
Zápisnica

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17. apríla 2013 v zasadacej 
miestnosti obecného úradu v Lehote

Prítomní:

Radoslav  Kriváček,  Alexander  Gála,  Slávka  Zaujecová,  Juraj  Pavel,  JUDr.  Jozef  Burda, 
Ing.Roman Floriš,PhD., Milan Chmelár, Ing.arch. Oto Hodál.

Ospravedlnení:

Ing. Ivan Chlebec, Dagmar Kubicová

OTVORENIE

Riadne  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  zástupca  starostu  obce  Lehota,  pán 
Radoslav  Kriváček,  privítaním  všetkých  prítomných.  Zároveň  predložil  na  schválenie 
nasledovný program:

Program:

1. Úvod

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky

3. Kontrola uznesení

4. Prezentácia koncepcie športového areálu OŠK

5. Zmluva PHSR – schválenie zmluvy o vypracovaní dokumentu

6. Schválenie dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku OZ Lehota

7. Schválenie dodatku č.1 k VZN č.4/2010 o verejnom poriadku na území obce Lehota

8. Pridelenie uvoľneného 3-izbového bytu v 15Bj

9. Zmluvy  MIFER  (Darovacie  zmluvy  –  vodovodné  potrubie,  technológie  ATS, 
komunikácie a chodník)

10. Žiadosti

11. Odsúhlasenie návrhu Zmluvy o dotácie CVČ a schválenie sumy na 1 dieťa v CVČ

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2013 hlavného kontrolóra obce

13. Rôzne



14. Interpelácia poslancov

15. Diskusia

16. Záver

Po  predložení  programu  zástupca  starostu  pán  Radoslav  Kriváček  požiadal  poslancov 
o predloženie návrhov, alebo pripomienok k programu rokovania. JUDr.Burda navrhol doplniť 
bod programu za bod 9) nový bod  Analýza stavu rozpracovanosti ulíc Škôlková a Hliník ako 
bod 10). Takto pozmenený program rokovania  bol jednomyseľne schválený.

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

Zástupca starostu navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:

- Slávka Zaujecová

- JUDr. Jozef Burda

- Juraj Pavel

- OZ jednomyseľne schvaľuje návrhovú komisiu

Za overovateľov zápisnice určil :

- Alexander Gála

- Ing. Roman Flóriš, PhD.

Za zapisovateľku zápisnice určil :

- Helenu Psotovú

K     bodu 3 : Kontrola uznesení  

Uznesenie č.5/2013

*Zástupca starostu Radoslav Kriváček prečítal uznesenie č.5/2013, kde mu OZ neodporúčalo 
podpísať  dodatok  č.2  k zmluve  so  spoločnosťou  Veolia  Transport  Nitra  a.s.  Pán  zástupca 
starostu uvedený dodatok nepodpísal,  sám osobne bol skontrolovať vyťaženosť autobusu, 
kde priemerne chodilo 9 až 10 ľudí  a v ostatných autobusoch ľudia bez problémov sedeli 
respektíve stáli dvaja traja ľudia. Bola tu ešte jedna žiadosť ohľadom autobusu ráno o 7.10 
hod.,  kde je  vyťaženosť 81 ľudí.  Jednal som s dotknutými orgánmi o doplnenie autobusu, 
zatiaľ som úspešný nebol, ďalšie jednanie s Veoliou a NSK máme na budúci týždeň v utorok.
*JUDr.Burda  žiadal  vysvetlenie  k pozastavenému  uzneseniu  č.6/2013,  kde  OZ  odporučilo 
zástupcovi  starostu,  aby  všetky zmluvy  týkajúce  sa  majetku  obce  boli  po  prerokovaní  vo 
finančnej komisii predkladané OZ vo finálnej podobe.
*Zástupca  starostu  Radoslav  Kriváček  podal  nasledovné  vysvetlenie:  v zmysle  zákona 
o obecnom zriadení mám právo pozastaviť uznesenie ak je to nevýhodné pre obec Lehota 
alebo občana obce. Myslím si, že by vznikali zbytočné prieťahy v riešení situácie pre občanov. 
Ak finančná komisia odsúhlasí finálnu podobu zmluvy, nie je problém aby som ju podpísal.



*JUDr.Burda – sú len 2 spôsoby pozastavenia uznesenia a to buď odporuje zákonu alebo je to 
pre obec zjavne nevýhodné. Toto uznesenie neodporuje zákonu a nemyslím si, že by to bolo 
pre obec zjavne nevýhodné. Nekorešponduje naše predchádzajúce schválenie s tým, čo sa 
v skutočnosti deje. Nekorešponduje s tým, čo sme tu schválil so zmluvou p. Adamcovej na 
prenájom obecného majetku, z toho to vyplynulo z toho to vzniklo.
*Zástupca starostu odpovedal JUDr.Burdovi,  že aj  na toto tu máme finančnú komisiu aby 
riešila takéto veci. Nevidí problém v tom, aby v prvej fáze OZ odsúhlasilo zmluvu a finálna 
fáza ako to vyzerá v zmluve je v kompetencii finančnej komisii.
 
V rokovaní  sa  malo  pokračovať  bodom programu č.4  -  Prezentácia  koncepcie  športového 
areálu OŠK. Uvedený bod programu sa posunul za bod č.5 – Zmluva PHSR
Zástupca starostu Radoslav Kriváček dal odsúhlasiť túto zmenu programu. Poslanci OZ zmenu 
jednomyseľne odsúhlasili. Čiže najskôr sa prerokoval bod č.5) a potom bod č.4).

