
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. októbra 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, Ing. Roman Flóriš, PhD 
Hlavný kontrolór : Ing. arch. Oto Hodál 
Neprítomní poslanci: Juraj Pavel, JUDr. Jozef Burda – PN 
 
OTVORENIE 
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Lehota pán Milan Chmelár 
privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že na OZ je prítomných 7 poslancov a 2 
ospravedlnení, čiže zastupiteľstvo je uznášania schopné . Zároveň predložil na schválenie 
nasledovný program:  

Program: 

1. Úvod 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 

3. Určenie ceny vodného na rok 2014 

4. Schválenie VZN č. 1/2013 – Podmienky a kritéria prideľovania a správy nájomných 
bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely 
podpory sociálneho bývania. 

5. Schválenie VZN č. 2/2013 – Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a 
opráv nájomných bytov a bytových domov obstaraných s použitím verejných 
prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania  

6. Schválenie nového predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu 

7. Schválenie nového člena do Rady školy 

8. Správa inventarizačnej komisie za rok 2012 

9. Schválenie odmeny zástupcovi starostu a hlavnému kontrolórovi obce  za 3.Q.2013 

10. Žiadosti 

11. Rôzne 

12. Interpelácie poslancov  

13. Diskusia 

14. Záver 



Po predložení programu starosta obce Milan Chmelár požiadal poslancov o prípadné   
návrhy,  alebo pripomienky k programu rokovania.  Keďže poslanci  nemali k  
predloženému programu žiadne pripomienky ani návrhy, dal starosta schváliť program 
tak, ako bol predložený. Navrhnutý program bol poslancami OZ  jednomyseľne 
schválený. 

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

            

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

Starosta obce  navrhol a dal schváliť členov návrhovej komisie  v tomto zložení : 
 

- Slávka Zaujecová, Dagmar Kubicová, Ing. Ivan Chlebec 
 

- OZ bez pripomienok  jednomyseľne schválilo  návrhovú komisiu v horuvedenom 
zložení 

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

Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 
- Jozef Selický 
- Ing.Roman Flóriš,PhD 
-  

Za zapisovateľku zápisnice určil : 
Elenu Hargašovú, zamestnankyňu obce 

 
K bodu 3: Určenie ceny vodného na rok 2014 
 
Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že obec dopláca každý rok straty z obecného 
rozpočtu a preto žiada poslancov, aby schválili na rok 2014 novú cenu vodného. Náklady na 
1m3 sú 1,427 € 
Starosta obce pán Milan Chmelár predložil poslancom návrh na určenie ceny vodného na rok 

2014.V roku  2013 bola schválená výška vodného v sume 1,1 €/m3. 

  Poslankyňa Kubicová sa spýtala či tento návrh prerokovala aj finančná komisia  a obecná 

rada a aký dáva do zastupiteľstva návrh. Starosta  odpovedal, že finančná komisia k tomuto 

bodu nerokovala a obecná rada, ktorá sa zišla v piatok, ešte nemala  všetky podklady  a preto 

k tejto veci neprijala žiadny návrh.  

Keďže poslanci nemali k dispozícii všetky potrebné podklady a relevantné informácie,  aby 

mohli k tejto veci zaujať zodpovedné stanovisko a následne prijať uznesenie, navrhol hlavný 

kontrolór starostovi obce, aby sa tento bod stiahol z programu dnešného rokovania a aby sa 

k nemu poslanci vrátili po dôkladnom oboznámení sa touto problematikou  a po jej 

prerokovaní v ekonomickej komisii a následne v obecnej rade, odkiaľ už pôjde do 

zastupiteľstva konkrétny návrh na stanovenie ceny vodného pre rok 2014. V prípade, že bude 

potrebné tento návrh prijať v nejakom konkrétnom časovom termíne, môže byť tento bod 



prerokovaný aj na mimoriadnom zastupiteľstve. Starosta obce prisľúbil, že všetci poslanci 

dostanú relevantné podklady, aby sa nimi mohli oboznámiť do najbližšieho zastupiteľstva. 

