
Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30. januára 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, Milan Chmelár

Ospravedlnení: Juraj Pavel, Slávka Zaujecová

1. Otvorenie
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu obce Lehota, pán 
Radoslav  Kriváček,  privítaním  všetkých  prítomných  a  privítaním hosťa,  pána  Jozefa 
Jankoviča,  Bc.,  starostu  obce  Rumanová.  Následne   predložil  na  schválenie  nasledovný 
program:

Program:
1. Úvod
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Aktualizácia dokumentu ISRU MAS VITIS v rámci iniciatívy LEADER               
4. Záver

Po predložení programu  zástupca starostu obce pán Radoslav Kriváček požiadal poslancov 
o predloženie návrhov, alebo pripomienok k programu rokovania. 
Pán poslanec JUDr. Jozef Burda navrhuje zmenu v programe, konkr. doplniť za bod 3.) ako 
nový  bod 4.) Diskusiu. Upravený program bol jednomyseľne schválený (7 poslancov za). 

K     bodu 2  
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
Zástupca starostu obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:

  Milan Chmelár
  Ing. Ivan Chlebec
  JUDr. Jozef Burda

 OZ jednomyseľne schvaľuje návrhovú komisiu (7 poslancov za)  
Za overovateľov zápisnice určil:

  Alexander  Gála               
  Dagmar  Kubicová       

Za zapisovateľku zápisnice určil:
  Ing. Petra Petríková

K     bodu 3  
Aktualizácia dokumentu ISRU MAS VITIS v rámci iniciatívy LEADER
Informoval zástupca starostu pán Radoslav Kriváček: 

 Uznesením  OZ  1/2012  zo  dňa  16.1.2012  súhlasila  Obec  Lehota  so  vstupom  do 
pripravovaného občianskeho združenia VITIS s cieľom zapojiť sa spolu s ostatnými 
obcami  mikroregiónu  Veľké  Zálužie-  Lehota-  Jarok-  Báb-  Rumanová  k  iniciatíve 
LEADER.



 V decembri 2012 sa členom združenia stala aj Obec Lužianky a Integrovaná stratégia 
rozvoja územia (ISRU), ako základný strategický dokument musel byť prepracovaný 
a aktualizovaný. Valné zhromaždenie združenia na svojom zasadnutí dňa 11.decembra 
2012  dokument  schválilo.  Následne  je  potrebné,  aby  sa  s ním  oboznámili  obecné 
zastupiteľstvá členských obcí a prijali uznesenie, ktoré je predložené.

 ISRU bude predložená Zastupiteľstvu NSK a po jej schválení bude možné uchádzať sa 
o dotácie  na  realizáciu  projektov  rozvoja  podľa  opatrení  Stratégie.  Predložené 
uznesenie je povinnou prílohou dokumentu pri schvaľovaní v Zastupiteľstve NSK.

 V roku 2012 bolo OZ VITIS vylúčené z čerpania dotácii,  nakoľko obce OZ VITIS 
mali  spolu  nedostatočný  počet  obyvateľov.  Oslovili  sme  obec  Lužianky,  ktorá  so 
vstupom do OZ VITIS súhlasila, čím sme splnili podmienku počtu obyvateľov (min. 
10 000  obyvateľov).  Pribratím  ďalšej  obce  do  OZ  VITIS  sa  musela  aktualizovať 
Integrovaná  stratégia  rozvoja  územia.  Prerokovanie  a vzatie  na  vedomie 
aktualizovanej verzie ISRU je predmetom tohto obecného zastupiteľstva. 

 Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
a/  p r e r o k o v a l o
návrh aktualizácie dokumentu ISRU MAS VITIS v rámci iniciatívy LEADER,
b/  b e r i e   n a   v e d o m i e
oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS VITIS, aktualizovaná 
verzia z decembra 2012.

 Jednomyseľne (7 poslancov za).  

K     bodu 4  
Diskusia

Pán poslanec JUDr. Jozef  Burda má v rámci predmetnej problematiky nasledovné dotazy:

 Prečo sme s touto možnosťou čerpania dotácií z fondov Európskej únie  nezačali už 
v roku 2009? Poukazuje na OZ Svornosť, ktoré od predmetného roku touto formou 
dotácie čerpá.    

 Poukazuje na zastúpenie v OZ VITIS. Zdôrazňuje skutočnosť, že za obec Lehota tam 
nemá zastúpenie súkromný sektor. Navrhuje dopracovať personálne zloženie za obec 
Lehota a prijať miestnych podnikateľov. 

