
Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20. mája 2013

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

Prítomní: 
Radoslav  Kriváček, Alexander  Gála,  Ing.  Ivan  Chlebec,  JUDr.  Jozef  Burda,  Ing.  Roman 
Flóriš, PhD., Dagmar Kubicová, Slávka Zaujecová,  Milan Chmelár, Ing. arch. Oto Hodál
Ospravedlnený: Juraj Pavel

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. Odsúhlasenie Kúpnej zmluvy – projektová dokumentácia kanalizácia Lehota
4. Záver

Navrhnutý program bol jednomyseľne schválený.
Hlasovanie:  za  8 (Radoslav  Kriváček, Alexander  Gála,  Ing.  Ivan  Chlebec,  JUDr.  Jozef 

Burda, Ing. Roman Flóriš, PhD., Dagmar Kubicová, Slávka Zaujecová,  Milan 
Chmelár). 

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:

  JUDr. Jozef Burda                                          
  Ing. Ivan Chlebec
  Slávka Zaujecová
  OZ jednomyseľne schvaľuje návrhovú komisiu

Hlasovanie:  za  8 (Radoslav  Kriváček, Alexander  Gála,  Ing.  Ivan  Chlebec,  JUDr.  Jozef 
Burda, Ing. Roman Flóriš, PhD., Dagmar Kubicová, Slávka Zaujecová,  Milan 
Chmelár)

Za overovateľov zápisnice určil:
  Ing. Roman Flóriš, PhD.       
  Alexander Gála 

Za zapisovateľku zápisnice určil:
  Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Odsúhlasenie Kúpnej zmluvy – projektová dokumentácia kanalizácia Lehota

 Zástupca  starostu  p.  Kriváček informoval  prítomných o vyhotovení  kúpnej  zmluvy 
medzi obcou a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Nitra, kde predmet 
zmluvy je zakúpenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie „Región Nitra 
–  odvedenie  odpadových  vôd  a zásobovanie  pitnou  vodou“  aglomerácia  č.  5,  SO 
05802 kanalizácia Lehota, SO 0503 kanalizácia Lehota – Veľké Zálužie (CD, tlačová 
forma), geologický prieskum (CD), výškopisné a polohopisné zameranie (CD).



 Zástupca starostu  navrhuje schváliť zmluvu okrem Čl. IV, bod 4. (cit. „Kupujúci sa 
zaväzuje,  že  ako  vlastník  predmetnej  vodnej  stavby,  za  účelom  jej  riadneho 
a odborného  prevádzkovania,  ako  i prevádzkovania  zariadení  slúžiacich  k jej 
funkčnosti,  si  objedná  prevádzkovanie  a zverí  tento  majetok  na  prevádzkovanie 
k tomu oprávnenej organizácii  – predávajúcemu, ako prevádzkovateľovi.  Technické 
parametre  vodnej  stavby budú uvedené  v súhlase  s prevádzkovaním skolaudovanej 
vodnej  stavby,  ktorý  sa  predávajúci  zaväzuje  vydať  kupujúcemu  za  splnenia 
podmienok  stanovených  predávajúcim,  najneskôr  do  1  mesiaca  pred  kolaudáciou 
stavby“ koniec cit. ). Myslí si, že tento bol by tam nemal byť, nakoľko nie je vhodné 
sa teraz zaväzovať tejto spoločnosti, aby prevádzkovala kanalizáciu. 

 JUDr. Burda – myslí si, že tento bod tam bude musieť byť, nakoľko by obec prišla  
o čističku. Mesto Nitra nie je vlastníkom kanalizácie ale Záp. vod. spol. a súhlas na 
povolenie dáva tiež Záp. vod. spol. a takisto sa budeme napájať do ich sieti. Pozrel si 
celú dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Dostal informáciu, že údajne by tam malo 
byť 627 prípojok a plus odkanalizovanie na starej hore. 

 P. Chmelár – spomínaný bod 4 v čl. IV je sporný. Poukazuje na to, že obec uzatvára 
kúpnu  zmluvu  na  projektovú  dokumentáciu  a že  či  sa  máme  pri  kúpnej  zmluve 
zaväzovať na niečo čo bude možno za 10-15 rokov s tým, že už teraz máme toto 
odsúhlasiť a dať na papier že to bude prevádzkovať Záp. vod. spol. Po prvé aká bude 
záruka, že budú existovať, pod druhé, čo keď sa niečo zmení a my sme sa zaviazali, že 
budú  prevádzkovať.  Informoval  sa,  že  prevádzkovanie  Záp.  vod.  spol.  bude  cena 
veľmi možno až 3-4x predražená.  Táto zmluva sa robí väčšinou pred kolaudáciou 
a nie pred výrobou projektovej dokumentácii na realizáciu stavby. 

