
Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22. augusta 2013 
v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote 

 

Prítomní: 
Starosta: Milan Chmelár 
Poslanci: Radoslav Kriváček, Dagmar Kubicová, Slávka Zaujecová, Alexander Gála, Ing.Ivan 
Chlebec, Jozef Selický 
Hlavný kontrolór : Ing. arch. Oto Hodál 
Ospravedlnení: Juraj Pavel, Ing. Roman Flóriš, PhD., JUDr. Jozef Burda – PN 
 
OTVORENIE 
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Lehota pán Milan 
Chmelár privítaním všetkých prítomných. Zároveň predložil na schválenie nasledovný 
program:  

Program: 

1. Úvod 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

4. Zloženie sľubu nového poslanca 

5. Schválenie nového predsedu stavebnej komisie 

6. Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 01/2013 

7. Diskusia 

8. Záver 

Po predložení programu starosta obce Milan Chmelár požiadal poslancov o predloženie 
návrhov, alebo pripomienok k programu rokovania. Zároveň oboznámil poslancov s listom 
poslanca JUDr. Jozefa Burdu, ospravedlneného z účasti na rokovaní zastupiteľstva z dôvodu 
PN. Tento list, ktorý bol doručený na obecný úrad v deň konania zastupiteľstva t.j. 
22.08.2013, bol adresovaný na mimoriadne zastupiteľstvo. Starosta dal  tento list – písomné 
stanovisko + návrh, prefotiť pre každého poslanca, aby sa sním mohli všetci podrobne 
oboznámiť. Keďže poslanci  nemali k tomuto listu žiadne pripomienky ani návrhy, dal 
starosta schváliť program rokovania tak, ako bol v pozvánke. Navrhnutý program bol 
jednomyseľne schválený. 

Hlasovanie: za 5 (Radoslav Kriváček, Dagmar Kubicová, Slávka Zaujecová, Alexander Gála,   
Ing. Ivan Chlebec )        

            



K bodu 2: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

Starosta obce Lehota pán Milan Chmelár navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto 
zložení : 
 

- Alexander Gála, Dagmar Kubicová, Ing. Ivan Chlebec 
 

- OZ jednomyseľne schválilo  návrhovú komisiu v tomto zložení 

Hlasovanie: za 5 (Radoslav Kriváček, Dagmar Kubicová, Slávka Zaujecová, Alexander Gála,   
Ing. Ivan Chlebec )        

Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 
- Slávka Zaujecová 
- Radoslav Kriváček 

 
Za zapisovateľku zápisnice určil : 

- Helenu Psotovú 
 

K bodu 3: Zloženie sľubu nového poslanca 
 
Starosta obce pán Milan Chmelár oznámil prítomným, že on bol dňa 29.6.2013 zvolený za 
starostu obce, tak sa  uvoľnilo jedno miesto poslanca. Pán Jozef Selický je ďalším 
náhradníkom v poradí. Starosta ho vyzval, aby zložil zákonom predpísaný sľub poslanca, 
podpísal písomné znenie, ktoré je prílohou zápisnice. Starosta obce mu následne odovzdal 
dekrét poslanca a poprial mu veľa pracovných úspechov v jeho poslaneckej činnosti. 

K bodu 4: Schválenie nového predsedu stavebnej komisie 
 
Starosta obce pán Milan Chmelár vykonával funkciu predsedu stavebnej komisie, nakoľko 
ako zvolený starosta túto funkciu  vykonávať nemôže, preto navrhol a dal schváliť za 
predsedu stavebnej komisie poslanca OZ Ing. Ivana Chlebca.  
 

- OZ schvaľuje za predsedu stavebnej komisie Ing. Ivana Chlebca, poslanca OZ 

Hlasovanie: 

 za 5: (Radoslav Kriváček, Dagmar Kubicová, Slávka Zaujecová, Alexander Gála, Jozef Selický) 
zdržal sa : Ing. Ivan Chlebec 
 
K bodu 5: Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.01/2013 
 
Pán starosta poprosil poslancov, aby si na základe upozornenia hlavného kontrolóra obce 
opravili vo svojich materiáloch rozpočtové opatrenie č.5/2013 na číslo 01/2013. Vysvetlil to 
tým, že prvé štyri boli iba úpravy rozpočtu v rámci kompetencie starostu, respektíve 
zastupujúceho starostu, a keďže zastupiteľstvo v tomto roku ešte žiadne úpravy rozpočtu 
neschvaľovalo, táto úprava musí mať číslo 01/ 2013. Potom dal slovo vtedy zastupujúcemu 
starostovi p. Radoslavovi Kriváčkovi, ktorý informoval poslancov, aké úpravy a zmeny v rámci 
rozpočtu urobil. Jednalo sa hlavne o opravy ulíc po zimnej údržbe, respektíve celá zimná 
údržba a spevnená asfaltová plocha pri starom obecnom úrade. 



