
Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 06. februára 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, Juraj Pavel, Slávka Zaujecová

Ospravedlnení: 
- Dagmar Kubicová (ospravedlnená, dostavil sa v priebehu bodu  7)
- Juraj Pavel (ospravedlnený,  dostavil sa v priebehu bodu  8)
- Milan Chmelár a Juraj Pavel  boli ospravedlnení v čase prerokovávania bodu 10, bodu 11 a časti 

bodu 12 pre riešenie mimoriadnej situácie 

OTVORENIE
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu obce Lehota, pán Radoslav 

Kriváček, privítaním všetkých prítomných. Následne  predložil nasledovný program:

Program:

1. Úvod 
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Kontrola uznesení
4. Voľba hlavného kontrolóra
5. Predloženie priorít obce predsedami komisií
6. Odsúhlasenie dodatku č. 2 k zmluve s Veolia Transport Nitra
7. PHSR – informácia
8. Prípojka križovatka Lehota – informácia
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov  
11. Diskusia
12. Záver

Po predložení programu  zástupca starostu obce, pán Radoslav Kriváček, navrhol nižšie uvedenú 
zmenu programu: 

 presun bodu 4) Voľba hlavného kontrolóra za bod  7) - na pozíciu bodu 8),
 zmenu  znenia  bodu  5)  Predloženie  priorít  obce  predsedami  komisií na  nové  znenie: 

Oboznámenie  predsedov  komisií  s členmi  komisií (Predmet  pôvodného  bodu  5.  bude 
prerokovaný na pracovnom stretnutí a následne na obecnom zastupiteľstve),

 vložiť za bod 5) ako nový bod 6) Poverenie zástupcu starostu k príprave a realizácii stavby 
kanalizácie Lehota.

Následne pán zástupca starostu požiadal poslancov o predloženie ich návrhov, alebo pripomienok 
k programu rokovania.

 Pán poslanec JUDr. Jozef Burda navrhol za bod 7) doplniť nový bod Diskusiu.
Po vyššie uvedených návrhoch zmien programu obecného zastupiteľstva, dal pán zástupca starostu 

pozmenený program rokovania schváliť v nasledovnom znení:

1. Úvod 
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Kontrola uznesení
4. Oboznámenie predsedov komisií s členmi komisií
5. Poverenie zástupcu starostu k príprave a realizácii stavby kanalizácie Lehota
6. PHSR – informácia



7. Diskusia
8. Voľba hlavného kontrolóra
9. Odsúhlasenie dodatku č. 2 k zmluve s Veolia Transport Nitra
10. Prípojka križovatka Lehota – informácia
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov  
13. Diskusia
14. Záver

Upravený program bol jednomyseľne schválený (7 poslancov za). 

K BODU 2 - Voľba mandátovej, návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 

Zástupca starostu obce navrhol a dal schváliť mandátovú komisiu v tomto zložení:
 Ing. Roman Flóriš, PhD. 
 Milan Chmelár
 Ing. Ivan Chlebec

OZ jednomyseľne schvaľuje mandátovú komisiu (7 poslancov za).  

Zástupca starostu obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:
 JUDr. Jozef Burda
 Alexander Gála

OZ jednomyseľne schvaľuje návrhovú komisiu (7 poslancov za).  

Za overovateľov zápisnice určil:
  Slávka Zaujecová               
  Ing. Roman Flóriš, PhD.       

Za zapisovateľku zápisnice určil:
  Ing. Petra Petríková

K BODU 3 - Kontrola uznesení

 Uznesenie č. 65/2012 
Zástupca starostu pán Kriváček:

K predmetnému  uzneseniu  mal  pripomienku  pán  poslanec  JUDr.  Burda  v zmysle  formulácie 
predmetného uznesenia, nakoľko podľa jeho názoru sa mal predmet uznesenia, konkr. zmluva so spol.  
MIFER, s.r.o.,  na tomto obecnom zastupiteľstve prečítať a až po jej prečítaní ju mal pán zástupca 
starostu podpísať. 

Pán zástupca starostu argumentoval, že zo znenia uznesenia mu bolo zrejmé, že predmetná zmluva 
bola OZ schválená a môže ju podpísať a následne uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny so 
ZSE  Distribúcia  a.s..  Konal  v zadefinovanej  línii  a aktuálne  sú  podpísané  obe  zmluvy,  čím bolo 
uznesenie splnené.

 Uznesenie č. 50/2012 
Zástupca starostu pán Kriváček:

Problematika zakotvená v uznesení  sa  vyriešila  na stretnutí  p.  Vladimíra  Zemana  a p.  Štefana 
Pavela, ktorí sa vo veci práva prechodu cez pozemok p. Štefana Pavela (parc. č. 440/10, k. ú. Lehota)  
dohodli.

Súvisiaca petícia podaná občanmi bola v zmysle zákona a stanovených termínoch vybavená.

 Uznesenie č. 48/2012 
Pán poslanec JUDr. Burda sa dotazoval na plnenie uznesenia č. 48/2012 



Poukázal, že obec uzatvorila zmluvu na jeden rok, pričom dlh po predchádzajúcom nájomcovi,  
ktorý bude aktuálny nájomca-  pani  Adamcová splácať je v zmysle  dodatku zmluvy – splátkového 
kalendára rozrátaný na roky 2013, 2014, 2015, 2016. Ak sa však v januári 2014 s pani Adamcovou 
obec  nedohodne,  zruší  zmluvu  a  dlh  nebude  opäť  splatený.  Dátum  platnosti  zmluvy  musí 
korešpondovať s poslednou splátkou splátkového kalendára.

Na základe vyššie uvedeného dodal, že to je dôsledok toho, že uzatvorenie zmluvy síce obecné 
zastupiteľstvo schváli,  no nečíta ju.  Poukázal  na viaceré pochybenia  v zmluvách obce Lehota.  Do 
budúcna by mali byť zmluvy pred podpisom štatutára predkladané obecnému zastupiteľstvu.

Pán zástupca starostu Kriváček podal nasledovné vysvetlenie:
Predmetná zmluva je výsledkom  viacerých stretnutí a vzájomných kompromisov, aby nejakým 

spôsobom boli dlhy po predchádzajúcom nájomcovi, pánovi Bakovi, zaplatené. Pani Adamcová bola 
ochotná  prebrať  dlh  5 000  €   a zaplatiť  ho,  avšak   nie  v kratšej  dobe  ako  je  doba  uvádzaná  v 
splátkovom kalendári. Obsah zmluvy a splátkový kalendár boli viackrát menené. 

Obsahom dodatku sú aj záležitosti skultúrnenia vnútorných priestorov, ihrisko a pod., ktoré by sa 
mali zrealizovať v priebehu tohto roka.

Do  zmluvy  bolo  zakomponované  automatické  predĺženie  jej  platnosti,  pokiaľ  sa  podmienky 
zmluvy splnia.

Stále existuje ešte jedna možnosť, t.j. vymáhať dlh od pána Baka.

Pán poslanec JUDr. Burda:
Nemôže  sa  stotožniť  s predmetnou  zmluvou.  Ak  prišlo  k zmene  jej  obsahu,  malo  to  byť 

predložené obecnému zastupiteľstvu. Upozorňuje na skutočnosť, že dlh je z roku 2011 a obec v tejto 
veci neurobila príslušné opatrenia, aby sme dlh od pána Baka vymohli. Taktiež upozorňuje, že zmluva 
má ďalšie právne pochybenia a dopytuje sa, koľko obec zaplatila advokátovi za jej spracovanie.

   
Zástupca starostu pán Kriváček:

Obec platí advokátovi paušálne. Ak je zmluva v rozpore s uznesením, skutočnosť bude preverená, 
napravená a obecné zastupiteľstvo bude informované.

V súvislosti  s predmetnou  dlžobou  poukázal  i na  iných  dlžníkov  a na  skutočnosť,  že  podniká 
náležité kroky k ich náprave. V tejto dobe boli odoslané výzvy na zaplatenie nedoplatkov v rámci 
TKO, vody, obecnej bytovky.

Pán poslanec Gála:
Nakoľko pani Adamcová neuviedla v zmluve svoje investičné zámery a výšku investície, doba 

nájmu sa skrátila na jeden rok. Ak by bol uvedený rozsah investícií, bola by navrhnutá dlhšia doba  
nájmu. 

- Finančná komisia vyvolá s pani Adamcovou ďalšie rokovanie.

K BODU 4 - Oboznámenie predsedov komisií s členmi komisií

Zástupca starostu pán Kriváček vyzval predsedov komisií, aby predstavili členov jednotlivých komisií 

 Pani poslankyňa Slávka Zaujecová, predsedkyňa sociálnej komisie
- predstavila ako členov sociálnej komisie pani Katarínu Burdovú, pani Mgr. Helenu Visolajskú,  

pani PhDr. Annu Kasanovú, PhD,
- záujem pomôcť v tejto sfére uvíta, nakoľko zloženie komisie nie je definitívne
- pán zástupca starostu navrhuje osloviť pani Ing. Alexandru Bernátovú, ktorá pôsobí ako mediátor.