K     bodu č.4 : Zmluva PHSR – schválenie zmluvy o     vypracovaní dokumentu  
*Pán  zástupca  starostu  Radoslav  Kriváček  privítal  p.Zlatošovú,  riaditeľku  Regionálnej 
a rozvojovej  agentúry  v Nitre.  Oboznámil  prítomných  o tom,  že  sa  robil  prieskum  trhu, 
z ktorého  bol  vyhotovený  záznam  na  spracovanie  dokumentu  PHSR  obce.  Jednoznačne 
z tohto  prieskumu  vyplynulo,  že  Regionálna  rozvojová  agentúra  v Nitre  dala  najlepšie 
podmienky, čo sa týka vypracovania dokumentu pre samotnú obec. Na základe toho nám 
RRA doručila zmluvu o vypracovaní dokumentu, ktorú by som navrhol aby bola podpísaná. 
Predpokladal som, že budú nejaké otázky tak som si dovolil pozvať pani Zlatošovú aby bola 
nápomocná odpovedať na otázky poslancov.
Nakoľko poslanci zmluvu o vypracovaní dokumentu nedostali, pán zástupca starostu vyhlásil 
päť minútovú prestávku, aby sa ňou mohli oboznámiť. Potom pani Zlatošová túto zmluvu 
prečítala. Zmluva je prílohou k zápisnici.
*Padla otázka od občanov od p.Mikulovej- vysvetlenie jednotlivých oblastí.
*P.Zlatošová  vysvetlila  :  my  pripravíme  implementačnú,  strategickú  aj  analytickú  časť  v 
súlade.  To  znamená,  že  predtým  ako  si  schválime  a pripravíme  analytickú  časť  urobíme 
stratégiu pre rozhodnutia alebo návrhy, prídeme do obce prerokuje sa buď v zastupiteľstve 
alebo  na  verejnom  zhromaždení.  Potom  by  sa  pripravovala  implementačná  časť,  čiže 
opatrenia ktoré má tá finančná stránka, čiže z akých financií budú opatrenia plnené a znovu 
by sa prerokoval dokument. Mali by sme to stihnúť do 20.decembra. P.Zlatošová požiadala 
prítomných, ktorí majú nejaké otázky aby ich predložili.
*JUDr.Burda  –  sa  spýtal,  či  by  sa  termín  20.december  nedal  urýchliť,  nakoľko  v zápisnici 
máme určené, že všetky práce by sme mali mať ukončené do 10.decembra. Ja som si pozorne 
čítal  zápisnicu  z minulého  zastupiteľstva,  kde  to  bolo  určené  preto,  aby  aj  bola  možnosť 
čerpania fondov z EU.
*P.Zltatošová – peniaze vám neujdú. Strategické a programové materiály na úrovni vlády to je 
všetko v ťažkej fáze rozpracovanosti takže peniaze z EÚ vám určite neujdú. Ešte nie je jasné 
v akých opatreniach budú alohované jednotlivé výšky.  Nevieme či  vy  budete môcť znovu 
robiť kanalizáciu, či budete znovu môcť robiť chodníky, to ešte ako že je v takejto diskusii.
*JUDr.Burda – ale aj tak sa mi to zdá diskutabilné. Aby to tento rok nebolo pasé a  natiahne sa 
to do budúceho roka. P.Zlatošová ho ubezpečila, že to sa nestane. My sa určite na OZ a na 
verejnom zhromaždení  nedohodneme a budeme to meniť. Termín 20.december je už aj so 
zapracovanými zmenami. Ja by som nerada dávala nejaký šibeničný termín, lebo aj vy budete 
musieť zasadnúť aj občania sa budú musieť vyjadriť. Pán Burda jej skočil do reči že práve 



preto by chcel aby to bolo skôr. Ešte sa spýtal, ako zabezpečíme účasť verejnosti, chýba mu to 
v zmluve.  Na to mu pani Zlatošová odpovedala, že to už je naša interná záležitosť.
*Pán zástupca starostu Radoslav Kriváček poďakoval pani Zlatošovej a keďže už neboli žiadne 
otázky ohľadom tohto dokumentu, prečital návrh na uznesenie:

**OZ súhlasí  s uzatvorením zmluvy  o vypracovaní  dokumentu s RRA v Nitre  a odovzdaním 
dokumentu PHSR do 20.decembra2013, jednomyseľne schválené (7 poslancov za)

K     bodu č.5 : Prezentácia koncepcie športového areálu OŠK Lehota  
*Ing.Roman  Flóriš  predstavil  hosťa,  študenta  odboru  záhradná  krajinná  architektúra 
p.Michala Mika.  Študuje  na SPU v Nitre a toto je  projekt  v  rámci  jeho diplomovej  práce. 
Projekt už bol prezentovaný na obecnej rade.
*Pán Mika oboznámil prítomných, čo všetko zahrnul do tohto projektu, ako by boli využívané 
všetky plochy v areáli OŠK, čo by bolo ponechané a čo by sa zmenilo. Areál by bol využívaný 
celoročne.  Je  vybudované  plážové  ihrisko,  kde  by  pribudlo tenisové  alebo badmintonové 
ihrisko, voľná plocha pre deti – detské ihrisko. V hornej časti by boli dve tréningové ihriská. 
Bežecká dráha, ktorá sa tiahne celým areálom (800 m) bude využívaná počas celého roka. 
Spodná časť by slúžila na hokejbal, príp.amfiteáter, v zime ako klzisko. Parkovanie by bolo vo 
vnútri  areálu.  Budovy sú ponechané aj  bufet zostáva pôvodne,  zmení sa sieť komunikácií 
v priestore.
Ďalej pán Mika odprezentoval 3D vizualizáciu poslancom aj občanom obce Lehota, ktorí sa 
v hojnom počte zúčastnili na OZ. 3D vizualizácia ich veľmi zaujala čo ocenili potleskom. 
*Pán zástupca starostu Radoslav Kriváček sa vyjadril, že je to úplne úžasné a prvú vec, ktorú 
sa spýtal bola, či sa to tam všetko vôbec zmestí, či je to v mierke. Bol ubezpečený, že ako to 
tam je všetko sa tam dá osadiť ako je to navrhnuté. Poďakoval p.Mikovi a vyslovil prianie, aby 
bol s touto prácou úspešný.
*Ing.Roman Flóriš – toto bol len návrh a vizualizácie. Všetko rozmerovo vychádza. Nie je to 
štúdia  je  to  realizačný  projekt,  kde  bude  odovzdávaných  32  výkresov.  Rozpočet  bude 
položkovito spracovaný. Práca bude odovzdaná v polovici mája a potom bude k dispozícii  na 
obecnom úrade.
*P.Mikulová Kvetoslava – občianka obce : sa pýtala, či v rámci diplomovej práce sa riešia aj 
možnosti  zdrojov  finančných  prostriedkov  na  tento  projekt,  z akých  fondov  by  sa  mohli 
čerpať.  P.Mika  odpovedal,  že  nie,  diplomová  práca  to  nerieši,  to  je  len  základ  a potom 
nasledujú ďalšie štúdie.
*P.Gála – reagoval  na otázku pani  Mikulovej  ohľadom čerpania financií  na tento projekt. 
Určite na takýto projekt bude treba veľký balík.  Ale čo sa týka fondov,  je aktuálna výzva 
nadácie  Slovenskej  sporiteľne,  do  konca  mesiaca  sa  môže  podať.  Týka  sa  to 
neprofesionálnych  bankovníckych  futbalových  klubov,  ktoré  sa  venujú  výchove  mládeže. 
Podmienka je tam tri roky aby sme mali mládežnícky oddiel, čo spĺňame a mať víziu čo sa 
týka výchovy mládeže do budúcna a samozrejme je tam účel na čo to chceme použiť. Sú to 
potom  vybavenie  dresy,  lopty,  siete  ale  sú  to  aj  malé  stavby,  čiže  keď  takéto  voľačo  je 
pripravené tak jednotlivé športoviská môžeme dať na takéto výzvy a podľa mňa úspešnosť 
bude ďaleko väčšia ako keď nebude pripravené nič. Je tam možnosť čerpať 3000 eur. 
*P.Mikulová  –  to  je  málo,  preto  som  sa  pýtala  na  zdroje,  dajú  sa  projekty  podporiť  aj 
z Ministerstva  školstva  a  športu,  neviem  či  máte  niekoho  kto  bude  hľadať  finančné 
prostriedky a jednotlivé nadácie a fondy.
*Pán zástupca starostu – určite máme je to zamestnankyňa obce.