Starosta dal hlasovať o tomto návrhu a všetci poslanci s týmto riešením súhlasili. 

Hlasovanie: za 7 ( Radoslav Kriváček, Dagmar Kubicová, Slávka Zaujecová, Alexander Gála,   

Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický, Ing.Roman Flóriš, PhD )       

 

  

K bodu 4: Schválenie VZN č. 1/2013 – Podmienky a kritéria prideľovania a správy 
nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na 
účely podpory sociálneho bývania. 
 
Starosta obce  oboznámil prítomných z návrhom VZN č.1/2013, ktoré bolo riadne v zmysle 
zákona o obecnom zriadení vyvesené na úradnej tabuli obce tak, aby sa k nemu mohli 
občania vyjadriť, keďže na obecný úrad nebol doručený žiadny návrh ani pripomienka k 
tomuto návrhu VZN, spýtal sa ešte poslancov či oni nemajú k predloženému návrhu nejaké 
pripomienky a keďže ani poslanci nemali žiadne pozmeňujúce  ani doplňujúce návrhy  dal 
hlasovať o predloženom návrhu VZN č. 1/2013 

- OZ jednomyseľne schvaľuje VZN č. 1/2013 podľa predloženého návrhu 
 

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

 

 
P. starosta informoval, že 15 b.j. sa od začiatku výstavby nemenila výška fondu opráv a   
bytovka je v takom stave, že potrebuje ďalšie investície, navrhuje zvýšiť fond opráv z 9.96 € 
na 17 €/mes.   s platnosťou od 01.01.2014  tak,  ako navrhla obecná rada. 

- OZ jednomyseľne schvaľuje výšku príspevku na fond opráv 17 € mesačne v 15 b.j. 
v Lehote 668 s platnosťou od 01.01.2014    

 

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

 
K bodu 5: Schválenie VZN č. 2/2013 - Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a 
opráv nájomných bytov a bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov 
na účely podpory sociálneho bývania  
 
 

Starosta obce Milan Chmelár  oboznámil prítomných z návrhom VZN č.2/2013, ktoré bolo tak 
isto ako aj predchádzajúce VZN riadne zverejnené na úradnej tabuli obce v zákonom 
stanovenom termíne a keďže ani k nemu neboli vznesené žiadne pripomienky dal hlasovať o 
predloženom návrhu VZN č. 2/2013 

- OZ jednomyseľne schválilo VZN č. 2/2013 podľa predloženého návrhu.                                                                                         



- Hlasovanie : za 7 (Radoslav Kriváček, Dagmar Kubicová, Slávka Zaujecová, Alexander 
Gála, Jozef Selický, Ing. Ivan Chlebec, Ing.Roman Flóriš, PhD ) 

K bodu 6: Schválenie nového predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu 

Starosta obce Milan Chmelár oznámil poslancom, že z dôvodu zvolenia za starostu sa musí 
vzdať funkcie  predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu a  navrhol  na schválenie za 
nového predsedu Komisie ochrany verejného záujmu Jozefa Selického. 

Za nového predsedu komisie verejného záujmu poslanci jednohlasne schválili p. Jozefa 
Selického. 

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

K bodu 7: Schválenie nového člena do Rady školy 

Starosta obce oznámil poslancom, že z dôvodu zvolenia za starostu obce sa musí vzdať 
funkcie člena rady školy pri ZŠ Lehota a za nového člena do Rady školy p. starosta  navrhol p. 
Jozefa Selického, ktorý túto funkciu odmietol z dôvodu, že už je členom rady školy v Nitre.  
Následne starosta navrhol a poslanci  jednohlasne schválili p. Radoslava Kriváčka. 