 Pán poslanec Ing. Roman Flóriš, PhD., predseda kultúrnej a školskej komisie
- predstavil ako členov kultúrnej a školskej komisie pani Dagmar Kubicovú, pani Beatu Chlebcovú, 

Bc., 



- taktiež by uvítal ako členov pani Mgr. Annu Burdovú, pani Teréziu Andrášikovú, pána Štefana 
Drábika, nestihol ich však kontaktovať.

 Pán poslanec Alexander Gála, predseda finančnej komisie
- predstavil ako členov finančnej komisie pána JUDr. Jozefa Burdu a Ing. Alexandru Bernátovú.

 Pán poslanec Milan Chmelár, predseda stavebnej komisie
- predstavil ako členov stavebnej komisie pána JUDr. Jozefa Burdu a pána Ing. Jaroslava Hanuša
- Pán poslanec Ing. Flóriš navrhuje osloviť Ing. Mareka Šumichrasta, autorizovaného architekta
- Pán poslanec JUDr. Burda navrhuje osloviť Ing. Vladimíra Zemana.

 Pán  poslanec  Juraj  Pavel,  predseda  športovej  komisie,  nebol  do  tohto  okamihu  obecného 
zastupiteľstva prítomný, čím neboli predstavení členovia športovej komisie.

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
a) členov sociálnej komisie v zložení: Slávka Zaujecová (predseda), Katarína Burdová,  Mgr. Helena 

Visolajská, PhDr. Anna Kasanová, PhD,
b)  členov  kultúrnej  a školskej  komisie  v zložení:  Ing.  Roman  Flóriš,  PhD.  (predseda),  Dagmar 

Kubicová, Beata Chlebcová, Bc., 
c) členov finančnej komisie v zložení: Alexander Gála (predseda), JUDr. Jozef Burda a Ing. Alexandra 

Bernátová
d) členov stavebnej komisie v zložení: Milan Chmelár (predseda), JUDr. Jozef Burda a Ing. Jaroslav 

Hanuš. Jednomyseľne, 7 poslancov za.  

BODU 5 - Poverenie zástupcu starostu k príprave a realizácii stavby kanalizácie Lehota

Zástupca starostu pán Kriváček:
• Mal stretnutie s dvoma spoločnosťami zaoberajúcimi sa verejnou kanalizáciou a preveroval stav na 

obecnom úrade.  Zistil,  že bola vypracovaná  projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, 
avšak územné rozhodnutie vydané nebolo. 

• Podmienkou uchádzania sa o dotácie je stavebné povolenie.  Podmienkou uchádzať sa o dotácie 
v tomto roku je zabezpečiť stavebné povolenie do 31.10.2013.

• Bolo mu preto odporučené schváliť obecným zastupiteľstvom uznesenie, kde obecné zastupiteľstvo 
poverí  zástupcu  starostu  v príprave  a realizácii  stavby  kanalizácie  Lehota  podľa  možností 
s termínom vydania stavebného povolenia do októbra 2013.

• Financovanie  tohto projektu pokladá za  náročné,  no má  záujem intenzívne na tejto veci  začať  
pracovať. 

• Zisťoval  cenu  projektovej  dokumentácie  pre  stavebné  povolenie,  ktorá  sa  pohybuje  na  úrovni 
17 000€ - 18 000€, v súvislosti s rôznymi podmienkami môže dosiahnuť aj hodnotu 33 000€.  Bude 
preto hľadať riešenie, aby bola aj projektová dokumentácia hradená z mimorozpočtových zdrojov 
obce.

Pán poslanec JUDr. Burda:
• Odkazuje  na  minulé  zastupiteľstvo,  kde  obecné  zastupiteľstvo  schválilo  zastupovanie  starostu 

zástupcom starostu v plnom rozsahu.

Zástupca starostu pán Kriváček:
• Navrhované uznesenie mu bolo odporučené prevádzkovateľom obecného vodovodu, pánom Ing. 

Jozefom Vyskočom zo  spoločnosti  Ing.  Jozef  Vyskoč  EKOSTAVING.  Ide  o poverenie  v tejto 
konkrétnej veci a je potrebné pri vybavovaní všetkých súvisiacich náležitostí.

Pán poslanec Chmelár:



• Dopytuje  sa,  kde  bude  mať  verejná  kanalizácia  vyústenie,  či  bude  smerovať  do  Nitry,  či  do 
Veľkého Zálužia, alebo bude mať obec Lehota vlastnú čističku odpadových vôd. Upozorňuje, že 
jestvujúcu projektovú dokumentáciu je potrebné aktualizovať.

• Upozorňuje na spolufinancovanie; ak by bolo vyústenie kanalizácie naprojektované do Veľkého 
Zálužia, obec Lehota by sa podieľala 5% z celkovej investície; ak by bolo vyústenie kanalizácie 
naprojektované do Nitry (prostredníctvom ZVAK - Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p.), 
obec Lehota by sa podieľala cca. 23% - 30% z celkovej investície.

• V prípade napojenia kanalizácie na ČOV do Veľkého Zálužia  bola celková investícia odhadovaná  
na  135  mil.  Sk.  (5%  spolufinancovanie).  V prípade  23  %  spolufinancovania  ide  o sumu  cca. 
150 mil.Sk.

• V súvislosti s finančnými možnosťami obce upozorňuje na zváženie a preverenie celej situácie, na 
preverenie výšky celkovej investície, naše spolufinancovanie, možnosti úveru, predmet zálohy.

Zástupca starostu pán Kriváček:
• Počíta s pomocou stavebnej komisie.
• Projektová  dokumentácia  z roku  2008  bola  veľmi  dobre  spracovaná  s výnimkou  samotného 

smerovania, čo je potrebné doriešiť. Projektová dokumentácia rieši napojenie kanalizácie do ČOV 
Veľké Zálužie, avšak toto napojenie je nereálne, nakoľko ČOV Veľké Zálužie nemá dostatočnú 
kapacitu. Čistička odpadových vôd Nitra bola zrekonštruovaná a aktuálna funkčnosť je 30%- 40%, 
t.j. nie je problém sa napojiť práve na ČOV Nitra.

• Poukázal,  že jestvujú dve varianty realizácie kanalizácie:  a)  v jednom bloku získať financie na 
projektovú dokumentáciu a realizáciu, b) realizáciu kanalizácie riešiť na etapy. Reálnejší je variant 
b). Najdôležitejšie je začať.

Pán poslanec JUDr. Burda:
• Vyjadril  svoje  prekvapenie  a zhrozenie  nad  situáciou,  že  po  pätnástich  rokoch  riešenia 

problematiky verejnej  kanalizácie  v obci  Lehota,  vlastne  nič  nemáme;  poukázal  na  zavádzanie 
občanov v danej oblasti.

• Spomenul,  že  pánovi  starostovi  jeden  čas  navrhol,  aby  splnomocnil  niekoho  iného  v oblasti 
vybavovania kanalizácie.

• Uznal  pánovi  Kriváčkovi,  že  tento  problém otvoril,  no  vyjadril  svoje  rozhorčenie,  že  pätnásť  
rokoch sa o tomto probléme hovorí a my stále len začíname, dopytoval  sa po riešení a postupe 
v danej veci.

• Upozornil, že je potrebné osloviť príslušné inštitúcie.

Zástupca starostu pán Kriváček:
• Potvrdil  tvrdenie  pána JUDr.  Burdu,  že  je  potrebné  jednať  s množstvom inštitúcií,  no  vyvrátil 

tvrdenie, že sa v tejto oblasti nič neurobilo.

Pán poslanec Chmelár:
• Poukázal  na  potrebu  informovať  sa  vo  veci  a poriadne  si  všetko  premyslieť,  zvážiť  spôsob 

financovania a skutočnosť, či na to bude obec Lehota mať dostatok financií. 
• Upozornil na vzájomnú  koordináciu medzi projektantom, obcou, dotačným systémom tak, aby sa  

v konečnom dôsledku celý projekt nepredražoval. Navrhol vyvolať jednanie s odborníkmi a ujasniť 
si možné alternatívy napojenia kanalizácie, najmä finančnú náročnosť jednotlivých alternatív, aby 
sme sa vedeli rozhodnúť, ktorá alternatíva je pre našu obec najvýhodnejšia.

• Projektová  dokumentácia  a stavebné  povolenie  je  tá  najjednoduchšia  vec,  najdôležitejšie  je 
finančné pokrytie celého projektu.

Pán poslanec JUDr. Burda:
• Navrhuje  začať  z projektovou dokumentáciou,  s  územným rozhodnutím,  stavebným povolením 

a v línii riešiť aj možnosti financovania.



Pán Tomáš Podlužanský, občan obce:
• Upozornil  na  problematiku  majetkovoprávnych  vzťahov,  nakoľko s nami  bez listov  vlastníctva 

žiadny úrad nebude jednať.

Pani Ing. Jana Látečková, občianka obce:
• Upozornila, že dokumentácia pre územné rozhodnutie je vypracovaná, avšak  je potrebné doriešiť  

smerovanie kanalizácie. 
• Predmetnú  dokumentáciu  pre  územné  rozhodnutie  vypracovala  spoločnosť  KOVOPROJEKTA 

BRNO, a.s.  vrátane lokality Stará hora,  a bola postúpená na ZVAK- Západoslovenské vodárne 
a kanalizácie, š.p.