Vysvetlenie podal hosť obecného zastupiteľstva, pán starosta obce Rumanová:

 Združenie  obcí  mikroregiónu  Veľké Zálužie-  Lehota-  Jarok-  Báb-  Rumanová bolo 
založené  v roku 2003 za účelom čerpanie dotácií v rámci iniciatívy LEADER. 

 Od roku 2006 čerpajú touto formou  dotácie veľké Miestne akčné skupiny Slovenska.
 Je otázne, kde to v minulých rokoch zlyhalo, nakoľko on sám nastúpil na post starostu 

v roku 2010,  kedy spolu  s pánom starostom z Veľkého Zálužia  zisťovali  možnosti 
čerpanie dotácií a dopracovali sa k iniciatíve LEADER.

 Iniciatíva  LEADER  je  nastavená  tak,  že  v  jej  personálnom  zastúpení  musí  byť 
minimálne  50%  neverejného  sektora.  Neverejný  sektor  tvoria  živnostníci, 
podnikatelia, fyzické osoby, občianske iniciatívy.

 Zo strany podnikateľov nie je veľký záujem, nakoľko si aj podnikatelia uvedomujú, že 
sa uprednostňujú spoločné verejné záujmy.

 Prijímanie nových členov do OZ VITIS je bezproblémové a vítané. Prijatie nových 
členov výkonná rada posúdi a valné zhromaždenie schváli.



 Pri  zostavovaní  a pri  vstupovaní  do  OZ VITIS  sa  uskutočnilo  viacero  stretnutí  a 
verejných  prerokovaní.  Oboznamovanie  a zverejňovanie  tejto  záležitosti  si  riešila 
každá obec individuálne.

Zástupca starostu pán Radoslav Kriváček k poslednej myšlienke dodáva:

 Obec  Lehota  zverejňovala  informácie  o formovaní  sa  OZ  VITIS  pre  iniciatívu 
LEADER  obdobne  ako  v iných  obciach  mikroregiónu:  miestnym  rozhlasom, 
oznamom na obecnej tabuli, oznamom na webstránke obce Lehota.

 Prvé stretnutia boli čo- do počtu zúčastnených uspokojivé, no záujem sa v priebehu 
ďalších stretnutí znižoval.

Pán poslanec JUDr. Jozef Burda navrhuje, aby si poslanci OZ Lehota naštudovali predmetný  
materiál a aby spoločne doriešili túto problematiku aj vo vzťahu k miestnym podnikateľom. 

Nasledovala  diskusia  o finančnom  pláne,  s odkazom  na  podporu  z  Nitrianskeho  
samosprávneho kraja, kedy pán starosta obce Rumanová uvádza:

 NSK ako jediný samosprávny kraj na Slovensku vyčlenil finančné prostriedky na tzv. 
„Malý Leader“, odkiaľ aj všetky obce OZ VITIS mohli spoločne minulý rok získať 
cca. 33 000 EUR, ktoré mali byť rovnakým dielom rozdelené medzi všetky zúčastnené 
obce (tzv. džentlmenská dohoda).

 Malý  Leader  je  príprava  pre  „Veľký  Leader“,  ktorý  je  pod  Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ďalšia rozprava sa týkala nasledovných oblastí: 
 finančných zdrojov OZ VITIS
 financovania chodu miestnej akčnej skupiny
 filozofie iniciatívy LEADER 

a)„riadenie z dola“- samotné OZ VITIS si nastavuje program, priority a samotné OZ 
VITIS rozhoduje, ktoré projekty budú podporené)
b) rozvoj a formovanie mikroregónu ako celku

 porovnania čerpania  finančných  prostriedkov  formou  iniciatívy  LEADER  na 
Slovensku a v iných krajinách EÚ

 štatistického  úradu  v súvislosti  s nepresnými  údajmi  o počte  obyvateľov  v rámci 
sčítania obyvateľov, čo spôsobilo aj naše vyradenie z dotačného systému NSK

Pán poslanec  JUDr.  Jozef  Burda sa  dotazoval  vo  veci  priorít  OZ  VITIS  s odkazom na 
kultúrne a prírodné danosti  jednotlivých obcí. Upozorňoval na nevýhodu obce Lehota voči  
obciam, v ktorých katastroch sa nachádzajú kaštiele, príp. háje a lesy. Dotazoval sa, ako sa  
zabezpečí rovnomerné prerozdelenie financií v súvislosti  s džentlmenskou dohodou?

Na dotaz reagoval pán poslanec Alexander Gála:

 Džentlmenská dohoda súvisí s prvou fázou – dotácie zo zdrojov NSK (33 000 eur pre 
OZ VITIS, t.j. 5 000 eur pre každú obec OZ VITIS). To však neznamená, že to bude 
i v druhej fáze (dotácie zo zdrojov EÚ) nakoľko je možné, že v rámci mikroregiónu 
bude nejaký projekt tak zaujímavý, že tri štvrtiny finančných prostriedkov sa vyčlenia 
na tento projekt.