 Hlasovanie : za 6 ( Dagmar Kubicová, Slávka Zaujecová, Alexander Gála, Jozef Selický, Ing. 
Ivan Chlebec, Ing.Roman Flóriš, PhD ) 

Hlasovania sa zdržal l: Radoslav Kriváček 

K bodu 8: Správa  Inventarizačnej komisie za rok 2012 

Správu podrobne predniesol p. starosta Milan Chmelár. Obecné zastupiteľstvo bez 
pripomienok, jednohlasne berie na vedomie výsledok  inventarizácie. 

 

K bodu 9: Schválenie odmeny zástupcovi starostu a hlavnému kontrolórovi za 3.Q.2013 

Pred schválením tohto bodu p. Kubicová a Zaujecová sa pýtali p. Kriváčka, bývalého 
zastupujúceho starostu, či je pravda, že počas zastupovania starostu obce  bral plat v plnej 
výške platu starostu aj keď na obecnom úrade stále nebol. P. Kriváček odpovedal, že plat mu 
patrí a on robil pre obec aj z domu a z  práce a pracovná doba starostu nie je stanovená.  

Nakoľko poslanci nemali jednotný návrh na odmenu pre zástupcu starostu,  p. starosta 

 navrhol päťminútovú prestávku, počas ktorej sa  poslanci   dohodli na výške odmeny. Po 
prestávke predseda návrhovej komisie Ing. Ivan Chlebec navrhol odmenu vo výške 1 % , 
ktorú následne poslanci schválili. 

Hlasovanie: za 6  ( Dagmar Kubicová, Slávka Zaujecová, Alexander Gála, Jozef Selický, Ing. 
Ivan Chlebec, Ing.Roman Flóriš, PhD ) 

Zdržal sa : 1 – Radoslav Kriváček 

 



     Hlavnému kontrolórovi poslanci navrhli odmenu vo výške 20 % a jednotne i schválili. 

- Hlasovanie : za 7 (Radoslav Kriváček, Dagmar Kubicová, Slávka Zaujecová, Alexander 
Gála, Jozef Selický, Ing. Ivan Chlebec, Ing.Roman Flóriš, PhD ) 

-  

K bodu 10: Žiadosti 

-  Tomáš Zaujec bytom Lehota 189 žiada o prenájom priestoru v „Kapustniciach“ (prenájom 
priestoru po p. Jurajovi Kubicovi) na podnikateľské účely. V danom priestore chce mať 
skládky sypkých materiálov (štrk piesok) s predajom týchto produktov miestnym občanom, 
parkovanie automobilovej a stavebnej techniky. Súčasťou jeho žiadosti je i nákres. 

K tejto žiadosti sa vyjadrila p. Dagmar Kubicová, že tento priestor by sa mal vyčistiť, 
skultúrniť na oddych alebo pre deti . Mal by sa poobzerať po vhodnejšom priestore niekde 
na bývalom PD dodal poslanec Kriváček. Nakoniec OZ neschválilo prenájom hore uvedného 
priestoru.  

- Hlasovanie: za 7  (Radoslav Kriváček, Dagmar Kubicová, Slávka Zaujecová, Alexander 
Gála, Jozef Selický, Ing. Ivan Chlebec, Ing.Roman Flóriš, PhD ) 

 

- Mária Špitalská bytom Lehota 375 – žiadosť o výstavbu novej ulice v predĺžených 
záhradách. V danom prípade by išlo o ulicu od p. Petríka (rodinný dom Šúnikových) až na 
koniec obce smerom na Veľké Zálužie. V prílohe tejto žiadosti je uvedený i zoznam žiadateľov 
o novú ulicu. Túto žiadosť obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a v prípade schvaľovanie 
doplnkov k smernému územnému plánu  bude akceptovaná.  