*Ing. Roman Flóriš – čo sa týka športového klubu, tento projekt je spracovaný komplexne 
v rámci štúdie, treba tam čakať len na výzvu, potom teda v rámci obecného úradu, nejakého 
združenia ak je tam vytvorené, alebo rôznych agentúr sa treba uchádzať o štrukturálne fondy. 
Bola  by  to  asi  najschodnejšia  cesta  lebo  ja  som  zástanca  toho,  že  veci  sa  majú  riešiť 
komplexne nie kúskovať po častiach nie je to podľa mňa tá najšťastnejšia cesta ale v našich 
podmienkach je to asi najbežnejšia prax. 
*Pán zástupca starostu Radoslav Kriváček – ak môžem povedať, je to len určitá koncepcia 
a vízia.  Ako povedal  pán Gála,  ak budú nejaké peniaze  a budú nejaké výzvy,  tak budeme 
pripravení. Čiže keď budú z tejto oblasti budeme to mať pripravené a myslím si, že pán Mika 
sa stým naozaj vyhral do detailov, klobúk dolu.
*JUDr.Burda – mal otázku ako dostaneme tento materiál do majetku obce.
*Ing.Flóriš – na tento dokument bude spísaná zmluva so školou, ktorá je majiteľom tejto 
diplomovej práce, je to desatina z ceny ako by to spracoval autorizovaný architekt a bude 
získaná obcou. O cene sme hovorili aj na obecnej rade a po dohode s katedrou školy je cena 
500 eur. 
*Pán zástupca starostu Radoslav Kriváček prečítal návrh na uznesenie:
**a/ OZ berie na vedomie prezentáciu obnova vybraných priestorov obce Lehota areál OŠK
**b/ OZ súhlasí s uzatvorením zmluvy s SPU o poskytnutí diplomovej práce za sumu 500 eur
Jednomyseľne schválené (7 poslancov za)

K     bodu č. 6: Schválenie dodatku č.1 k     Rokovaciemu poriadku OZ Lehota  
*Zástupca starostu Radoslav Kriváček prečítal návrh dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku OZ 
Lehota, ktorý je prílohou k zápisnici. Vyzval prítomných poslancov a pána kontrolóra aby sa 
k tomuto bodu vyjadrili.
*Hlavný kontrolór Ing. arch. Oto Hodál – na minulom zastupiteľstve bol, ale nepoznal ešte 
rokovací poriadok. Teraz ho má a nepochopil filozofiu toho návrhu kvôli čomu to bolo. Tie 
dôvody čo tu sú,  pracovné stretnutie poslancov sa môže konať hocikedy,  keď to starosta 
napríklad považuje za dôležité. Čo sa týka života obce, samozrejme sa robí verejne či je to 
riadne alebo mimoriadne zastupiteľstvo. Pri pracovných stretnutiach sa pripravujú materiály, 
neviem aké iné ešte môžu byť. Možno navrhovateľ tohto dodatku by mohol zdôvodniť prečo 
to takto navrhol, podľa mňa starosta môže zvolať pracovné stretnutie kedykoľvek bez toho 
aby  tam  boli  občania.  Samozrejme  že  riadne  aj  mimoriadne  zastupiteľstvo  je  za  účasti  
občanov.
*JUDr.Burda  –  je  to  môj  návrh.  Navrhol  som  ho  z toho  dôvodu,  že  okrem  riadnych  OZ 
a mimoriadnych OZ, na ktorých  sme sa stretali sa riešili v minulom volebnom období aj tzv. 
pracovné stretnutia, ktoré zvolával starosta na ktoré mal právo a kde sa riešili problémy obce. 
Problém  bol  v tom,  že  nie  všetci  mali  na  tieto  stretnutia  čas.  Raz  prišiel,  raz  neprišiel 
a prejednávali sa tam skutočne závažné veci dôležité pre život celej obce. Na takom jednom 
pracovnom stretnutí v minulosti som sa chcel zúčastniť. Nezúčastnil som sa, nemohol som sa 
zúčastniť, pretože zamkli predo mnou dvere ako pred občanom obce Lehota. Podľa môjho 
názoru, nebudem sa ďalej k tomu vyjadrovať, je situácia taká, že keď chceme niečo také robiť, 
z času na čas je to potrebné a v tom čase sme nemali komisie, nemali obecnú radu, chcel som 
tento systém práce OZ dať na zákonnú platformu. Aby sa tieto nedostatky viac neopakovali.
*Hlavný kontrolór Ing. arch. Oto Hodál – teraz je obecná rada v ktorej sú predsedovia komisií,  
takže je dosť priestoru na to, aby sa materiály prerokovali a možno pracovné stretnutia by ani 
nemuseli  byť.



*P.Chmelár – si pracovné stretnutie predstavuje ako neformálne stretnutie, kde poslanci si 
predkonzultujú, vyjasnia určité veci o ktorých budú rokovať na nasledujúcom zastupiteľstve. 
To si predstavujem pod pojmom pracovné stretnutie. Nemusí sa z toho písať žiadna zápisnica, 
nič. To je môj názor.
*Zástupca  starostu  Radoslav  Kriváček  –  poslanci  majú  tri  možnosti.  Odsúhlasiť  návrh 
dodatku, neodsúhlasiť a zdržať sa.
*Hlavný kontrolór Ing. arch. Oto Hodál – citoval čl.7 rokovacieho poriadku. Týka sa to len 
zvolávaní  OZ.  Tak  ako povedal  pán poslanec  Chmelár,  pracovné stretnutia  sú neformálne 
stretnutia, poslanci prerokujú nejaký bod, napr.rozpočet alebo niečo také závažné, nemusí to 
byť v tomto rokovacom poriadku takto ale môže byť, nevylučuje to túto možnosť, lebo je tam 
v prípade vhodných zreteľa. Takže môže byť pracovné stretnutie aj s verejnosťou aj bez až 
som to dobre pochopil, či to tak bolo myslené.
*JUDr. Burda – aby sme to dali do obrazu. My sme pracovné stretnutia robili, to nie je môj 
výmysel. Pracovné stretnutia sa robili aj v predchádzajúcom volebnom období aj v súčasnom 
období.  Prijímali  sa  závažné  rozhodnutia  a prijímali  sa  neformálnym  spôsobom  mimo 
uznesení samozrejme. Ja som len mal snahu dať to na správnu mieru a dať tomu formu.
*P.Chmelár – ako citoval pán kontrolór, pracovné stretnutie nemá oporu v zákone. Čiže je to 
neformálne stretnutie poslancov, kde si podebatujú o tom čo sa bude prejednávať na OZ, 
nakoľko niekedy tieto veci  sú niektorým poslancom neznáme, na zastupiteľstve dochádza 
k neznalosti v hlasovaní a keď sa to dodatočne poslancom vysvetlí tak povedia že by potom 
hlasovali inak. Je to úplne neformálne stretnutie. Keď dlho rokujeme na OZ tak tých ľúdí to 
prestane baviť a chceme aby sme tomuto predišli.
      *Po ďalšej diskusii k tomuto bodu programu pán zástupca starostu Radoslav Kriváček 
prečítal návrh na uznesenie:

** OZ súhlasí s návrhom dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku OZ Lehota
     za  : 1
     proti  : 1
     zdržal sa : 5
Zástupca starostu skonštatoval, že návrh dodatku neprešiel, rokovací poriadok sa nemení.