K BODU 6  -  PHSR-informácia

Informoval pán poslanec Ing. Flóriš
• Zisťoval  cenovú  kalkuláciu  spracovania  dokumentu  PHSR  (Plán  hospodárskeho  a sociálneho 

rozvoja),  kontaktoval  Regionálnu  rozvojovú  agentúru  v Nitre  (ďalej  len  „RRA“),  ktorá  má 
oprávnenie spracovávať takéto dokumenty.  Nakoľko sa zástupcovia RRA po predložení  našich 
aktuálnych materiálov zhodli, že PHSR mikroregiónu je v dostatočnej kvalitne, znížili pôvodnú 
cenovú  ponuku.  Termín  zahájenia  samotného  vypracovávania  odhadujú  na  marec,  doba 
spracovávania  sa  odhaduje  na  5-6  mesiacom,  pričom  v priebehu  spracovávanie  spolupracujú 
s obcou,  navštevujú obecné zastupiteľstvo,   príp.  komunikujú s obecnou radou,  oboznamujú  zo 
stavom rozpracovanosti, zakomponovávajú naše pripomienky...

Pán poslanec JUDr. Burda:
• Navrhol,  aby  sme  do  formovania  PHSR  obce  Lehota  zapojili  aj  občanov  obce,  nakoľko  pri 

schvaľovaní  PHSR  mikroregiónu  občania  prítomní  neboli  a potreby  občanov  sa  v dokumente 
neobjavili. 

Pán poslanec Ing. Flóriš
• Súhlasí s návrhom zapojiť do formovanie PHSR občanov obce Lehota, môžeme to riešiť formou 

ankety, príp. verejným prerokovaním.
• V RRA sa tiež informoval vo veci prípisu z MDVRR SR, v ktorom ministerstvo odporúča obciam 

s vypracovávaním  PHSR  počkať.  Domnievajú  sa,  že  ide  o problematiku  metodiky  súvisiacu 
s formou vypracovania PHSR, nakoľko v minulosti nejestvovali žiadne pravidlá a stávalo sa, že si 
PHSR vypracoval  v malej obci starosta sám na tri strany a dal ho schváliť poslancom. Zástupcovia 
RRA odporúčali počkať, no myslia si , že o nič iné nepôjde.

• RRA je z nášho regiónu, ktorá má prehľad o všetkých príslušných rozvojových dokumentoch, robia 
štatistiky, archív, aktualizujú si materiály. 

Zástupca starostu pán Kriváček:
• Navrhol, aby RRA predložila návrh zmluvy,   ktorá keď sa obecným zastupiteľstvom odsúhlasí, 

môže RRA začať pracovať. 

Pán poslanec Chmelár:
• Navrhol,  že by plánované pracovné stretnutie v rámci problematiky PHSR mohlo prebehnúť za 

účasti zástupcov RRA, kde by boli predložené priority obce. Následne  by bol spracovaný koncept,  
ktorý by bol s občanmi na verejnom zhromaždení  prerokovaný,  zapracovali  by sa pripomienky 
občanov a vyformoval by sa dokument PHSR.

Pán poslanec JUDr. Burda:
• Vyvolal rozpravu o rozvojových dokumentoch obce Lehota s poukazom, že žiadny z nich neprešiel 

širokou  aktívnou  pripomienkovanou  činnosťou  občanov  tejto  obce,  pričom  každý  materiál  sa 



dotýka výstavby nových ciest. Ide o PHSR mikroregiónu, UPD obce Lehota, Urbanistická štúdia 
centrálnej časti obce a ostatné materiály. 

• Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu  PHSR Nitrianskeho samosprávneho 
kraja:
- Mali sme napísať k predmetnému materiálu pripomienky, no obec Lehota zaujala stanovisko, 

že  k návrhu  a  k správe  o hodnotení  strategického  dokumentu  sa  stavia  súhlasne  a bez 
pripomienok,

- v materiáli  je  poukázané  možno  na  50  firiem,  možno  150  občanov  a možno  30  štátnych 
organizácii existujúcich na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí pripomienky mali,

- záverom materiálu je konštatované, že pripomienky treba zohľadniť a zaoberať sa nimi,
- boli  tu  presne stanovené priority-  hospodárstvo,  ľudské zdroje,  pôdohospodárstvo a rozvoj 

vidieka, infraštruktúra, životné prostredie,
- z tohto materiálu sa  dajú stavať bytovky,  ubytovne,  ulice,  prepojenia na severný obchvat,  

nadstavba nad ZŠ.

Pani Ing. Petríková:
• dopytovala sa, v čom sme mali zadefinovanú koncepciu PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 

ovplyvniť, čo v koncepcii  chýbalo.
• PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja podliehalo posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, 

ide o tzv. proces EIA, ktorý má niekoľko fáz (zámer- správa o hodnotení- záverečné stanovisko) 
a všetky jeho fázy boli aj v tomto prípade zverejňované (obecná tabuľa, miestny rozhlas, webové 
sídlo obce); každý mohol podať na schvaľovací orgán svoje stanovisko. To, že obec predmetnú  
záležitosť nepripomienkovala súvisí s tým, že sa s predmetnou koncepciou stotožnila.

 Zástupca starostu pán Kriváček dodáva:
• Občania, podnikatelia mohli podať svoje pripomienky priamo alebo cez obecný úrad, nikto však 

takúto aktivitu nevyvinul.

Pán poslanec JUDr. Burda:
• V PHSR NSK je uvedené:

- možnosť  napojenia  sa  na  obchvat  smer  Banská  Bystrica  ešte  pred  mostom  “APOLO“, 
vyvolané jednanie v tejto veci bolo, no mali sme na to upozorniť aj v tomto materiály,

- možnosť pravostranného pribočenia na severný obchvat,
- možnosť výstavby kruhového objazdu v centre obce,
- možnosť prekládky vysokonapäťových systémov.

• Na dotaz pána Kriváčka, že všetko spomínané sa v predmetnom materiály nachádza, reagoval pán 
poslanec JUDr. Burda tvrdením, že sme na to mali upozorniť.

• Upozornil na projektovú dokumentáciu: Urbanistická štúdia, koncepcia riešenia úprav verejných 
priestorov centrálnej časti obce, kde je množstvo vecí, ktoré sa dajú zapracovať do novej PHSR 
obce Lehota, napr. cintorín, nadstavba základnej školy, prestavba kultúrneho domu na polyfunkčnú 
budovu, otvoriť pomník padlým v I. sv. vojne a sprístupniť park kostola.

• Upozornil na možnosť kruhového objazdu v centre obce, na areál PD (obec Lehota tu vlastní  80 
árovú nehnuteľnosť- napojiť technickú infraštruktúru a prenajať ho), protipovodňové opatrenia.

• Materiál hovorí o možnosti novej bytovej výstavby v tzv. predĺžených záhradách na celom území 
obce Lehota. 

• Kritizoval postup obce vo veci riešenia ciest Prostredné hony a Nad Hliníkom. 

Pán poslanec Chmelár:
• Pre ujasnenie - pán JUDr. Burda chcel poukázať na to, čo sa tu v minulosti zanedbalo a čo sme 

mali pripomienkovať, vychádzal z pripomienok iných obcí. 

Pani Ing. Petríková:



• Reagovala vo veci Urbanistickej štúdie:
Navrhované miestne  komunikácie  v dokumentácii  súvisia  s centom obce a hlavnými  miestnymi 
ťahmi (miestny ťah smerom na veľké ihrisko a miestny ťah smerom ku kaplonke). Komunikácie 
boli  navrhnuté  s cieľom  ukľudnenia  dopravnej  situácie  v centre  obce,   s  cieľom  ukľudnenia 
pietneho  miesta  kaplonky.  Komunikácie  navrhované  v urbanistickej  štúdii  nie  sú  hlavným 
predmetom  urbanistickej  štúdie,  nové  ulice  sú  najmä  záležitosťou  územnosmerného  plánu. 
Urbanistická štúdia je územnoplánovací podklad. Aktuálne je Urbanistická štúdia smerný materiál  
pri rozvoji našej obce. Na základe tohto materiálu sme vychádzali pri návrhoch centrálnej zóny,  
zakúpila sa nehnuteľnosť pri kultúrnom dome, nakoľko sa v tej polohe zadefinovalo námestie...  

• Na dotaz vo veci verejného prerokovania vysvetlila,  že ide podklad k územnosmernému plánu, 
takýchto podkladov má  obec viacej  a radi  by sme  ich  v procese  aktualizácie  územnosmerného 
plánu zakomponovali do územnosmerného plánu.  Každý občan to bude môcť pripomienkovať.

Zástupca starostu pán Kriváček:
• V zmysle  problematiky územnosmerného plánu upozorňuje  na možnosť  územného plánu zóny. 

Pokiaľ  občania  požadujú  napr.  novú  individuálnu  bytovú  výstavbu,  nemusíme  ovárať  celý 
územnosmerný plán, čo je zdĺhavé a finančne náročné, ale využiť možnosť územného plánu zóny. 

Pán Michal Zaujec, občan obce:
• Upozorňuje na navrhované ulice v lokalite „Prostredné hony“,  nakoľko sa to rieši už 10 rokov 

a stále sa tam nedá stavať.  Nie sú tam inžinierske siete.