- Roman Bernáth bytom Lehota 515 – žiada o vybudovanie novej ulice v lokalite vo 
Vinohradoch, kde má postavený rodinný dom, ako i iní obyvatelia obce, ktorí sú uvedení 
v prílohe žiadosti.  V danom prípade by išlo o cestu od p. Rudolfa Chlebca až po pozemok 
Štefana Mikulášika.  I túto žiadosť zobrali poslanci na vedomie s tým, že bude akceptovaná 
pri schvaľovaní doplnkov k  smernému územnému plánu obce. 

- Zväz záhradkárov žiada o povolenie zhotovenia prípojok elektriny a vody v záhradkárskej 
osade. Žiadosť odôvodňujú tým, že SZZ ZO funguje od roku 1989 nepretržite.  OZ odporúča 
najskôr prerokovať žiadosť s vlastníkmi dotknutých pozemkov. V prípade kladného 
stanoviska obec súhlasí s napojením vody. 

- Opakovaná žiadosť p. Márie Bajerleovej Lehota 66 – o opravu poškodeného ohradového 
múru, ktorý údajne poškodili pracovníci bágrom pri zhotovovaní chodníka v roku 2011 a to 
na viacerých miestach. Na túto žiadosť vyčerpávajúcu odpoveď dáva p. starosta, informuje 
prítomných o tom, že to čo sa urobilo pre p. Bajerleovú sa neurobilo žiadnemu 
spoluobčanovi Lehoty. 

Dáva návrh na riešenie problému,  aby sa na zastávke vybudovalo sedenie s betónových 
tvárnic a tým sa spevní múr, s ktorým p. Bajerleová nesúhlasí a  žiada presunúť zastávku 
autobusu. Poslanci sa vyjadrili, že múr je starý, schátralý a nesúhlasia so žiadosťou ani 



s premiestnením zastávky a odporúčajú túto sťažnosť posúdiť stavebnej komisii ktorá 
pripraví správu do budúceho zastupiteľstva..  

K bodu 11: Rôzne  

 p. starosta v rôznom informuje o neplatičoch, ktorý už takmer štyri roky neplatia za vývoz 
TKO, vodu a miestne dane. Na základe častého vyhlasovania v rozhlase si niektorí  občania 
svoje nedoplatky uhradili, alebo sa s obcou dohodli na splátkach. Občania, ktorí si svoje 
nedoplatky neuhradia p. starosta bude riešiť odpojením vody a exekúciou. 

- Ústav nápravnej výchovy nám ponúkol bezodplatne ojazdenú AVIU FURGON, ktorú 
v krátkom čase obec bude vlastniť 

- Nakoľko sa vymieňal asfaltový koberec na diaľničnom moste nad Lehotou – obec 
dostala od NDS bezplatne aj s dovozom asfaltovú drť, ktorá sa použila na úpravu ciest 
v intraviláne a extraviláne obce. 

- p. starosta ďalej informuje o troch kontrolách za jeho pôsobenia a to:  

1. kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie 

2. výkon štátneho požiarneho dozoru na všetky obecné objekty ZŠ, OŠK, 15 b. j. Dom             
smútku garáž, nový OÚ, starý obecný úrad – kotolňa, revízie bleskozvodov, el. zariadení,    
komínov, kotolní   

3. všeobecná vnútorná správa matrika 

- Dňa 9.9.2013 bol znečistený potok zatiaľ neznámym občanom bývajúcim oproti 
Haste. Tento prípad rieši polícia.  p. starosta dal v rámci opatrení orezať kríky a strom 
– smutnú vŕbu oproti Haste, pod ktorými sa skrývajú kanalizačné šachty, cez ktoré 
vzniklo znečistenie potoka.  

Ďalej p. starosta ďakuje všetkým občanom, športovcom, zamestnancom obce, ktorí 
pomohli pri výstavbe tribúny v športovom areáli. Spoločne sme vytvorili krásne dielo. 
K tomuto poďakovaniu sa pripája i poslanec Gála v mene OŠK Lehota. 

K bodu 12: Interpelácia poslancov: 

Ing. Ivan Chlebec sa pýta na používanie kontajnerov na separovaný zber.  