K     bodu č. 7: Schválenie dodatku č. 1 k     VZN č.4/2010 o     verejnom poriadku na území obce       
Lehota
*Zástupca starostu Radoslav Kriváček prečítal dodatok, ktorý je prílohou k zápisnici. Spýtal sa 
prítomných poslancov či majú k tomuto dodatku nejaké návrhy alebo pripomienky.
*Hlavný kontrolór  Ing.  arch.  Oto Hodál  – na OR sa pýtal,  akým spôsobom chcú poslanci 
kontrolovať plnenie týchto zákazových článkov. Všetkým je jasné že by sa tieto veci nemali 
robiť, len nevie ako sa bude toto VZN kontrolovať jeho plnenie a dodržiavanie . Či to nie je len 
také dekoratívne, či si to obec nedala nad rámec svojich možností.
*JUDr. Burda – som navrhovateľ tohto dodatku, vysvetlím čo ma viedlo to takto riešiť. Na 
otázku ako to budeme kontrolovať odpoviem otázkou. Ako sa zabezpečia tie predchádzajúce 
zákazy. Nie je to uvedené nikde. Napr. v meste Nitra to páni poslanci sledujú a upozornia nato 
alebo v meste Nitra majú mestskú políciu, ktorá preverí podnet od občana. My tu také orgány 
samozrejme  nemáme.  Diskutovali  sme  o tom  a dohodli  sme  sa,  že  to  budú  poslanci  a 
gestorom tejto kontrolnej činnosti bude finančná komisia. A teraz prečo je to tam. Preto je to 
tam, lebo ľudia si povymieňali obrovské množstvo okien a občania, ktorí sú sociálne slabší 
tieto  okná  spaľujú.  Takto  to  bolo  aj  na  našej  ulici,  kde  jedna  firma  priviezla  dve  fúry 



lakovaných okien a celú zima tá rodina kúrila. Ostatní  občania si  nielenže nemohli otvoriť 
okná ale si nemohli ani prádlo vyvesiť, lebo bolo od sadzí. Preto som sa rozhodol, že to takto 
navrhnem. To je jeden problém, ten druhý problém je otázka fekálnych vozov. Viem, že máme 
obrovské problémy s kanalizáciou. Tento problém sa tu ťahá možno 15 až 20 rokov. Ja to 
viem, ja to chápem, ale prečo môže jeden podnikateľ mať zmluvu s čističkou odpadových vôd 
a druhý nie a vyvážať fekálnymi vozidlami fekálie po katastri obce v intraviláne a extraviláne. 
Smrad je obťažovanie občanov. Nehovorím o tom, že je to porušenie vo vzťahu k životnému 
prostrediu. Voľakedy boli suché WC a nikto to nevyniesol susedovi na rolu. Dokonca aj dva 
fekálne vozy z Veľkého Zálužia vozia fekálie do nášho katastra. Čo si skutočne necháme našu 
obec v smere ochrany životného prostredia zlikvidovať? Viem že máme resty, nesplnili sme 
kopu vecí, nemáme na to financie,  ale ak môžeme niečomu zabrániť tak tomu zabráňme. 
*Hlavný kontrolór Ing. arch. Oto Hodál – idete zakazovať niečo, čo je zakázané
*JUDr. Burda – nemáme tu priestupkovú komisiu. Všetky takéto priestupky na tejto úrovni 
rieši  Obvodný  úrad  v Nitre  na  základe  podania.  Ale  starosta  alebo  zástupca  starostu 
v zastúpení má oprávnenie uložiť takúto pokutu v konaní právnickej osobe. To znamená, že 
keď takéto niečo firma robí, tak je to príjem do obecného rozpočtu.
*Zástupca starostu Radoslav Kriváček – vyjadril sa, že stým v podstate súhlasí a teší ho aj to, 
kto by to mal vykonávať.
*P.Chmelár – toto je boľavá otázka nielen našej obce. Toto uznesenie keď sa prijme a malo by 
sa striktne kontrolovať a všetky fekálie vyvážať na čističku odpadových vôd, tak zase občania 
budú mať vývoz fekálií drahší a vráti sa to ako bumerang, niečo urobíme ale zase sa to spätne 
vráti. Je to na zváženie, čo je vlastne lepšie. Niektorí občania si dovoľujú príliš veľa. Keď sa 
prejdete od ihriska po kultúrny dom tak to nie je potok, ale kanalizačná stoka, tam potok 
netečie iba žumpa. Je to problém, ktorý vyrieši jedine kanalizácia.
* Zástupca starostu Radoslav Kriváček  – životné prostredia tu bolo x  krát.  Nemôže nikto 
povedať, že by sme životné prostredie z tohto hľadiska nezavolali. Nebolo to raz, nebolo to 
dva krát.
*P.Chmelár – sa vyjadril k hore uvedenému návrhu, že v Čl.I bod 3 je na konci vety napísané 
a pod, čo by navrhoval odtiaľ vypustiť.
*JUDr.Burda – pripomenul prítomným, že všetky VZN vychádzajú zo zákona a nesmú zákonu 
odporovať.  Toto  zákonu  neodporuje  a zabraňuje  to  tomu,  aby  nám  zo  susedných  dedín 
nevyvážali fekálie do nášho katastra.
*Pán Marek Zabák, občan obce – pýtal sa, či by nebolo možné sa dohodnúť aby sa mohlo 
kúriť napr. jeden deň v mesiaci. Aj keď je to zakázané ľudia to nerešpektujú a každý deň kúri 
niekto druhý.
*Pán  zástupca  starostu  Radoslav  Kriváček  –  je  to  všetko  o ľuďoch.  V bode  rôzne  bude 
informácia  o Ponitrianskom  združení  separovaného  zberu,  kde  každý  bude  mať  doma 
kontajner na biologický odpad, čo by malo čiastočne toto poriešiť.
Pán zástupca uzavrel tento bod rokovania a dal návrh na uznesenie:
**OZ súhlasí s návrhom dodatku č. 1 k VZN č. 4/2010 o verejnom poriadku na území obce 
Lehota s úpravami ( za 6, proti 0, zdržal sa 1 ). Uznesenie bolo schválené.

K     bodu č.8 : Pridelenie uvoľnehého 3-izbového bytu v     15 Bj  
*Zástupca starostu Radoslav Kriváček – poinformoval prítomných, že sa uvoľnil byt v 15 Bj. Na 
obecnom úrade sa zberali žiadosti, boli štyri a tie sa postúpili sociálnej komisii. Pán zástupca 
starostu dal slovo predsedníčke komisie pani Slávke Zaujecovej.