Zástupca starostu pán Kriváček
• V predmetnej oblasti výstavba prebieha. Inžinierske siete Vám nikto nespraví. Ako príklad dnešnej  

výstavby uviedol  lokalitu  Stará  horu.  Približne pred piatimi  rokmi  sa  kontaktovali  vlastníci  na 
začiatkoch ulíc;  navrhol  isté riešenie v zmysle  výstavby inžinierskych sietí  v danej  lokalite,  no 
občania to riešili iným spôsobom.

• Uzatvoril problematiku PHSR a navrhol stretnutie s RRA na obecnom zastupiteľstve, kde by sa 
prejednala zmluva, zadefinovali priority, dojednal postup procesu.

K BODU 7  -  Diskusia 
   
• Pán JUDr. Burda spresnil problematiku nových ulíc.  Nejde o výstavbu povrchov nových ciest ale 

o geodetické zameranie, vytýčenie a vysporiadanie nových možných ciest pre stavebné pozemky 
v súvislosti s budovaním inžinierskych sietí. 

• Informoval sa na ZSE- Západoslovenská energetika a.s.; zistil, že v prípade žiadosti obce v rámci 
zámeru min. 8 stavebných pozemkov, vie Západoslovenská energetika a.s. vybudovať elektrický 
rozvod na náklady Západoslovenskej energetiky a.s..

• Pán poslanec, Ing. Flóriš upriamil pozornosť na územný plán zóny a na celý možný vyplávajúci 
proces (združenie stavebníkov- geodet- urbanista- regulatívy).

• Pán JUDr. Burda sa dotazoval, prečo to nebolo v lokalite „Prostredné hony“ takto riešené. 
• Zástupca starostu pán Kriváček sa vyjadril, že obec by mala byť občanom nápomocná, no v prvom 

rade musia občania chcieť túto problematiku riešiť a dopytovať sa na obci. Zatiaľ má informáciu 
po dopyte cesty v lokalite „Za cintorínom“ , o iných požiadavkách v tejto veci informácie nemá. 
Ak  však  záujem  zo  strany  občanov  bude,  obec  bude  v rámci  svojich  možností  maximálne 
nápomocná.  Najdôležitejšia  je  však  vôľa  všetkých  občanov,  pretože  ako  náhle  jeden  vlastník 
nesúhlasí, celý zámer sa ruší. 

• Pán Jaroslav Zabák, občan obce: 
- Dopytoval  sa  prečo  obec,  ktorá  mohla  mnoho  vecí  zabezpečiť  a získať  financie,  to 

nezabezpečila;  poukázal,  že  tvrdenia  nedostatku financií  nie  sú celkom pravdivé,  nakoľko 
tieto nám boli ponúkané a mali sme možnosti ich zaobstarať.



- Poukázal  na  potrebu  vzájomnej  komunikácie  medzi  obcou  a občanmi  ako  i na  vzájomnú 
komunikáciu  obecného  zastupiteľstva,  nakoľko  mnohé  záležitosti  občanov  nezaujímajú  a 
poslanci by ich mali doriešiť mimo obecné zastupiteľstvo.

- Verejná  kanalizácia-  mala  by  sa  riešiť  aj  v súvislosti  s možnými  novými  prístupovými 
cestami, nakoľko sa môže stať, že nakoniec v polohách nových ciest kanalizácia nebude.

- Dali  sme  možnosť  výstavby  „Novej  Lehote“  mimo  intravilánu  obce,  no  v intraviláne  je 
množstvo zaburinených pozemkov, avšak bez prístupových ciest sa tam stavať nedá.

- Poukázal na blokáciu možných ciest stavbami rodinných domov. 
• Zástupca starostu pán Kriváček zhrnul problematiku novej cesty „Za cintorínom“. Všetci vlastníci  

novú  ulicu  chcú,  s výnimkou   prvých  vlastníkov.  Obec  momentálne  nemá  žiadnu  páku,  aby 
vlastníkov donútila zmeniť rozhodnutie, no vyvolá s nimi jednanie s cieľom nájsť riešenie. Ide o 
vzájomnú dohodu občanov. 

• Pán  Michal  Zaujec,  občan  obce  upozornil  na  problém  v lokalite  „Prostredné  hony“,  kde  sa 
zablokovala výstavbou rodinných domov priechodná ulica.

• Pán poslanec, Ing. Flóriš – obec je stavebný úrad a pri stavebnom povolení sa vždy vyjadrujú  
vlastníci susedných pozemkov.

• Pán Vladimír Varga, občan obce sa dopytoval v oblasti územnosmerného plánu na priemyselnú 
zónu,  nakoľko je  tá  naplánovaná  na  jeho  pozemku  a chcel  by tam do budúcna  stavať,   žiada 
o informáciu do budúceho zastupiteľstva, kto dal návrh  a kto odsúhlasil, aby tam bola priemyselná 
zóna, dopytoval sa tiež na spôsob vyňatia v prospech stavebných pozemkov. Vlastníci pozemkov 
súhlasia s vybudovaním cesty v predmetnej polohe.

• Zástupca starostu pán Kriváček reagoval vo veci  schvaľovania územnosmerného plánu s odkazom 
na príslušné obecné zastupiteľstvo a vo veci riešenia predmetnej ulice odkázal na dohodu medzi 
občanmi a následné podanie žiadosti na obecný úrad s podpismi čo najväčšieho počtu občanov.

• Po rozprave o problematike územnosmerného plánu sa vyjadril  pán Ondrej Práznovský (bývalý 
starosta v období  1995-2006), že územnosmerný plán by sa mal meniť každé 4 roky, ale dodatok 
môže byť spravený kedykoľvek.

• Pán  JUDr.  Burda  na  margo  pána  Vargu   navrhuje  zakomponovať  jeho  problém  a vôbec 
problematiku nových ciest do plánovanej PHSR a následne do územnosmerného plánu. Kritizoval 
bývalého starostu, pána Mgr. Pavla Zaujeca, že sa problematikou ciest nezaoberal.

• Pán Kriváček  sa vyjadril, že keď sa jednalo o otvorenie ulice „Prostredné hony“,  bolo na obci  
niekoľko  stretnutí  občanov.  Žiadali  sme  občanov,  aby  za1€  pozemky  previedli,  už  vtedy  bol 
problém. Avšak napriek tomu je dnes ulica otvorená. 

• Na dotaz pána Ondreja Práznovského, že pán Miroslav Zaujec nebol vyplatený z cesty „Prostredné 
hony“  reagovala  pani  Hargašová,  zamestnankyňa  obce  Lehota  tvrdením,  že  pán  Zaujec  si 
vysporadúval  pozemok  medzi  poslednými.  V čase  vyplácania  finančnej  čiastky  za  predmetnú 
cestu, boli vyplatený len tí, ktorí v tom čase mali pozemok vysporiadaný.

• Pán Tomáš Podlužanský, občan obce, upozornil,  že na obci je už 3 roky prípis s  podpisom 25 
občanov,  ktorí  súhlasia  s právom prechodu  v súvislosti  s ulicou  „Prostredné  hony“.  Obec,  ako 
vlastník väčšiny parciel cesty by to mala dať na poriadok.

• Pán Ondrej  Práznovský upozornil,  že  za  jeho  vedenia  pán  Ing.   Karol  Slivkanič   vypracoval  
náležitú dokumentáciu, kde bola zakreslená 12m široká cesta v spomínanej  lokalite „Prostredné 
hony“.

• Pán poslanec Chmelár   upozornil  na vytvorené komisie,  na priority,  a na skutočnosť,  že medzi 
prioritami obce sú nové ulice, upozornil na PHSR, v ktorom sa tieto priority objavia a občania to 
budú môcť pripomienkovať. 

• Pán Jiří Švejda, správca obecnej bytovky upriamil pozornosť na problémy obyvateľov bytovky,  
nakoľko z titulu nefungujúcej domovej čističky, platia nájomníci vysoké sumy za vodné - stočné. 
V niektorých prípadoch ide o výšku 300 € za štyri mesiace. Z toho vyplývajú i dlhy obyvateľov 
bytovky. Načrtol aj problém plesnenie vnútorných priestorov bytov.

• Pán Ondrej Práznovský reagoval na dotaz, že v prípade funkčnosti čističky mala byť prečistená 
voda odvádzaná cez pozemok pána Lukáča do dažďovej kanalizácie obce a následne do potoka. 



• Pani  Mária  Bajerleová,  občianka  obce  upozornila,  že  pred  jej  rožným domom  oproti  objektu 
obecného  úradu  a  pošty  parkujú  autá,  ktoré  v konečnom  dôsledku  spôsobujú  plesnivenie  jej 
rodinného domu.  Navrhuje,  aby sa  tam spravil  obrubník,  ktorý by zabránil  parkovaniu  áut  na 
mäkkom povrchu trávnika a zároveň by eliminoval mláky po daždi. 

• Pán Mgr. Emil Kriváček, upozornil na pripravovanú legislatívu vo vzťahu ku chodníkom, nakoľko 
vlastník chodníka bude zodpovedný za odpratávanie snehu.

K BODU 8  -  Voľba hlavného kontrolóra

Zástupca starostu pán Kriváček
• Samotnej  voľbe  hlavného  kontrolóra  bude  predchádzať  prezentácia  jednotlivých  kandidátov, 

pričom sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad v Lehote 
pán Ing, arch. Oto Hodál a pán Bc. Štefan Mesároš. Voľba HK sa uskutočňuje verejným alebo 
tajným hlasovaním, o spôsobe hlasovania rozhodne obecné zastupiteľstvo. 