Informuje p. starosta: Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber upozornilo 
spoluobčanov, ktorým boli vydané farebne rozlíšené 3 kontajnery, aby tieto nepoužívali, 
pokiaľ nie je spustený program separovaného zberu. Tento program zberu bude spustený až 
začiatkom budúceho roku, preto do konca roka sa odpady  budú vyvážať  podľa pôvodného 
harmonogramu vývozu starými vozidlami. O spustení programu separovaného vývozu 
novými vozidlami bude obec včas všetkých spoluobčanov informovať.  

p. Kubicová sa pýta či sa nedá odstrániť obrubník v ceste pri p. Jamriškovej a keď už 
tam je, nech si ju zviditeľní. 

p. starosta informuje, že Kaplonská cesta nie je majetko právne vysporiadaná, hovoril 
s. p. Jamriškovou o tomto probléme, ale tá trvá na svojom, že po obrubník je jej 



majetok, preto starosta dal návrh p. Jamriškovej, ku ktorému sa má vyjadriť 
v krátkom čase. 

k bodu 13 diskusia: 

Zástupcovia občanov  Lehoty,  časti Stará Hora si prišli sťažovať, že starosta bez ich súhlasu 
vstúpil na ich súkromnú cestu a dal vybudovať prechod cca 20 m a tým prepojil cestu  zo 
Starej Hory s  cestou na poľovnícku chatu a žiadajú tento prechod zahradiť. Starosta obce 
občanom povedal,  že tak konal v časovej tiesni, nakoľko informáciu o tom, že cesta na 
moste sa bude frézovať ráno, dostal telefonicky deň pred tým popoludní o 15.30 hod. 
a musel pripraviť cestu, aby sa ráno mohol asfalt voziť. Chápe, že občania nie sú zvyknutý, že 
cesta sa dá urobiť do 24 hodín , ale musia si na to niektorí zvyknúť. Starosta si je vedomý, že 
konal v prospech všetkých občanov s najlepším vedomím a svedomím a preto navrhol 
občanom Starej Hory, aby sa stretli na druhý deň o 17.00 hod. na Starej Hore a problém 
doriešili s čím občania súhlasili. Zároveň upozornil zástupcov občanov zo Starej Hory, že 
verejné osvetlenie, ktoré darovali obci   spravuje obec, platí el. energiu a preto majú právo aj 
ostatní občania chodiť po svetle a cestu podľa zápisnice z OZ zo dňa 17.04.2013 chceli obci 
darovať, ale nakoľko sa do dnešného dňa ich zástupca nedostavil, nemôže byť táto dohoda 
uzavretá. Ak chcú, aby cesta na Starej Hore zostala stále ich súkromným vlastníctvom, tak 
potom obec nebude túto cestu spravovať t.j. odhŕňať sneh, kosiť trávu a ostatné úkony 
a občania časti Stará Hora by si mali zvážať smetné nádoby na začiatok cesty. Preto žiadam 
zástupcu občanov časti „Stará Hora“  aby dal čím skôr tieto veci do poriadku, tým sa predíde 
zbytočným nejasnostiam a problémom v ďalšom období.  

- Poslanci súhlasili so starostovým vyjadrením a chcú by sa tieto nedostatky 
a nejasnosti vyriešili na ďalšom stretnutí na Starej Hore. 

-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 14: Záver.  

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

 

Zapísala:   

Elena Hargašová               …........................................................ 