*P.Slávka Zaujecová – doklady nedoložila pani Ferková, ani pán Bédi nedoložil doklady, ktorý 
býva v našej obci v podnájme. Zostal pán Tibor Hamara, ktorý nie je občanom našej obce, je 
slobodný nemá rodinu a manželia Dubeňoví, je to mladá rodina sú to Lehoťania a spĺňajú 
všetky podmnienky. 
*Keďže neboli  žiadne  otázky ani  pripomienky zo  strany poslancov,  pán  zástupca starostu 
Radoslav  Kriváček  dal  hlasovať  na  návrh  predsedkyne  sociálnej  komisie,  ktorá  navrhuje 
prideliť 3-izbový sociálny byt v 15 Bj p .Michalovi a p. Zite Dubeňovým. ( za 6, proti 0, zdržal 
sa 1 ) Uznesenie bolo schválené.
*Ďalej  sa mali podľa bodu rokovania prejednávať zmluvy MIFER bod č. 9, ale nakoľko pán 
Kóňa sa zatiaľ nedostavil, tak tento bod programu sa posunul ďalej a ak príde pán Kóňa tak sa 
tento bod prejedná.

K     bodu č. 10: Analýza ulíc Prostredné Hony, Škôlková ulica a     Hliník  
*JUDr.Burda – prezentoval svoj bod programu. Máme 12 až 15 rokov platné uznesenia, ktoré 
hovoria  o tom,  že  obec  Lehota  má záujem  vystavať  ulicu  medzi  ulicou  Prostredné  Hony 
a Šenkovskou ulicou. Táto ulica bola zaradená aj do smerného územného plánu, kde vlastne 
boli  dve ulice.  Za éry starostu p.Práznovského sa táto situácia  riešila,  ale  podľa mňa nie 
dobrým spôsobom. V okolitých obciach nevyplácali  ulice,(Výčapy Opatovce, Čakajovce) ale 
darovacími zmluvami dostali od občanov do obce priechod ulice, kde obec vytvorila vetvy 
vodu,plyn a vytvorila dva stavebné pozemky príslušné občanovi. V Lehote okolo roku 2000 
sme to riešili  nie takýmto spôsobom, ale riešili  sme to tak, že sme od ľudí tento priestor 
vykupovali.  Po  preštudovaní  materiálov  som  zistil,  že  na  tie  isté  pozemky  a v niektorých 
prípadoch sa to týkalo aj tých istých ľudí, boli vypracované znalecké posudky z roku 2006, 
z r.2004, z r.2001, kde sú rôzne ceny pozemkov. Raz stáli 20000 Sk, raz 40000 Sk a niektoré 
stáli aj 60000 Sk. Niektoré tie isté pozemky, niektoré susediace vedľa. Tak ako sa to riešilo  
u nás, tak sa to neriešilo nikde na okolí. 
*Bolo urobené geometrické zameranie tejto novej ulice Škôlková oproti škôlke, urobil som si 
analýzu a porovnal som ju s listom vlastníctva obce. Z 2/3 sme vyplatili pozemky občanom, 
ostatným sme nevyplatili a zostalo to takto stáť. Od roku 2000 – 2001 sa do súčasnej doby 
neurobilo s tým nič. Možno sa stalo aj to, nemám to potvrdené, že aj ďalšie pozemky boli 
vykúpené ale neboli zavkladované do katastra. Ďalší problém je ten, že my sme vyplatili okolo 
200000 Sk na výstavbu a geodetické zameranie. Stav geometrického zamerania je v súčasnej 
dobe taký, že je tam sedem alebo osem stavebných pozemkov, jeden stavia vpravo, druhý 
vľavo, jeden má postavené do cesty ďalší má betónový múrik do cesty. Geodetické zameranie 
dokazuje, že my sa nedostaneme na tú novovytvorenú ulicu hoci smerný územný plán hovorí, 
že pôjdeme rovno smerom hore. 
*JUDr. Burda požiadal hlavného kontrolóra obce aby zistil, koľko kúpnopredajných zmlúv bolo 
vyplatených a koľko bolo zavkladovaných do katastra. Treba zistiť v akom stave tento materiál 
je, pretože dať 200000 Sk a roky nerobiť nič je obrovské plytvanie. Navrhuje dokončiť na tejto 
ulici geodetické zameranie, geodetické vyznačenie presne hraníc ulice a za pomoci geodétov 
identifikovať parcely a ich majiteľov.
         Ďalšia ulica Hliník – cesta je zameraná do polovice alebo do 2/3. Je tam dovedená  
elektrina možno do polovice možno do 2/3, taktiež plyn. Voda je až po ihrisko. Zamyslime sa 
nad tým, čo sme pre tie naše ulice naposledy spravili. Možno 20 až 30 rokov nič. Navrhuje, 
aby sa uznesením vyriešil tento problém jednej aj druhej ulice tak, že sa urobí geometrické 
zameranie, identifikujeme parcely, zistíme majiteľov a pokúsime sa s nimi dohodnúť, aby sa 
vytvorili ďalšie stavebné pozemky.



*Zástupca  starostu  Radoslav  Kriváček-  hovoril  s p.  Sološiovou  ohľadom  vysporiadania 
všetkých ulíc, ktoré nám chýbajú. Tento problém je v riešení.
*Ing.Flóriš  –  mal  otázku  ohľ.ulice  Škôlková,  či  všetky  domy,  ktoré  sa  tam  stavali  nie  sú 
v súlade so smerným územným plánom
*JUDr.  Burda  –  dva  domy  na  konci  tejto  ulice  zabraňujú  prechodu  na  ulicu  smerom 
k Dobrovodskému. Tak kto je zodpovedný za vydanie povolenia na tieto dva domy.
*Zástupca starostu Radoslav Kriváček – určite to mohlo byť vydané v rozpore, ale dotyčný ak 
by  tam  aj  nestaval  a ohradil  by  si  to  lebo  je  to  jeho  pozemok,  tak  by  sa  tam  nemohlo 
prechádzať. 
*P.Chmelár – upozornil na ploty, ktoré si občania robia ako chcú. Betónové ploty podliehajú 
stavebnému povoleniu. Mali by byť vytýčené hranice, aby si občania ploty nestavali do cesty. 
Apeloval by som pri vydávaní stavebných povolení, aby sa im to napísalo do podmienok.
*Po kratšej  diskusii  medzi  poslancami Ing.Florišom, JUDr.Burdom a p.Chmelárom zástupca 
starostu Radoslav Kriváček uzavrel tento bod programu a dal návrh na uznesenie :

**OZ  schvaľuje  pokračovanie  v geodetickom  zameraní  ulice  Škôlková  a ulice  Hliník, 
identifikovať parcely a ich vlastníkov, vytýčenie hraníc ulice
Zodpovedná : stavebná komisia
Schválené jednomyseľne

K     bodu 11: Žiadosti  
Žiadosť p. Lenčéša, ul. Hlboká 1082/79 Nitra – otváracie hodiny pohostinstva
1.návrh : Po – ŠT + nedeľa od 8.00 do 22.00
               Pia – So od 8.00 do 23.00
                            Za : 3
                            Proti: 0
                            Zdržal sa : 4
Tento návrh nebol schválený
2. návrh : Po – Št + nedeľa od 8.00. do 22.00
                Pia – So  od 8.00 do 24.00
                            Za : 3
                            Proti : 1
                            Zdržal sa : 2
Druhý návrh nebol schválený
3.návrh : Po – Št + nedeľa od 8.00 do 22.00
               Pia – So od 8.00 do 23.30
                            Za: 5
                            Proti: 0
                            Zdržal sa : 2
Tretí návrh bol schválený