• Nasledovala prezentácia pána Ing. arch. Ota Hodála, v ktorej predstavil svoje profesijné pôsobenie, 
17- ročnú prax v danej oblasti, pôsobenie vo vedení v Združení hlavných kontrolórov. Uviedol, že 
svoju  prácu  bude  vykonávať  podľa  najlepšieho  vedomia  a svedomia,  nezávislo,  nestranne, 
objektívne tak ako stanovuje zákon.

• Na otázku pána Kriváčka vo veci pomoci pri tvorbe Všeobecne záväzných nariadení obce a iných 
dokladov, sa pán Ing. arch. Hodál vyjadril pozitívne.

• Voľba  HK sa  uskutočňuje  verejným alebo tajným hlasovaním,  o spôsobe  hlasovania  rozhodne 
obecné zastupiteľstvo, pán zástupca starostu navrhol verejnú formu hlasovania. Na zvolenie HK sa  
vyžaduje  súhlas  nadpolovičnej  väčšiny  poslancov  obecného  zastupiteľstva.  Pán  Kriváček 
informoval o ďalších podmienkach súvisiacich s voľbou HK.

• Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  voľbu  hlavného  kontrolóra  formou  verejného  hlasovania.  
Jednomyseľne, 8 poslancov za.

• Poprosil mandátovú komisiu, aby overovala a sledovala voľbu HK, aby voľba prebehla v poriadku.
• Nakoľko  sa  pán  Bc.  Štefan  Mesároš  na  dnešné  zastupiteľstvo  nedostavil,  bola  prečítaná  jeho 

žiadosť a profesijný životopis, kde sa predstavil ako kontrolór, revízor, inšpektor daní a poplatkov, 
metodik štátneho dozoru, finančný radca a iné s 38- ročnou praxou.  

• Obecné zastupiteľstvo 1) berie na vedomie informáciu, že: a) na voľbu hlavného kontrolóra sa 
prihlásili  dvaja  kandidáti;  b)  podmienky  v zmysle  zákona  o obecnom  zriadení  splnili  dvaja 
kandidáti.

• Obecné zastupiteľstvo 2) volí do funkcie hlavného kontrolóra Ing. arch. Ota Hodála
• Obecné zastupiteľstvo 3) súhlasí a) s dňom nástupu do práce, a to 1. marec 2013; b) s vykonávaním 

inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra v iných obciach
• Obecné zastupiteľstvo 4) schvaľuje plat hlavného kontrolóra v sume 303 € mesačne.

Jednomyseľne, 9 poslancov za. 

K BODU 9  -  Odsúhlasenie dodatku č. 2 k zmluve s Veolia Transport Nitra

Informoval zástupca starostu pán Kriváček:
• V roku 1997 bola medzi  spol. Veolia Transport Nitra a obcou Lehota uzatvorená zmluva, ktorá 

bola aktualizovaná dodatkom  č. 1 v roku 2001. Dodatok č. 2, ktorý bol v januári 2013doručený na 
obec Lehota,  upravuje cenu služby. Pôvodne bola dohodnutá suma za linku autobusu v hodnote 
3 000 Sk + DPH za štvrťrok. V dodatku č. 2 je táto suma navýšená na 51 € + DPH mesačne.

• Zo stretnutia,  ktoré absolvoval pán Kriváček so zástupcom Veolia Transport Nitra a zástupcom 
Nitrianskeho samosprávneho kraja vyplýva:
- Ide o autobusovú linku, ktorá premáva ráno o 6:30, z Lehoty do Nitry, otáča sa v Lehote.
- Ide o školský autobus, ktorý počas letných prázdnin nepremáva.



- Navrhovaná suma ja aktualizovaná o čiastku inflácie.
- Vyťaženosť predmetného autobusu je v priemere za rok 16 osôb, ak by však tento autobus 

nepremával, ľudia by museli v ďalších spojoch, ktoré v tom čase prechádzajú obcou, stáť.
- V prípade, že sa teraz dodatok nepodpíše a preverí sa situácia, je možné opätovne požiadať 

o zavedenie tejto linky.

• Pán poslanec JUDr. Burda upozorňuje na nesúlad medzi pôvodnou zmluvou vrátane dodatku č. 1  a 
dodatkom č.  2,  nakoľko  v dodatku č.  2 nie  je  zadefinované o aký konkrétny spoj  ide,  kdežto 
v pôvodnej zmluve a dodatku č. 1 je definovaný spoj: 403 401 Nitra – Lehota – Veľké Zálužie. 
Dopytuje sa o aký spoj vlastne ide, keď sa autobus otáča v Lehote.  Navrhuje tento dodatok č. 2 
nepodpísať a doplniť konkrétnu trasu.

• Zástupca starostu pán Kriváček opätovne potvrdil, že po diskusii s kompetentnými ide určite o spoj 
o 6:30 z Lehoty,  taktiež  upozornil  na  skutočnosť,  že  pokiaľ  sa  dodatok nepodpíše,  tak ku dňu 
15.02.2013 bude spoj zrušený.

• Prebehla diskusia o predmetnej linke a o rannej situácii na zastávkach o 6:30 a o potrebe tejto linky 
pre občanov obce Lehota. 

• Pán Ľubomír Držík, občan obce odporúčal ako zamestnanec NSK zmluvu nepodpísať a ponúkol 
pomoc pri riešení tohto problému na Úrade NSK. Upozornil, že spoločnosti Veolia Transport Nitra 
platí NSK vyše 100 miliónov SK ako straty vo verejnom záujme.

• Pán poslanec Pavel upozornil  na skutočnosť, že šoféri autobusov iných spojov (Veľké Zálužie; 
Rišňovce...)  nechcú brať našich občanov s odôvodnením, že sa im v Lehote otáča vlastný autobus. 

• Obecné zastupiteľstvo a) neodporúča zástupcovi starostu dodatok č. 2 k zmluve so spoločnosťou 
Veolia Transport Nitra a.s v tomto znení podpísať; b) odporúča zástupcovi starostu jednať v tejto 
veci s dotknutými stranami. Jednomyseľne, 9 poslancov za. 

• Po uzatvorení  tohto  bodu  vznikla  mimoriadna  situácia  vyvolaná  občiankou obce  Lehota,  pani 
Kompanovou, ktorá sa na zastupiteľstvo obrátila s prosbou či môže vstúpiť do rokovania, nakoľko 
sa začal rúcať susedov starý rodinný dom a má obavy o svoj majetok a potrebuje radu, ako ďalej 
postupovať.

• OZ schválilo vloženie mimoriadnuho príspevku do rokovania. Jednomyseľne, 9 poslancov za.
• Po polemike, ako postupovať v prípade padajúceho starého domu sa predseda stavebnej komisie, 

pán Milan Chmelár  spolu s pánom poslancom Jurajom Pavelom odobrali  predmetnú záležitosť 
preveriť do terénu. 

K BODU 10  -   Prípojka križovatka Lehota-informácia

Informoval zástupca starostu pán Kriváček:
• Problematika prípojky križovatka Lehota sa riešila v priebehu posledných dvoch mesiacov a jej 

aktuálny stav je dokumentovaný v prípise, ktorý obdržal pán zástupca starostu e-mailovou poštou.
• Pán Kriváček prečítal predmetný prípis od pána Dr. Petra Špaldu: citácia- „Vážený pán Kriváček,  

týmto  si  Vás  dovoľujem informovať  o skutočnosti,  že  MDVRR SR (ako  verejný  obstarávateľ 
koncesie  na  projektovanie,  výstavbu, prevádzku  a údržbu  úseku  Rýchlostnej  cesty  R1  Nitra 
Tekovské Nemce a Banská Bystrica)  zaslalo dňa 25.01.2013 spoločnosti  Granvia Construction, 
s.r.o.  (ako  koncesionárovi   Rýchlostnej  cesty  R1)  oznámenie  o zmene  na  strane  verejného 
obstarávateľa, ktorej predmetom je vylúčenie realizácie odstránenia časti komunikácie v križovatke 
Lehota, na úseku č. 1 s následným vylúčením realizácie prác súvisiacich s technickou a biologickou 
rekultiváciou. V ďalšom kroku by sa mal verejný obstarávateľ a koncesionár dohodnúť na spôsobe, 
akým  bude  predmetná  zmena  na  strane  verejného  obstarávateľa  zrealizovaná.  O akýchkoľvek 
nových skutočnostiach Vás budem informovať.“- koniec citátu.   

• Z vyššie uvedeného vyplýva, že teleso komunikácie odstránené nebude. 
• V  procese  vybavovania  tejto  záležitosti  sme  apelovali  aj  na  možnosť  napojenie  predmetnej 

komunikácie na križovatku, čím by Lehota opäť získala napojenie na diaľnicu v smere z Nitry, no 



boli  sme presmerovaný na špeciálny stavebný úrad,  kde nás  zase  informovali,  že povolenie  je  
podmienené výnimkou. V tejto veci musíme ďalej intenzívne bojovať. 

• Na  dotaz  pána  poslanca  Flóriša  vo  veci  vykúpenia  pozemkov  v predmetnej  lokalite,  zástupca 
starostu pán Kriváček vysvetlil, že záležitosť sa pohla vyššie uvedeným smerom a momentálne je 
vykúpenie pozemkov bezpredmetné.