Pani poslankyňa Dagmar Kubicová dodáva:

 V rámci mikroregiónu sme takto uvažovali napríklad v súvislosti s výstavbou Domova 
dôchodcov  vo Veľkom Záluží,  pričom ostatné  obce  sa  budú na  projekte  podieľať 
a budú mať vyčlenený určitý počet lôžok pre svojich občanov.
 

Pán poslanec Milan Chmelár sa dotazoval vo veci zapracovania novej Individuálnej bytovej  
výstavby do ISRU.

Pán starosta obce Rumanová reagoval na dotaz nasledovne:
Do ISRU sa nová IBV zapracovať dá, ide však o veľké peniaze a domnieva sa, že k takým 
zdrojom sa OZ VITIS nedostane.

Na tento dotaz reagovala pani poslankyňa Dagmar Kubicová:
Priority  sa  formovali  a zapracovávali  na  základe  stretnutí  minulý  rok.  Bolo  to  riešené 
individuálne  v každej  obci,  a tiež  spoločne,  kde  sa  hľadali  a definovali  spoločné  body, 
problémy, priority pre všetky obce.

Zástupca starostu pán Radoslav Kriváček dodáva:
Integrovaná stratégia rozvoja územia OZ VITIS je už odsúhlasená. Na zapracovanie nových 
priorít do ISRU by bolo potrebné riešiť ISRU na novo a znovu zopakovať celý proces.

Pán  poslanec  JUDr.  Jozef  Burda upozornil  na  finančný  plán  implementácie  opatrení  
financovaných  z Programu  rozvoja  vidieka  a na  to,  že  OZ  VITIS  mohlo  v  
programovom období 2007-2013 čerpať 2 266 000 eur.

Pán starosta obce Rumanová vysvetľuje:

 ISRU OZ VITIS sa spracovávala  na jeseň roku 2011,  my sme však ISRU museli 
nastaviť  na   plánovacie  obdobie  2007-2013,  takže  sme  museli  spracovať  aj 
predchádzajúce roky.

 Rozdelenie  financií  v predmetnom  finančnom  pláne  je  preto  tak,  aby  sme  spĺňali 
podmienky pre čerpanie dotácií z NSK.

 Nás  sa  bude  týkať  len  rok  2013  a čerpanie  dotácií  z NSK,  čo  znamená  v rámci 
džentlmenskej dohody  pre každú obec OZ VITIS 5 000 eur. 

 V roku 2014  nastupuje nové plánovacie  obdobie na roky 2014- 2020, kedy bude 
potrebné prepracovať aktuálnu ISRU.

 Prílev  rovnakého  množstva  financií  do  každej  obce  je  zabezpečený  paritným 
zastúpením členov jednotlivých obcí vo výkonnej rade (každá obec má vo výkonnej 
rade dvoch členov).

 Naproti tomu celková filozofia iniciatívy LEADER nie je založená na budovaní tej- 
ktorej  obce,  ani  na  džentlmenskej  dohode,  ale  na  budovaní  mikroregiónu,  záujmy 
mikroregiónu sú nad záujmami obcí (napr. cyklotrasy, Domov dôchodcov).

Po  prerokovaní  a vyčerpaní  dotazov  k predmetnej  téme  pán  zástupca  starostu  poďakoval 
všetkým  prítomným  za  účasť  na   rokovaní  obecného  zastupiteľstva  a  ukončil  rokovanie 
mimoriadneho OZ.



Uznesenie
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 

dňa 30. januára 2013 o 17.30 hod. 
v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 3  
Uznesenie č. 1/2013         
Obecné zastupiteľstvo
a/  p r e r o k o v a l o
návrh aktualizácie dokumentu ISRU MAS VITIS v rámci iniciatívy LEADER,

b/  b e r i e   n a   v e d o m i e
oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS VITIS, aktualizovaná verzia 
z decembra 2012. 

Overovatelia:                                         

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

Dagmar  Kubicová                  ............................................   

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



Výpis z uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 

dňa 30. januára 2013 o 17.30 hod. 
v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 3  
Uznesenie č. 1/2013         
Obecné zastupiteľstvo
a/  p r e r o k o v a l o
návrh aktualizácie dokumentu ISRU MAS VITIS v rámci iniciatívy LEADER,

b/  b e r i e   n a   v e d o m i e
oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS VITIS, aktualizovaná verzia 
z decembra 2012. 

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