Žiadosť p.Lenčéša, ul. Hlboká 1082/79 Nitra –povolenie letnej terasy
*Zástupca starostu – už sa raz schvaľovala takáto žiadosť predchádzajúcemu majiteľovi, táto 
žiadosť neprešla. Nemyslí si, že je to vhodný priestor na letnú terasu
*p.Chmelár – letná terasa síce slúži na oddych, ale ráno musia obecní zamestnanci zberať 
odpadky. Nemám voči tomu výhrady, pokiaľ sa bude udržiavať poriadok
**OZ neschvaľuje žiadosť o povolenie letnej terasy ( za 5, proti 0, zdržal sa 1)



Žiadosť p. Bajerleovej Márii, Lehota č.66
Žiadosť bola postúpená stavebnej komisii.
*P.Chmelár – bol tam pozrieť aj s p.Bajerleovou hovoril, dal jej tri návrhy, ani na jednom sa 
nedohodli. 
*Zástupca starostu  Radoslav  Kriváček  –  stavebná komisia  riešenie  našla,  vo veľmi  krátkej 
dobe bude kontaktovať p.Bajerleovú, všetci sa stretneme a dohodneme.
*JUDr.Burda – bol pozrieť u p.Bajerleovej, je to v takom stave, že sa tam skutočne nedá bývať. 
Návrh stavebnej komisie je dobrý, treba to riešiť.
**OZ a/ berie na vedomie žiadosť p.Bajerleovej
          b/ odporúča stavebnej komisii vypracovať adekvátne riešenie a vykonať opatrenia, 
ktoré budú prijaté
          c/ zrealizovať opatrenia na odstránenie vzniknutého stavu
Jednomyseľne schválené

Žiadosť p. Milana Belku – prešetrenie vypúšťania vody od p.Áča
*P.Chmelár- nakoľko to bola akútna záležitosť, muselo sa to riešiť okamžite, takže je to už 
vybavené. Pán poslanec prítomných poinformoval akým spôsobom sa to vyriešilo
*P.Belko – všetkým poďakoval, že mu bolo vyhovené, ale stále ten stav pretrváva, voda tečie 
z hornej strany.
*P.Chmelár  –  navrhuje  upozorniť  p.Áča  na  žumpu,  ktorá  mu  presakuje  na  miestnu 
komunikáciu a v zimných mesiacoch spôsobuje poľadovicu
**OZ a/ berie na vedomie žiadosť p. Belka
          b/ odporúča zástupcovi starostu upozorniť listom p.Áča na sústavné presakovanie 
žumpy  na  obecnú  komunikáciu,  v opačnom  prípade  bude  vec  postúpená  na  riešenie  na 
Obvodný úrad ŽP v Nitre
Jednomyseľne schválené

Žiadosť:   Jozef  a Jana  Sýkorovci  –  posúdenie  a riešenie  odtoku  prívalovej,  dažďovej  
a spodnej vody v lokalite Hliník
*Zástupca starostu Radoslav Kriváček – bol tam pozrieť osobne s p. Flórišom. Túto žiadosť by 
mala poriešiť stavebná komisia
*P.Chmelár – keď sa budovala R1, pri stavbe pilierov sa narušilo podložie a spodná voda sa 
dostala nad podložie a tá začala presakovať a stále presakuje. Keď to bude nutné a bude sa to 
stále  opakovať,  tak  bude  treba jednať  aj  s NDS aby  sa  tento  problém riešil.  Obec  na  to 
financie nemá
** OZ a/ berie na vedomie žiadosť pána a pani Sýkorovej
           b/ ukladá stavebnej komisii byť nápomocný pri riešení tohto problému
           Termín : do najbližšieho zastupiteľstva 
Jednomyseľne schválené 

Žiadosť: Mikulová Kvetoslava, Lehota č.334 – zmena územného smerného plánu
 *Zástupca starostu Radoslav Kriváček – na minulom zastupiteľstve vyzval tých ľudí, aby sa 
dali dohromady a takúto žiadosť podali
*JUDr.Burda – takéto žiadosti sú na obecnom úrade už dve alebo tri. Všetci ľudia sú si vedomí 
toho, že obecný úrad nešibne čarovným prútikom a cesty im zabezpečí do roka do dvoch. Ale 
v priebehu rozpočtovacieho obdobia EÚ 2014-2020 počas dvoch volebných období pri riešení 



odkanalizovania obce, ktoré bude určite na etapy, by sa mali riešiť aj tieto ulice geodeticky  
zamerať, geodeticky vyznačiť a doriešiť výstavbu pokiaľ to bude možné z fondov EÚ, inak na 
to  obec  peniaze  nebude  mať.  Ide  o to,  aby  sa  to  zaradilo  do  PHSR  obce  a do 
novokoncipovaného budovaného smerného územného plánu obce Lehota formou dodatku 
a zmeny smerného územného plánu.
*Zástupca starostu Radoslav Kriváček – pokiaľ sú ďalšie žiadosti čo sa týka týchto ulíc, bude 
sa postupovať rovnakým spôsobom a dám vypracovať presný postup ako sa k tým uliciam 
dopracovať. 
**OZ  berie  na  vedomie  žiadosť  p.  Mikulovej  ako  podklad  a  doplnenie  k smernému 
územnému plánu a PHSR obce Lehota
Jednomyseľne schválené

Žiadosť:  Tatiana  a Miroslav  Kušnírovci,  Lehota  749  –  žiadosť  o pomoc  pri  usporiadaní  
parciel č. 751/2, 752/1, 752/2, 752/3
*Zástupca starostu Radoslav Kriváček – prečítal žiadosť a dal návrh, aby OZ zobralo žiadosť na 
vedomie a stavebná komisia sa ňou zaoberala
**OZ a/ berie na vedomie žiadosť manželov Kušnírovcov
          b/ odporúča stavebnej komisii aby bola nápomocná pri riešení tohto problému
Za 6, proti 0, zdržal sa 1 

Žiadosti tohto typu boli prejednané a zostali žiadosti o jednorazovú sociálnu výpomoc.
*P.Zaujecová Slávka – nakoľko žiadostí  stále pribúda bolo by dobré schváliť nejaké zásady 
podľa čoho sa občanom peniaze pridelia. 
*Zástupca  starostu  Radoslav  Kriváček  –  má  podklady  na  vypracovanie  VZN,  musí  to  byť 
schválené OZ. Pýtal sa, či je nejaká žiadosť akútna alebo či sa všetky žiadosti posunú až po 
schválení VZN
*P.Zaujecová  Slávka  –  žiadosť  Veroniky  Žilinskej  je  neodkladná,  je  to  sirota,  nedávno 
pochovala mamu treba túto žiadosť prejednať. 
Návrh sociálnej komisie : 50 eur predsedníčka soc.komisie stiahla 
P.Chmelár navrhuje : 200 eur s tým, že sa vyplatí na 2x
**OZ schvaľuje jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 200 eur, ktoré sa vyplatia na 2x pre 
Veroniku Žilinskú, Lehota č.234