• Pán Jaroslav Zabák občan obce, mal stretnutie s pánom primátorom  Jozefom Dvončom a pýtal sa 
ho  na  tento  problém.  Pán  primátor  mu  povedal,  že  poslal  do  Lehoty  2x  výzvu,  no  žiadny 
zástupca Lehoty neprišiel. Pán Kriváček reagoval, že dvoch stretnutí vo veci sa osobne zúčastnil,  
no nebol si istý, či to boli spomínané stretnutia. 

• Pán Ľubomír Držík, občan obce  informoval, že predmetná záležitosť je prioritou č. 1 Nitrianskeho 
samosprávneho kraja,  že v tejto veci bojujú aj za Lehotu pán župan Milan Belica a pán primátor 
Jozef Dvonč a aktuálne to je na dobrej  ceste.  Opätovne  ponúkol pomoc v rámci  akéhokoľvek 
problému  cez  NSK.  Na  margo  dotazu  pána  JUDr.  Burdu  vo  veci pravostranného  pripojenia, 
reagoval  pán  Držík vyjadrením,  že  momentálne  je  dostupná hore  uvedená informácia,  a že  na 
problematiku napojenia obce Lehoty na diaľnicu mal bývalý pán starosta reagovať v  čase, keď sa 
robila R1 a keď reagovali iné obce.

• Pán Kriváček upozorňuje,  že obec Lehota riešila iný problém- odklon trasy obchvatu, ktorý sa 
podarilo vyriešiť.

• Pani Ing. Jana Látečková, občianka obce, zamestnankyňa OÚ ŽP Nitra , upozornila na stretnutie 
obcí, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia OÚ ŽP Nitra. Išlo o prepojenie na Topoľčany, zjazd mal 
byť urobený Ľudovítová- Jelšovce, vtedy tie obce spísali petíciu a tým pádom sa to zastavilo, čiže 
aj kvôli tomuto nebolo prepojenie spravené. 

K BODU 11  -   Rôzne

Pán poslanec JUDr. Burda
• Navrhol uznesenie, v ktorom by bola zakotvená problematika schvaľovanie   zmlúv,  konkr.  aby 

boli obecnému zastupiteľstvu  predkladané na schválenie návrhy zmlúv v konečnej podobe, aby 
obecné zastupiteľstvo neschvaľovalo len žiadosti,  ale i kompletné znenie zmlúv,  nakoľko môže 
dôjsť počas jednania s druhou stranou v čase uzatvárania zmluvy k rôznym zmenám. 

• Zástupca starosti pán Kriváček navrhol, aby sa zmluvami zaoberala finančná komisia, nemusí byť  
zaťažené celé obecné zastupiteľstvo.

• Pán poslanec Gála sa vrátil k zmluve s pani Adamcovou a prebehla rozprava o tejto situácii.
• Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce, aby všetky zmluvy týkajúce sa majetku obce boli  

po prerokovaní vo finančnej komisii predkladané obecnému zastupiteľstvu  vo finálnej podobe. Za-
6 poslancov, zdžal sa- 1 poslanec .

K BODU 12  -   Interpelácia poslancov

Pán poslanec JUDr. Burda
• Upozorňuje, že zasadnutia OZ by mali byť minimálne tri dni pred samotným konaním obecného  

zastupiteľstva vyhlasované v miestnom rozhlase a zverejnené na úradnej tabuli obce tak, ako je 
zadefinované v rokovacom poriadku. 
Pán Kriváček- domnieva sa, že už v piatok to bolo zverejnené miestnym rozhlasom.

• V zmysle Štatútu obce Lehota  je obecný úrad povinný vypracovať organizačný poriadok, aby sme 
podľa organizačného poriadku ďalej spracovali pracovný poriadok a odmeňovací poriadok. 
Pán Kriváček- aktuálne sa pracuje aj na organizačnom poriadku.

• Interpeluje  prípravu na rokovanie  OZ.  Nakoľko OZ schválilo  obecnú radu a komisie,  materiál 
predkladané  k rokovaniu  OZ  musí  prejsť  komisiami  a obecnou  radou  v zmysle  rokovacieho 
poriadku. Taktiež by mala byť súčasťou každého materiálu dôvodová správa a návrh uznesenia.
Pán  Kriváček-  k predmetnému  zastupiteľstvu  dodal  všetky  relevantné  podklady  s výnimkou 
pôvodnej zmluvy s Veolia Transport Nitra, čo nepokladal za nutnosť.



• Pán JUDr. Burda poukázal na svoju interpeláciu z obecného zastupiteľstva zo dňa 18. decembra 
2012, kde navrhol doplniť rokovací poriadok a VZN obce Lehota č. 4/2010 o verejnom poriadku 
na  území  obce  Lehota.  Poukázal  na  skutočnosť,  že  o daných  zmenách  poslanci  hlasovali, 
skoncipovalo sa znenie zmien,  no v uzneseniach to nenašiel. 
Pán  Kriváček-  overovali  sme  to  na  zvukovom zázname,  no  nehlasovalo  sa  o tom.  Doplnenie 
návrhov zmien v rámci  predmetných VZN doriešime do nasledujúceho obecného zastupiteľstva.
Pán JUDr. Burda predniesol svoje návrhy: 
- Rokovací poriadok obce Lehota, § 7 ods. 6: „V prípadoch hodných zreteľa (napr. príprava 

rozpočtu,  stanovenie  priorít  vývoja,  PHSR,  príprava  územno-  smerného  plánu  a pod.)  je 
možné zvolať pracovné stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva v Lehote, nemožno však 
na  ňom  obmedziť  účasť  ktoréhokoľvek  občana  obce  v zmysle  §  8  ods.  1  schváleného 
rokovacieho poriadku.“

- VZN obce Lehota č. 4/2010 o verejnom poriadku na území obce Lehota:
---  Článok III.  § 1  písm. u)  doplnenie bodu u) v znení:  „Spaľovanie farebného, lakovaného, 
alebo  inak  upravovaného  dreva  (napr.  staré  okná  a dvere)  v pieckach,  v  kotloch,  vo 
vykurovacích  krboch,  v obytných  budovách   alebo  v priemyselných  objektoch  za  účelom 
udržania kvality sa zakazuje.“
---  Článok III.  § 10 – návrh na zmenu podnadpisu v znení: “Udržiavanie čistoty vodných 
tokov, nádrží a pôdy“
---  Článok III.  § 10 ods.  3-  zmeniť  znenie ods.  3:  „Prísne sa zakazuje do vodných tokov 
a nádrží na verejné priestranstvo i na ornú pôdu v intraviláne alebo extraviláne obce Lehota 
vyvážať fekálnymi vozidlami domáce fekálie, obsah žúmp, splašky a pod.“

K poslednému návrhu mala pripomienku pani Ing. Látečková, ktorá ako zamestnankyňa OÚ ŽP 
Nitra  upozornila,  že  vlastník,  príp.  nájomca  pozemku,  si  na  svoj  pozemok  fekálie  môže  dať 
vyviesť. 
Nasledovala rozprava o vyvážaní fekálií mimo zastavané územie obce.

• Interpeloval  v mene  pána Držíka,  ktorému bola  doručená z Obecného úradu Lehota kópia listu 
obce Lehota adresovaná predsedníčke vlády, prof. Ivete Radičovej, zo dňa 31.05.2011, kde obec 
Lehota  žiada  o financie  z rezervy vlády SR na  rekonštrukciu  objektu  materskej  školy.  Pánovi 
Držíkovi bola doručená aj kópia odpovede z Úradu vlády zo dňa 09.06.2011. 
Pán JUDr. Burda prečítal odpoveď z Úradu vlády, kde stálo, že nám nemôžu vyhovieť, nakoľko 
rezervy pani premiérky boli toho času orientované na strategické projekty a mimoriadne závažné 
úlohy.  V prípise  nám  bol  odporúčaný  dotačný  systém  MF  SR,  konkr.  Výnos  MF  SR  pre 
individuálne  potreby  obcí  vrátane  rekonštrukcie  a modernizácie  obecného  majetku,  riešenia 
havarijných situácií  na majetku obce a pod. Úrad vlády nám  taktiež odporúčal dotačný systém 
MH SR, ktorý podporuje rozvoj priemyselnej výroby a služieb (napr. prístupová cesta, kanalizácia, 
prípojka vody,  plynu,  elektrická prípojka, ČOV, transformačná stanica, geologické a geodetické 
práce, výkup pozemkov pod infraštruktúru a pod.). Na základe tejto odpovede a odporúčaní z nej 
plynúcich sa pán JUDr. Burda dotazoval, či obec Lehota reagovala na uvedené odporúčania.
Ing.  Petríková  reagovala  vyjadrením,  že  obec  Lehota  hľadala  možnosť  financovania   projektu 
prístavby materskej školy cez rôzne dotačné systémy SR. Spomínané odporúčanie - MF SR vo veci 
individuálnych potrieb obcí sme využili 2x podaním žiadosti na opravu a zateplenie strechy objektu 
zdravotného  strediska.  Nakoľko  maximálna  možná  podpora  je  13 500€,  nevidela  sa  nám táto 
možnosť vhodná v súvislosti s rekonštrukciou materskej školy.
V rámci  druhého  odporúčania-  dotačný  systém  MH  SR  zaraďuje  obce  medzi  oprávnených 
žiadateľov, avšak v súvislosti s rozvojom  priemyselných zón, pričom výška dotácie je cca. 15% 
z celkovej investície. Ide o možnosť získať dotácie, avšak nie na rekonštrukciu materskej školy.  