Starosta obce Milan Chmelár podrobne oboznámil prítomných s rozpočtovým opatrením č. 
01/2013, ktoré je prílohou zápisnice. 

- OZ jednomyseľne schválilo Rozpočtové opatrenie č.01/2013 podľa predloženého 
návrhu.                                                                                               

Hlasovanie : za 6 (Radoslav Kriváček, Dagmar Kubicová, Slávka Zaujecová, Alexander Gála, 
Jozef Selický, Ing. Ivan Chlebec ) 

K bodu 6: Diskusia 

Do diskusie sa prihlásil občan pán Emil Kriváček. Pýtal sa pána starostu, kedy sa začne stavať,   
kedy bude tribúna na OŠK hotová, koľko to bude asi trvať. Starosta mu odpovedal, že stavať 
sa začne hneď zajtra ráno o šiestej hodine po dnešnom schválení tejto investície 
zastupiteľstvom, a  ak bude dobré počasie, tak do 30 dní bude tribúna hotová. 

        Nakoľko už nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil,  starosta obce Milan Chmelár ukončil 
rokovanie mimoriadneho OZ a poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní 
obecného zastupiteľstva. 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

       ........................................................                                                                                                                                                                            

        Milan Ch m e l á r 

                 starosta  obce  Lehota  

 

 



Uznesenia 
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 

dňa 22. augusta 2013 o 18.00 hod. 
v zasadacej miestnosti Obecného úradu Lehota 

 
 
K bodu 2  -  schválenie programu 
 
                                                            Uznesenie č. 32/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
 
s ch v a ľ u j e  
 
 program rokovania mimoriadneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu 
 
 
 
V Lehote, dňa 22.08.2013                                                                Milan   Ch m e l á r 
                                                                                                         starosta obce Lehota 
 
 
 
K bodu 3 - voľba návrhovej komisie, určenie  overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
                                                             Uznesenie č. 33/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
 
1.V o l í  návrhovú komisiu v zložení:   Alexander Gála 
                                                                 Dagmar Kubicová 
                                                                 Ing. Ivan Chlebec 
2.B e r i e  n a  v e d o m i e, 
  
a) že za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 
                                                                 Slávku Zaujecovú 
                                                                 Radoslava  Kriváčka 
 
b) že za zapisovateľku zápisnice starosta určil zamestnankyňu obce: 
                                                                 Helenu Psotovú 
 
 
 
V Lehote, dňa 22.08.2013                                                                   Milan   Ch m e l á r 
                                                                                                             starosta obce Lehota 
 
 



 
K bodu 4 - zloženie sľubu nového poslanca 
 
                                                             Uznesenie č. 34/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
 
k o n š t a t u j e,  
 
že pán Jozef Selický zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 
 
 
V Lehote, dňa 22.08.2013                                                                    Milan  Ch m e l á r 
                                                                                                             starosta obce Lehota 
 
 

                         
  
K bodu 5 - schválenie nového predsedu stavebnej komisie 
 
                                                               Uznesenie č. 35/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
 
s ch v a ľ u j e 
 
za predsedu stavebnej komisie : Ing. Ivana Chlebca, poslanca OZ 
 
 
 
V Lehote, dňa 22.08.2013                                                              Milan   Ch m e l á r 
                                                                                                       starosta obce Lehota 
 
                    
 
K bodu 6 -  úprava rozpočtu 
 
                                                                 Uznesenie č.36/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
 
s ch v a ľ u j e 
 
úpravu rozpočtu – rozpočtovým opatrením č. 01/2013 
 
V Lehote, dňa 22.08.2013                                                                Milan   Ch m e l á r 
                                                                                                         starosta obce Lehota  



 
 
 
                     .    
     