K     bodu č.12:  Odsúhlasenie  návrhu  Zmluvy  o     dotácie  CVČ  a     schválenie  sumy na  1  dieťa   
v     CVČ  
*Zástupca starostu Radoslav Kriváček – oboznámil prítomných o situácii aká je v CVČ. Obecné 
zastupiteľstvo by malo prijať uznesenia k CVČ. Máme 3 žiadosti z CVČ celkovo na 14 detí, 
ktoré tieto centrá navštevujú. OZ by malo odsúhlasiť výšku dotácie z rozpočtu, ktorá bude 
poukazovaná na rok do CVČ na 1 dieťa. Doteraz táto suma bola 62,70 eur na jedno dieťa na 
rok  a to  je  aj  môj  návrh.  Táto  suma  bola  odporúčaná  aj  ministerstvom.  Je  na  zvážení 
poslancov akú sumu schvália.
*P.Chmelár požiadal zástupcu starostu, aby udelil slovo p. Mikulovej Kvetoslave, nakoľko je 
kompetentná v tejto veci niečo povedať. P.Mikulová objasnila poslancom na čo majú právo, 
aké majú možnosti a ako majú pripraviť zmluvu o poskytnutí dotácie.
*Zástupca starostu Radoslav Kriváček – v spolupráci s finančnou komisiou sa pripraví zmluva 
o poskytnutí dotácie. Zároveň dal návrh na uznesenie na schválenie výšky dotácie



**OZ schvaľuje dotáciu pre financovanie záujmovej činnosti detí s trvalým pobytom v obci 
Lehota  v CVČ  na  obdobie  od  1.1.2013  do  31.12.2013  vo  výške  62,70  eur/dieťa/rok  so 
spôsobom poskytovania dotácie mesačnej 1/12 z celkovej schválenej ročnej sumy
Jednomyseľne schválené
**OZ schvaľuje  možnosť  záujmovej  činnosti  detí  maximálne v troch CVČ súčasne,  pričom 
schválená výška dotácie na jedno dieťa sa pomerne prerozdelí pre jednotlivé CVČ. V prípade, 
že dieťa bude zapísané do viac ako troch CVČ, na základe výzvy obce rozhodne rodič (zákonný 
zástupca) dieťaťa, ktoré tri CVČ bude dieťa navštevovať
Jednomyseľne schválené

K     bodu č.13: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2013 hlavného kontrolóra obce  
*  Hlavný  kontrolór  Ing.  arch.  Oto  Hodál  –  prečítal  plán  kontrolnej  činnosti,  ktorý  bol 
prerokovaný na obecnej rade.(príloha k zápisnici)
*P.Chmelár – požiadal hlavného kontrolóra obce, aby zaktualizoval stav neplatičov, dlžníkov 
obce do 31.12.2012 a na budúcom OZ by sme mali prijať nejaké opatrenia. Ďalej sa dotazoval 
na to, že veľa občanov nemá zlegalizované stavby a tým nám unikajú financie.
*JUDr.Burda – požiadal hlavného kontrolóra obce vykonať previerku počtu kúpnopredajných 
zmlúv medzi obecným úradom a príslušnými občanmi(týka sa to vyššie citovaných ulíc), ktoré 
zmluvy boli zavkladované do katastra a aký bol celkový náklad finančných prostriedkov, ktoré 
boli vyplatené jednotlivým vlastníkom.
**OZ  schvaľuje  plán  kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  obce  na  1.polrok  2013  aj 
s doplnenými pripomienkami
Jednomyseľne schválené

K     bodu č.14: Rôzne  
*Zástupca starostu požiadal predsedu športovej komisie, aby navrhol členov komisie a ďalej 
požiadal predsedov sociálnej a kultúrno-školskej komisie o doplnenie členov
a/Predseda  športovej  komisie  Juraj  Pavel  navrhol  členov  športovej  komisie:  p.Látečková 
a p.Mesároš Pavol
b/Predsedkyňa sociálnej komisie Slávka Zaujecová doplnila za člena komisie p.Bernáthovú 
Alexandru
c/Predseda  kultúrno-školskej  komisie  Ing.Roman  Flóriš  doplnil  za  členov  komisie 
p.Andrášikovú Teréziu, p.Burdovú Annu a p.Drábika Štefana
**OZ berie na vedomie členov športovej  komisie a doplnenie členov sociálnej  a kultúrno-
školskej komisie

*Zástupca starostu podal informácie:
 -MAS VITIS – miestna akčná skupina,  bola podaná žiadosť o dotáciu 15.4.2013,  budeme 
čakať či NSK v rámci VITISU ako takého odsúhlasí dotáciu
-MAS  VITIS  organizuje  výstavu  vín  pod  názvom  „Šampión  vín“,  účasť  je  možná  iba  pre 
pozvaných.  Všetky  obce,  ktoré  sú  združené  v tejto  MAS,  všetci  zlatí  medailisti  sa  môžu 
zúčastniť na tomto udeľovaní (plaketa, samolepka). Z každej obce sú pozvaní 4 ľudia. 
-Ponitrianske združenie pre separovaný zber: už sú na obci všetky kontajnery, občania boli  
informovaní  aj  v časopise.  Zmluvy  sú  pripravené,  treba  doplniť  zoznam  obyvateľov,  je 
predpoklad do konca mája-júna by sa táto akcia mohla spustiť
-Informácia o údržbe ciest:  zimná údržba nám vyčerpala takmer celý rozpočet,  ktorý sme 
mali na celý rok odsúhlasený. Oslovil som nejaké firmy, ktoré by mohli začať robiť údržbu 