     Pán Kriváček dodal, že v rámci mnohých výziev sme neboli oprávnený žiadatelia.
Pán  JUDr.  Burda  sa  opätovne  dopytoval,  či  sme  na  základe  odpovede  z Úradu  vlády  urobili 
konkrétne reakcie, či sme kontaktovali kompetentných, či sme navštívili menované ministerstvá. 

• Interpeloval v mene občanov vo veci parkovania áut pred rodinným domom pána Róberta Tomiša. 
Navrhuje kontaktovať listom pána Róberta Tomiša, aby neparkoval na verejnom priestranstve pri 
hlavnej  ceste,  nakoľko  obyvatelia  vychádzajúci  z priľahlej ulice  na  hlavnú  cestu  nemajú  pre 
zaparkované autá dostatočný výhľad na dopravnú situáciu na hlavnej ceste.



Navrhuje  požiadať správcu komunikácie  o vybudovanie  rigolu v polohe uvedeného parkovania, 
nakoľko zatarasenie rigolu ovplyvňuje odtokové pomery a stav vozovky vôbec.

• V súvislosti s plánovaným PHSR upozornil na možný rozvoj našej obce v konkrétnych oblastiach:
- kruhový  objazd v centre obce, 
- otvorenie a sprístupnenie pomníku padlých v I. sv. vojne, komunikovať s pánom farárom vo 

veci začlenenia farskej záhrady do verejného priestoru 
• Žiadať o prechod pre chodcov a tabuľu „pozor deti“  na hlavnej ceste v polohe potravín Krajinčák
• Dopytoval  sa po informácii,  koľko dohodárov zamestnáva  obec od januára  roku 2013 a koľko 

dohodárov plánuje zamestnávať. 
• Upozornil  na  rozhovor  v miestnom  časopise  s bývalým  pánom  starostom  v rozsahu  4  strán, 

z ktorého  dedukuje,  že  Mgr.  Pavol  Zaujec  hovorí  o nespolupráci  a  neschopnosti   poslancov 
obecného zastupiteľstva. Považuje to za nehoráznosť, a za zámer poškodiť niektorým poslancom, 
sú  to  neobjektívne  informácie  a nebola  daná  možnosť  vyjadriť  sa  druhej  strane,  porušila  sa 
novinárska etika. Navrhuje odvolať šéfredaktora časopisu.
Na margo vyjadrenia pána JUDr. Burdu, že bol starostovi poskytnutý veľký priestor na rozhovor 
v predvolebnom období,  reagovala pani  Dagmar Kubicová, že by kandidovať za starostu nikdy 
nešla, pretože po jeho odchode sa starostu len nadáva...
Pán Kriváček sa priklonil k názoru pani Kubicovej vyjadrením, že nikto nevidí školu, chodníky, 
zdravotné stredisko, multifunkčné ihrisko... 
Pán Kriváček reagoval, že pán Mgr. Pavol Zaujec tu bol starostom 6 rokov a mal právo pri odchode 
povedať zopár slov. 

K BODU 13  -   Diskusia

• Pani  Mária  Bajerleová  poukazuje  na  problém odpadového  hospodárstva,  zápachu  a fekálií  pri 
objekte  starého obecného úradu a pošty,  cudzí  ľudia  nás  majú  na posmech  za ten zápach a za 
skutočnosť, že žumpa z predmetného objektu má vyústenie do potoka.
Po diskusii k predmetnej veci  sa pán Kriváček vyjadril, že záležitosť preverí.
Pán Ondrej Práznovský vysvetlil, že v čase výstavby spomínaného objektu bol zástupcom starostu 
a podieľal sa na výstavbe, konkr. zrealizoval zadarmo výkopové práce na položenie žumpy, avšak 
jedna žumpa sa kvôli vysokej hladine podzemnej vody nemohla osadiť a tak sa osadila na  veľkom 
ihrisku.   

• Pán Ondrej Práznovký spomenul, že mnohokrát boli spomínané kaplnky Urbankov, no zabúda sa 
na tých, ktorí ich vyrezali, postavili.
Pán poslanec Gála reagoval, že sa na nich nezabúda a aktuálne sú spracovaná veľmi inšpiratívne 
štúdie okolia kaplniek  študentmi Katedry záhradnej a krajinnej architektúry SPU. 

• Pán Ľubomír Držík pred svojim príspevkom privítal pána Gabriela Svorada, starostu obce Súlovce.
• Pán Ľubomír Držík s odkazom na interpeláciu pána JUDr. Burdu hovoril, že mu bola doručená 

obálka z Obecného úradu Lehota, v ktorej boli kópie prípisov a) prípis obce Lehota adresovaný na 
Úrad vlády vo veci uvoľnenia finančných prostriedkov na prístavbu materskej školy b) odpoveď na 
tento prípis adresovaná Obecnému úradu Lehota. Nechápal, prečo mu to dňa 01.02.2013 prišlo, nič  
si nevyžiadal. Objasnil proces prístavby materskej školy a kontaktovania Úradu vlády:
- keď sa hľadala možnosť získania financií, pán Držík navrhol využiť rezervu predsedu vlády 

a osobne odovzdal projektovú dokumentáciu pani Ivete Radičovej, ktorá mu povedala, že je 
potrebné doručiť list od pána starostu s oficiálnou žiadosťou,  

- dva týždne presviedčali pána bývalého starostu, aby napísal žiadosť na Úrad vlády, 
- nakoniec tak starosta urobil,  pričom o tom poslancov neinformoval  a neinformoval  ich ani 

o odpovedi  na  tento  list,  pán  Držík  o predmetnej  korešpondencii   nevedel  až  do  dňa 
01.02.2013, kedy si tento list našiel v schránke. 
Na reakciu pani Ing. Petríkovej,  že ju asi pred poldruha rokom telefonicky žiadal o kópiu 
tohto listu-  čiže o ňom vedel,  odpovedal,  že on hovorí o štatúte zastupiteľstva a poslancov 
a o tom, že starosta poslancov neinformoval.



- túto  odpoveď  z Úradu  vlády  sme  mali  priložiť  k žiadostiam  o dotácie,  ktoré  nám  boli 
odporúčané  v predmetnej  odpovedi  a starosta  to  mal  ísť  vybavovať.  Pán  Držík  kritizoval 
bývalého starostu za jeho nečinnosť a pasivitu vo vzťahu k ministerstvám a iným štátnym 
inštitúciám, vo vzťahu k rýchlostným cestám a pripojeniam, vo vzťahu k dotáciám, vo vzťahu 
k verejnej kanalizácii. Hovoril, že sme nereagovali na výzvy z MF SR, získali sme dotáciu len 
na skládku a zateplenie školy.

- Potvrdil, že sme podali žiadosť na MF SR na rekonštrukciu strechy zdravotného strediska, 
potvrdil aj maximálnu výšku dotácie - 13 500€. Avšak mali sme to využiť aj pre prístavbu 
materskej školy.

- Pán Držík upozornil na rozhovor bývalého pána starostu, ktorý vyšiel v miestnom časopise 
a na  skutočnosť,  že  sa  ho  vyjadrenia  starostu  dotkli,  nakoľko  pán  Držík  sa  vždy  snažil  
spolupracovať a mnohokrát ponúkal pomoc. Vyjadrenie starostu vníma ako podraz a plánuje 
osloviť redakčnú radu so žiadosťou o príspevok.

• Pán  Ondrej  Práznovký  informoval,  že  v čase  jeho  pôsobenia  vo  funkcii  starostu  sa  problém 
verejnej kanalizácie začal riešiť a mohlo sa to riešiť ďalej.

• Pán Gabriel Svorad, starosta obce Súlovce
- Obce Lehota  ako obec v póloch rastu mala v prvom programovacom období  nachystaných 

200  miliónov  korún,  nakoľko  pre  obec  Súlovce  s 500  obyvateľmi   to  vychádzalo  na  50 
miliónov,  tak  pre  obec  Lehotu  s  2 000  obyvateľmi  na  200  miliónov  korún;  v druhom 
programovacom období 2014- 2020 to bude ešte viac. Upozornil, že veľké obce majú výšku 
spolufinancovania 5%, kdežto malé obce 25%.

- Poukázal,  že  v Oponiciach  cez  fondy  EÚ  zrealizovali  námestie  v hodnote  500  000€, 
v Solčanoch cesty v hodnote 12 miliónov. 

- Odporúča  odhlasovať  vo  veci  verejnej  kanalizácie  napojenie  na  ČOV  Nitra,  kontaktovať 
ZVAK-  Západoslovenské  vodárne  a kanalizácie,  š.p  , príp.  kúpiť  od  nich  projektovú 
dokumentáciu ale najmä sa rozhodnúť, kto bude realizovať a prevádzkovať kanalizáciu (obec 
alebo ZVAK). 

- IVB odporúča riešiť cez Štátny fond rozvoja bývania, nakoľko poskytuje dotáciu na cesty, na 
vodu, na všetko. 