 

Overovatelia: 

 

Jozef  Selický                          ............................................................ 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

        Milan Ch m e l á r 

                 starosta  obce  Lehota  

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 

dňa 09. októbra 2013 o 18.00 hod. 
v zasadacej miestnosti Obecného úradu Lehota 

 
 
K bodu 1  -  schválenie programu 
 
                                                            Uznesenie č. 37/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
 
s ch v a ľ u j e  
 
 program rokovania riadneho zastupiteľstva podľa predloženého návrhu 
 
 
 
V Lehote, dňa 09.10.2013                                                                Milan   Ch m e l á r 
                                                                                                           starosta obce Lehota 
 
 
 
K bodu 2 - voľba návrhovej komisie, určenie  overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
                                                             Uznesenie č. 38/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
 
1.V o l í  návrhovú komisiu v zložení:     Ing.Ivan Chlebec 
                                                                   Dagmar Kubicová 
                                                                   Slávka Zaujecová 
                                                                 
2.b e r i e  n a  v e d o m i e, 
  
a) že za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov: 
                                                                 Jozefa Selického 
                                                                 Ing.Romana Flóriša,PhD 
 
b) že za zapisovateľku zápisnice starosta určil zamestnankyňu obce: 
                                                                 Elenu Hargašovú 
 
 
V Lehote, dňa 09.10.2013                                                                   Milan   Ch m e l á r 
                                                                                                              starosta obce Lehota 
 
 



K bodu 3 – určenie ceny vodného na rok 2014 
 
                                                             Uznesenie č. 39/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
 
1. k o n š t a t u j e,  
 
že návrh na určenie ceny vodného na rok 2014 nie je dostatočne pripravený na schválenie 
a preto ho sťahuje z programu dnešného rokovania 
 

2. o d p o r ú č a 
 

 starostovi obce aby bol tento návrh najskôr predložený na prerokovanie do ekonomickej ( 
finančnej ) komisie a obecnej rady a následne do zastupiteľstva  
 
 
V Lehote, dňa 09.10.2013                                                                    Milan  Ch m e l á r 
                                                                                                               starosta obce Lehota 
 
 

                         
  
K bodu 4 - schválenie VZN č. 1/2013 - Podmienky a kritéria prideľovania a správy 
nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na 
účely podpory sociálneho bývania. 
 
                                                               Uznesenie č. 40/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
 
s ch v a ľ u j e 
 
VZN č.1/2013 -  podľa predloženého návrhu 
 
 
 
V Lehote, dňa 09.10.2013                                                              Milan   Ch m e l á r 
                                                                                                         starosta obce Lehota 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 41/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
 
s c h v a ľ u j e  
 
Výšku príspevku do fondu opráv na sumu  17 €  mesačne, s platnosťou od 01.01.2014 
 
V Lehote, dňa 09.10.2013 
                                 
 
                                                                                                                  Milan  C h m e l á r 
                                                                                                                  Starosta obce Lehota                                                                                   
                                                       
                             
K bodu 5 -  schválenie VZN č. 2/2013 - Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a 
opráv nájomných bytov a bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov 
na účely podpory sociálneho bývania  
 
                                                                 Uznesenie č.42/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
 
s ch v a ľ u j e 
 
VZN č. 2/2013 podľa predloženého návrhu 
 
 
V Lehote, dňa 09.10.2013                                                                Milan   Ch m e l á r 
                                                                                                           starosta obce Lehota  
 
 
 
 

K bodu 6 – Schválenie nového predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu 
 
 

                                                                Uznesenie č. 43/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
 
1 Berie na vedomie informáciu starostu obce o vzdaní sa funkcie predsedu Komisie na ochranu   
verejného záujmu 

 

2.s ch v a ľ u j e 
 

za nového predsedu  Komisie na ochranu verejného záujmu poslanca  Jozefa Selického 
 



 
 
 

V Lehote, dňa  09.10. 2013                                                       Milan   Ch m e l á r 
                                                                                                    starosta obce Lehota 
 
 
 
 

K bodu 7 – Schválenie nového člena  do Rady  školy ZŠ Lehota 
 

                                                               Uznesenie č. 44/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
1. B e r i e   n a   v e d o m i e 
     Informáciu starostu obce o vzdaní sa funkcie člena rady školy ZŠ Lehot 

 
 