 Ing. Flóriš PhD. – možno by bolo vhodné upraviť túto kúpnu zmluvu. 
 P. Chmelár – zo zmluvy mu vyplýva, že obec nech si urobí kanalizáciu a potom  keď 

sa skolauduje, tak ju budú prevádzkovať. Je sporné aj to, že kde nás vôbec napoja, 
nemáme to vôbec potvrdené. 

 JUDr.  Burda  –  my im nedarujeme  majetok,  ten  zostane  v našom vlastníctve.  Len 
prevádzkovanie sa zaviažeme, že v budúcnosti ho zveríme im. Jednoznačne si myslí, 
že pokiaľ toto neurobíme, nebudú súhlasiť s napojením našej kanalizácie na Kynek 
a budeme si musieť robiť vlastnú čističku. 

 P.  Chmelár  –  čo  sa  týka  napojenia  do  Nitry  z technických  parametrov,  tak  vždy 
spádová  kanalizácia  je  lacnejšia  ako  tlaková.  Ak  by  bola  tlaková,  musíme  mať 
špeciálne  čerpadlo,  čo  bude  pretláčať  lehotský  kopec.  Nemáme  žiadnu  písomnú 
záruku,  že  nás  napoja.  Zásadne  je  proti  tomu,  aby  sme  sa  písomne  k niečomu 
zaviazali.  Má  informácie,  že  Lehotu  nechcú  moc  napojiť.  Čo  sa  týka  napojenia 
Veľkého  Zálužia,  tak  bol  na  osobnom  stretnutí  so  starostom.  Veľké  Zálužie  má 
urobený jeden modul čističky na 2500 pripojení. Momentálne pracujú na tom, aby 
mohli urobiť druhý modul na 5000. Majú miesto aj pre vybudovanie tretieho modulu, 
do ktorého by sa Lehota napojila. Tú čističku by mala obec Lehota, mohli by sme si ju 
sami prevádzkovať. Kedysi bola Lehota zaradená do aglomerácii č. 5,  t.z. že sme 
obec  s nízkym  pólom  rastu  a tým  pádom  nemôžeme  čerpať  finančné  prostriedky 
z únie.  Preto  aj  niektoré  obce  čerpajú  len  po  čiastkach.  Veľké Zálužie  teraz  bude 
čerpať fin. prostriedky na čističku a je tu otázka či by do toho nemohla byť zahrnutá aj 
Lehota. 

 P.  Kriváček  –  rozprával  sa  tiež  so  starostom  Veľkého  Zálužia  a povedal,  že  idú 
v podstate  len  dostavať  druhý  stupeň,  čiže  len  kvalitnejšie  dočisťovanie  a bolo 
povedané,  že  radšej  nech  si  urobíme  kanalizáciu  sami.  Takže  buď  budeme  mať 
čističku sami alebo pôjdeme do Nitry. 



 P. Chmelár – ak by sme mali vlastnú čističku, potrebujme dobrý  prietok potoka, aby 
bolo riedenie tej mŕtvej vody. 

 OZ súhlasí  s kúpnou zmluvou medzi  predávajúcim Západoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou a.s. Nitra a kupujúcim Obcou Lehota. 

Hlasovanie: za  7 (Radoslav  Kriváček, Alexander  Gála,  Ing.  Ivan  Chlebec,  JUDr.  Jozef 
Burda, Ing. Roman Flóriš, PhD., Dagmar Kubicová, Slávka Zaujecová,  Milan 
Chmelár)

                     proti 1 (Milan Chmelár).
            

 
Zástupca starostu ukončil rokovanie mimoriadneho OZ a poďakoval všetkým prítomným za 
účasť na  rokovaní obecného zastupiteľstva.

Overovatelia:                                         

Ing. Roman Flóriš, PhD.        ............................................   

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

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

Uznesenie



z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 
dňa 20. mája 2013 o 17.30 hod. 

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

K     Bodu 3  
Uznesenie č. 26/2013         
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í      
s kúpnou  zmluvou  medzi  predávajúcim Západoslovenskou  vodárenskou  spoločnosťou  a.s. 
Nitra a kupujúcim Obcou Lehota. 

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