- Pozastavil sa nad našim problémom vyvážania fekálií, nakoľko u nich za takéto počiny dávajú 
pokuty a nik si  to nedovolí aj  z toho titulu, že obec Súlovce má čističku. Odporúča podať 
žiadosť na Envirofond na obecné fekálne vozidlo.  

- Na margo vyššie uvedeného Ing. Petríková vysvetlila, že každá z výziev má nastavené určité 
podmienky,  konkrétne  vo  veci  verejnej  kanalizácie  obec  Lehota  nebola  oprávneným 
žiadateľom čerpať finančné prostriedky z Operačného programu životné prostredie  (fondy 
EÚ).

- Pán starosta Svorad upozornil, že si treba overiť, či za nás nežiada ZVAK. 
- Pán poslanec Chmelár  informoval,  že  obec Lehota  je  súčasťou Aglomerácie  č.  5-  Lehota, 

Veľké Zálužie, Jarok, ktorá nie je smerovaná do Nitry. Taktiež zdôraznil, že by sme sa mali  
dohodnúť,  kde bude vyústenie  kanalizácie.  Vysvetlil  tiež,  že v tejto veci  sme na začiatku, 
nemáme pripravené veci na územné konanie, musíme na tom veľmi popracovať. 

- Pán starosta Svorad informoval o možnostiach LEADER, o tom, že sami rozhodujeme, na aké 
projekty sa peniaze použijú; treba mať spracovanú dobrú stratégiu a pripravené základné veci 
napr. vysporiadané pozemky a pod.

• Pani  Ing.  Látečková  navrhuje,  aby  sa  na  Starú  horu  osadila  informačná  tabuľa,  kde  by  boli  
zverejňované  základné informácie aj z toho dôvodu, že tam nepočujú hlásenia miestneho rozhlasu. 
Pán Kriváček- bolo to zverejnené na internete.

• Prebehla rozprava o LEADRI, 
- Ing. Petríková vysvetlila, že obec Lehota je členom Občianskeho združenia VITIS, ktoré sa 

môže v rámci   tzv. „malého LEADRA“ cez Nitriansky samosprávny kraj uchádzať o sumu 
33 000 €. Táto suma by mala byť rovnakým dielom rozdelená medzi 6 členských obcí OZ 
VITIS.  Ide o prípravu pre čerpanie dotácií z tzv. „veľkého LEADRA“, ktorý je podporovaný 
z Programu rozvoja vidieka (fondy EÚ). OZ VITIS začína, formuje sa, máme vypracovanú  



Integrovanú  stratégiu  rozvoja  územia,  problematiku  riešime  na  úrovni  tzv.  „veľkého 
LEADRA“, avšak o dotácie sa zatiaľ môžeme uchádzať cez NSK, cez tzv. „malý LEADER“ 
Veľký LEADER momentálne nerobíme, nakoľko sme v tejto veci začali pracovať až koncom 
roka 2011.

- Pán Držík upozornil na minuloročné vyradenie OZ VITIS, ktoré sa uchádzalo o dotácie cez 
„malý LEADER“ na Nitrianskom samosprávnom kraji  a ktoré bolo z titulu nedostatočného 
počtu obyvateľov vyradené. Malo sa na tom intenzívne zapracovať, obzvlášť predseda, mal sa 
kontaktovať Štatistický úrad, NSK.

- Pán  Kriváček  informoval,  že  počty  obyvateľov  z evidencií  obecných  úradov  spĺňali 
podmienku počtu obyvateľov, no Štatistický úrad z posledného Sčítania obyvateľov evidoval 
nižšie počty. V predmetnej veci bolo podané odvolanie. S počtami obyvateľov súvisia aj iné 
formy dotácií.

- starosta obce Súlovce pán Svorad  poznamenal, že aj v obci Súlovce občania kritizujú vedenie 
obce,  no  treba  mať  na  zreteli,  že  obce  majú  mnohokrát  problém  financovať  základnú 
prevádzku, že majú problém so spolufinancovaním dotácií. Bez dotácii by neurobili nič. 

• Pán poslanec Chmelár poďakoval pánovi Svoradovi za poskytnuté informácie, nakoľko aj on sa 
pokúšal v minulosti určité veci riešiť, no neboli starostom prijaté. Poslanec nemôžeme presadiť to,  
čo starosta. Poslanci veľakrát žiadali starostu o stretnutie, no starosta nemal čas.  Taktiež sa ho 
dotklo vyjadrenie starostu v časopise. Nevyužíva sa ľudský potenciál našich občanov, napr. pána 
Držíka, nevyužívame ponúkanú pomoc,  nevyužívame výzvy z NSK v rámci našich občianskych 
združení.

• Pán Držík informoval, že všetky žiadosti v rámci výziev NSK sú poriešené od 200€ vyššie.
• Pán Svorad podotkol, že máme vzdelaných ľudí v obecnom zastupiteľstve a máme na to, aby sme 

tu voľačo spravili.
• Pani Ing. Látečková ponúkla pomoc vo veci verejnej kanalizácie a navrhla vytvoriť komisiu, ktorá 

by štatutárovi pomáhala, nakoľko ide o náročný projekt. 
     Pán Kriváček ráta s pomocou finančnej a stavebnej komisie. 
• Pán poslanec Chmelár: 

- Upozornil, že obec financovala z vlastného rozpočtu chodníky za 4,5 milióna korún, ktoré sme 
mohli využiť na spolufinancovanie iných projektov. Postupovali sme neštandardne, nakoľko 
ostatné obce chodníky financovali zo zdrojov EÚ.  
Pani poslankyňa Kubicová podala vysvetlenie s odkazom na vtedajšie priority obce.

- Dotazoval sa vo veci existencie symbolov obce.
Pán  Kriváček  reagoval,  že  vlajka,  erb  a pečať  sú  na  obecnom  úrade.  Spomenul,  že  za 
účasti pani Hargašovej otvorili trezor a bol prázdny.

• Záverom  prebehla  rozprava  o verejnej  kanalizácii,  ktorej  výsledkom  bolo  prijaté  nasledovné 
uznesenie:

• Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  smerovanie  verejnej  kanalizácie  do  Čističky odpadových  vôd 
Nitra. Jednomyseľne 9 poslancov za.

Pán zástupca starostu ukončil diskusiu a poďakoval všetkým prítomným a hosťom za účasť na 
rokovaní obecného zastupiteľstva.



Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 

dňa 06. februára 2013 o 17.30 hod. 
v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

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

K     Bodu 4  
Uznesenie č. 2/2013         
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
a)  členov sociálnej komisie v zložení: Slávka Zaujecová (predseda), Katarína Burdová,  Mgr. Helena 

Visolajská, PhDr. Anna Kasanová, PhD,
b)  členov  kultúrnej  a školskej  komisie  v zložení:  Ing.  Roman  Flóriš,  PhD.  (predseda),  Dagmar 

Kubicová, Beata Chlebcová, Bc., 
c) členov finančnej komisie v zložení: Alexander Gála (predseda), JUDr. Jozef Burda a Ing. Alexandra 

Bernátová,
d) členov stavebnej komisie v zložení: Milan Chmelár (predseda), JUDr. Jozef Burda a Ing. Jaroslav 

Hanuš. 

K     Bodu 8  
Uznesenie č. 3/2013         
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 
voľbu hlavného kontrolóra formou verejného hlasovania. 

K     Bodu 8  
Uznesenie č. 4/2013         
Obecné zastupiteľstvo 
1. b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu, že:
a) na voľbu hlavného kontrolóra sa prihlásili dvaja kandidáti,
b) podmienky v zmysle zákona o obecnom zriadení splnili dvaja kandidáti,
2. v o l í 
do funkcie hlavného kontrolóra Ing. arch. Ota Hodála,
3. s ú h l a s í 
a) s dňom nástupu do práce, a to 1. marec 2013,
b) s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra v iných obciach,
4. s c h v a ľ u j e  
plat hlavného kontrolóra v sume 303 € mesačne.



K     Bodu 9  
Uznesenie č. 5/2013         
Obecné zastupiteľstvo
a) n e o d p o r ú č a  
zástupcovi starostu dodatok č. 2 k zmluve so spoločnosťou Veolia Transport Nitra a.s. v tomto znení 
podpísať,
b) o d p o r ú č a 
zástupcovi starostu jednať v tejto veci s dotknutými stranami.

K     Bodu 11  
Uznesenie č. 6/2013         
Obecné zastupiteľstvo 
o d p o r ú č a 
starostovi obce, aby všetky zmluvy týkajúce sa majetku obce boli po prerokovaní vo finančnej komisii  
predkladané obecnému zastupiteľstvu  vo finálnej podobe.

V zmysle  zákona o obecnom zriadení  č.  369/1990 Zb.  §13 ods.6),  pozastavujem výkon uznesenia 
obecného zastupiteľstva č. 5/2013.

Radoslav Kriváček
zástupca starostu obce 

                               v plnom rozsahu

K     Bodu 13  
Uznesenie č. 7/2013         
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 
smerovanie verejnej kanalizácie do Čističky odpadových vôd Nitra. 

Overovatelia:                                         

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

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

   ......................................................
          Radoslav  K r i v á č e k                    

        zástupca starostu obce Lehota 
v plnom rozsahu

           