2. s ch v a ľ u j e   
 

            za nového člena do rady školy poslanca Radoslava Kriváčka 
 
 
 
V  Lehote, dňa  09.10. 2013                                                       Milan   Ch m e l á r 
                                                                                                    starosta obce Lehota 
 
 
 
 

K bodu 8 – Správa inventarizačnej komisie za rok 2012 
 
 

                                                                  Uznesenie č. 45/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lehote  
 

b e r i e    n a   v e d o m i e  
 

správu inventarizačnej komisie za rok 2012 
 
 
                          
V  Lehote, dňa  09.10. 2013                                                       Milan   Ch m e l á r 
                                                                                                      starosta obce Lehota 
 
 
 
 



 

K bodu 9 – Schválenie odmeny zástupcovi starostu a hlavnému kontrolórovi obce za 3.Q 
2013 
 

                                                             Uznesenie č. 46/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lehote  
 

s ch v a ľ u j e  
 

1. odmenu zástupcovi starostu za 3.Q.2013 vo výške 1% 
2. odmenu hlavnému kontrolórovi obce za 3.Q.2013 vo výške 20% 

 
 
 

V  Lehote, dňa  09.10. 2013                                                       Milan   Ch m e l á r 
                                                                                                     starosta obce Lehota 
 

 
K bodu č.10 – Žiadosti 
 
                                                                      Uznesenie č. 47/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
 
Berie na vedomie 
 
Žiadosť p. Márie Špitalskej bytom Lehota č. 375 o výstavbu novej ulice ako  podklad 
k doplneniu smerného územného plánu obce  
 
                                                                                                         Milan  C h m e l á r 
                                                                                                         Starosta obce Lehota  
 
                                                                       Uznesenie č. 48/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
 
Berie na vedomie 
 
Žiadosť p. Romana Bernátha bytom Lehota 515 o výstavbu novej ulice, ako podklad 
k doplneniu smerného územného plánu obce 
                                                           
                                                                                                          Milan  C h m e l á r 
V Lehote, 09.10.2013                                                                       Starosta obce Lehote 
 
 
 
 
 
                                                                           Uznesenie č. 49/2013            



 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 

1. b e r i e  n a  v e d o m i e  
žiadosť Zväzu záhradkárov o vybudovanie  prípojky vody a elektriny 

  
       2. o d p o r ú č a  

Zväzu záhradkárov najskôr žiadosť  prerokovať s vlastníkmi dotknutých pozemkov, 
v prípade kladného stanoviska obec vydá súhlas s napojením na vodovod. 
 
                                                                                                               Milan C h m e l á r 
                                                                                                           Starosta obce Lehota 
V Lehote, dňa 09.10.2013 
 
                                                                             Uznesenie č. 50/2013    
 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 

1. b e r i e  n a  v e d o m i e  
opakovanú  žiadosť p. Márie Bajerleovej Lehota 66 

             2.  n e s ú h l a s í 
                  s premiestnením autobusovej zastávky 

        3. o d p o r ú č a 
             Stavebnej komisii posúdiť predmetnú žiadosť a pripraviť návrh riešenia do 
            najbližšieho zastupiteľstva   

 
 
                                                                                                                  Milan  C h m e l á r    
                                                                                                                  Starosta obce Lehota                                     
 V Lehote, dňa 09.10.2013                                                                                                                      
                                                                             
 
                                                                                 Uznesenie č. 51/2013       
 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 

1.  b e r i e  n a  v e d o m i e  
                               žiadosť Tomáša Zaujeca bytom Lehota 189 o prenájom obecného  
                               pozemku v časti „Kapusnice“ 
                          2.  n e s ú h l a s í  
                               s prenájom obecného pozemku v časti „Kapusnice“ 
 
   
 
                                                                                                                   Milan  C h m e l á r   
V Lehote, dňa 09.10.2013                                                                         Starosta obce Lehota 
 
 
 
  



   


