chlebec     
  Dagmar Kubicová    

Za overovateľov zápisnice určil:
  Alexander  Gála    
  Radoslav  Kriváček   

Za zapisovateľku zápisnice určil:
 Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Zloženie sľubu nových poslancov 

• P. starosta – dňa 28.6.2012 bolo obci doručené písomné vzdanie sa mandátu p. Držíka 
Ľubomíra a dňa 29.6.2012 bolo doručené písomné vzdanie sa mandátu p. Andrášikovej 
Terézie.  Na základe  vzdania  sa  a na  základe  zákona č.  346/1990  Zb.  o voľbách do 
orgánov  samosprávy  obcí,   §  51  Náhradníci  bod  (1)  Ak  sa  uprázdni  v  obecnom 
(mestskom) zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako 
náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom 
sa  uprázdnil  mandát,  ale  nebol  zvolený  za  poslanca.  V prípade  rovnosti  hlasov  sa 
postupuje primerane podľa § 44 ods. 2 a 3. 
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• Prvý náhradník je JUDr. Jozef Burda, s počtom platných hlasov 265, ktorý nastupuje 
za  p.  Ľubomíra  Držíka  a druhý  náhradník  je  Ing.  Roman  Flóriš,  PhD.,  s počtom 
platných hlasov 258, ktorý nastupuje za p. Teréziu Andrášikovú.
• Aby sa stali právoplatnými poslancami obecného zastupiteľstva v Lehote zložili sľub 
poslanca OZ a svojím podpisom ho potvrdili. 
• P. starosta – poďakoval už neprítomným poslancom p. Držíkovi a p. Andrášikovej za 
prácu,  ktorú vykonávali.  Novým poslancom želá v prvom rade zdravie, zrelú ochotu 
spolupracovať či už so starostom a poslancami, pre záujmy a blaho tejto obce. 
• JUDr. Burda spolu s Ing. Flórišom poďakovali za zvolenie do funkcie, budú čestne 
a svedomito plniť svoje povinnosti. 

K     bodu 4  
Vyhlásenie poslancov obecného zastupiteľstva o nastúpení poslancov     

• Na základe zákona o voľbách č.  346/1990,   §  51  Náhradníci  bod   (2)  Nastúpenie 
náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni mandát, a 
odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie podpíše starosta obce.
• OZ vyhlasuje,  že za vzdaného poslanca p.  Ľubomíra Držíka,  ktorý sa vzdal  dňom 
28.6.2012 nastupuje dňom 13.7.2012 JUDr. Jozef Burda  a za vzdanú poslankyňu p. 
Teréziu Andrášikovú, ktorá sa vzdala k 1.7.2012 nastupuje dňom 13.7.2012 Ing. Roman 
Flóriš, PhD, jednomyseľne (5 poslancov za). 

K     bodu 5  
Žiadosť o prenájom obecného pozemku na umiestnenie stánku na predaj točenej zmrzliny

 F. CAFFE MLYNY žiada o prenajatie časti obecného pozemku na umiestnenie stánku 
na  predaj  točenej  zmrzliny  s možnosťou  pripojenia  na  vodu,  odpad  a elektrickú 
energiu. 

 Zástupca f. bol na osobnej obhliadke, že o aké miesto by sa jednalo. Má vytipovaný 
priestor pri kultúrnom dome alebo pri zdravotnom stredisku (detské ihrisko). Na svoje 
náklady by si upravil priestor, vypodložil kockami pod stánkom, čiže všetky náklady 
by znášal nájomca. Jedná sa o prenosný stánok. 

 P. Kriváček - je platné VZN o prenájme pozemku, kde sa hovorí, že nájomné je  15 
€m2/rok. Podmienkou zmluvy by bolo po ukončení nájmu, dať priestor do pôvodného 
stavu.  

 P. starosta – treba ohlásiť drobnú stavbu na obecnom úrade, kde sa dohodnú bližšie 
špecifikácie. 

 JUDr. Burda – treba sa dohodnúť odkedy sa podpíše nájomnú zmluvu a bude sa platiť 
za prenájom pozemku. 

 OZ súhlasí  s  prenájmom obecného pozemku pri  kultúrnom dome,  pri  zabezpečení 
prenajímateľa  bod  napojenia  na  vodu,  elektrické  napojenie  a rozvody  (žumpa), 
s účinnosťou zmluvy odo dňa spustenia prevádzky, s nájmom 15 €/m2/rok, na dobu do 
31.10.2012, jednomyseľne (7 poslancov za).

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na  mimoriadnom rokovaní obecného 
zastupiteľstva.
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U z n e s e n i a
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13. júla 2012 

o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K     Bodu 4     
Uznesenie č. 18/2012   
Obecné zastupiteľstvo
v y h l a s u j e 
že za vzdaného poslanca p. Ľubomíra Držíka, ktorý sa vzdal dňom 28.6.2012 nastupuje dňom 
13.7.2012  JUDr.  Jozef  Burda   a za  vzdanú  poslankyňu  p.  Teréziu  Andrášikovú,  ktorá  sa 
vzdala k 1.7.2012 nastupuje dňom 13.7.2012 Ing. Roman Flóriš, PhD. 

K     Bodu 5     
Uznesenie č. 19/2012   
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í     
s prenájmom obecného pozemku pri  kultúrnom dome,  pri  zabezpečení  prenajímateľa  bod 
napojenia na vodu, elektrické napojenie a rozvody (žumpa),  s účinnosťou zmluvy odo dňa 
spustenia prevádzky, s nájmom 15 €/m2/rok, na dobu do 31.10.2012.

Overovatelia:                                         

Alexander   Gála           ...........................................          
     

Radoslav  Kriváček      ............................................                  

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

               starosta obce Lehota
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