ciest, ale čakám aj na prísľub pána premiéra – rozdelenie peňazí na látanie dier, nebude to na 
obyvateľa  ale  podľa  km.  Budem  sa  snažiť,  aby  sa  výtlky  čo  najskôr  urobili.  Budem  to 
konzultovať s finančnou a stavebnou komisiou.
*JUDr.Burda – pýtal sa, či to budeme robiť s obecnými zamestnancami
*Zástupca starostu odpovedal, že nie, robili by to do konca roka a keď to urobí firma budeme 
mať aj záruku
*JUDr.Burda – na to myslel, aby to bolo odborne opravené. Na ich ulici narátal 31 výtlkov 
*P.Chmelár  –  informoval  prítomných  o tom,  že  na  stavebnú  komisiu  dostal  sťažnosť  na 
p.Jamriškovú, ktorá si urobila cestnú prekážku pred svojim domom a prečítal list, ktorý sa jej 
pošle. 
*Zástupca starostu – prechod pre chodcov : oslovil Obvodný úrad pre cestnú dopravu, prišlo 
vyrozumenie, dva prechody pre chodcov sa môžu realizovať. Jeden tu pri obecnom úrade, 
druhý hore pri novom obecnom úrade
-ďalšie informácie: v MŠ je pomocná sila zatiaľ na tri mesiace, mzdu prepláca ÚPSVaR. Takúto 
silu budeme žiadať aj na ďalšie obdobie, ak bude tento projekt ďalej pokračovať.
-bola  podpísaná  zmluva  so  zubárom,  čaká  sa  už  len  na  vyjadrenie  Úradu  verejného 
zdravotníctva o pridelenie licencie.
*K tejto informácii mal dotaz JUDr.Burda – mal odsúhlasených 5000 eur na nákup kresla, ako 
to dopadlo. Údajne kreslo sa nedalo použiť a čo je s tými peniazmi
*Zástupca starostu mu odpovedal: on si na kúpil nové kreslo, ale kompresor tam zostal a  plus 
tam bola úprava interiéru. Bližšie informácie k tomuto neviem podať.
*JUDr.Burda-požiadal hlavného kontrolóra, aby preveril, či 5000 eur bolo vynaložených podľa 
prijatého uznesenia.
Zástupca starostu podal ďalšie informácie: 
-vymaľovanie kultúrneho domu prebehlo pred akciou výstava vín
-obecný rozhlas už funguje na ulici Hliník, Za Parkanom, Škôlková ulica aj nová ulica oproti 
škôlke a Stará Hora, ušetríme 1/3 financií, keď to robíme vo vlastnej réžii ako keby to robila 
firma
-žiadosť o obnovu rigolov bola zaslaná na RSaÚC Nitra, zatiaľ ešte vyjadrenie neprišlo
-termín volieb je určený na sobotu 29.júna 2013, podávanie kandidátok je do 5.5.2013
Zástupca starostu požiadal JUDr.Burdu o podaní informácie ohľadom kanalizácie
*JUDr.Burda -  bol som na sedení, kde bol prítomný aj pán zástupca starostu v meste Nitra. 
Potom som sa  spojil  s Ing.Malíkom,  ktorý  poskytol  informácie  o technických  možnostiach 
odkanalizovania obce smerom na Nitru, je to možné. Pôvodný projekt sa o nič nezvyšuje, 
vzdialenosť je podobná je tam pár sto metrov rozdiel ako smerom na Veľké Zálužie. Čo sa týka 
nákladov je  to 3mil.630tis.  eur,  ktoré potrebujeme na to aby sme to spravili.  Čo sa týka 
projektu tak potrebujeme 28-33 tis.eur. Nemusíme meniť ani dopĺňať PD, ktorá je hotová 
v štádiu územného rozhodnutia,  ktorá je  každé  dva roky obnovovaná.  My môžeme začať 
stavebné konanie, pripraviť projektovú dokumentáciu a začať pre stavebné konanie a týmto 
stavebným  konaním  touto  projektovou  dokumentáciou  zmeníme  a doplníme  pôvodnú 
dokumentáciu,  ktorá  bola  pre  územné  rozhodnutie.  Nemusíme  dávať  peniaze  dvakrát. 
Budeme musieť urobiť verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu. Z obecného úradu 
odišli  2  listy smerom na akciovú spoločnosť a smerom na odštepný závod, ktorý nám dá 
správu  o tom,  či  je  to  alebo  nie  je  technicky  možné  a akciovú  spoločnosť  sme  požiadali 
o prevod práv a odovzdanie technickej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná pre územné 
rozhodnutie, aby nám to odovzdali. Keď to budeme mať, tak môžeme pokračovať ďalej.
*P.Chmelár – mal otázku na zástupcu starostu, že sa dopočul, že cigáni idú do Lehoty.



*Zástupca starostu mu odpovedal – nejdú cigáni do Lehoty, tomu nemôžeme zabrániť to by 
bola diskriminácia. Oslovil som podnikateľov, aj pán poslanec Gála bol na stretnutí s pánom 
Baginom, ktorý predáva budovu ktorú vlastní a navrhol obci, či by nekúpila túto budovu.
*P.Bagin – oboznámil prítomných so svojim problémom. Chce svoju nehnuteľnosť predať, ale 
nakoľko  má  neriešiteľný  problém  s nevysporiadaným  pozemkom,  tak  sa  mu  to  nedarí. 
Nevyhrážal  sa,  len som chcel  upozorniť  na  svoj  problém.  Požiadal  aj  Obec  Lehota,  či  by 
uvedenú  nehnuteľnosť  nekúpila,  načo  mu  pán  zástupca  starostu  odpovedal,  že  si  nevie 
predstaviť, že by mohla obec kúpiť nehnuteľnosť, obec môže byť nápomocná pri riešení jeho 
problému ale nič viac.
*P.Zaujecová Slávka – p.Bernáthová(mediátorka) bude 1x týždenne zadarmo riešiť aj takéto 
problémy, skĺbime to aj so sociálnou komisiou 
*JUDr.Burda – sa priamo spýtal pána Bagina, či predá budovu neprispôsobivým občanom
*P.Bagin – keby som mal taký zámer, tak by som tu nebol
*JUDr.Burda – takže odpoveď je nie 

K     bodu č.15 a     16: Interpelácia a     diskusia   
*P.Chmelár- mali by sme vyzvať občanov miestnym rozhlasom, aby si vyčistili jarky, ďalej ako 
bývajú Strnadový je tam prevalený priepust-rúra kade tečie voda z hora a potom vyviera voda 
pri Beluchových. Bolo by treba na určitom mieste ten priepust obnoviť a tá voda by stekala 
do potoka
*Zástupca starostu-chlapi tam budú robiť, lebo je tam prevalený aj vodovodný ventil, pozrú 
sa na to.
*Judr. Burda- to je problém niekde inde. Pod Strnadov mostek do rúry deti vrazili loptu, ktorá 
to upchala. Ale problém je v tom, že za Strnadovým mostekom je rigol, ktorý je celý zanesený, 
to treba vyčistiť a druhá vec je, že ten rigol od jeho mosteka smerom ku Koprdovým končí 
priamo v ceste a nemá napojenie do toho kanála ktorý je stredom tej cesty. Tam je 80 rúra 
ide stredom tejto cesty z hora, ale tento rigol pri Strnadových nie je napojený do toho kanála, 
preto voda v tom priestore vyteká na cestu. Bolo by treba spraviť stovku alebo tristovku rúru,  
dať do toho kanála, klepať a dať tam tento zlom, inak pôjde voda stále na cestu.
*P.Chmelár – poslanci máme kontrolovať a upozorňovať občanov keď sa niečo deje, nejaké 
nekalé veci. Mali by sme mať preukaz ako poslanci, aby sme sa preukázali
*Zástupca starostu – máš poverenie a občiansky preukaz tak sa ním preukáž
*P.Zaujecová Slávka – mne tu chýbajú nejaké kvietky, treba stromy zostrihať, ja viem, že do 
budúcnosti sa so všetkým ráta.  Keď prejdeš obec je tu len tráva a zelina a viac nič
*Ing.Flóriš – ja som ponúkal takú letnú školu pre našich študentov
*P.Zaujecová Slávka – či by sa na obecnom úrade nedal urobiť vchod zpredu od hlavnej cesty
*Zástupca starostu – nie je to problém, ale musí byť aj parkovisko poriešené, určite sa s  tým 
dá niečo robiť
*P.Zaujecová Slávka – nemáme žiadnu reprezentatívnu miestnosť
*P.Mikulová – občianka obce- vidí problém riešenia nedostatku miesta pre školopovinné deti 
v kontajnerovej škole. Ďalej mala dotaz – na Kaplonskej ulici sa spravili výkopy, či by sa kocky, 
ktoré  sa  brali  z pôvodných  chodníkov  a sú  niekde  uskladnené  by  sa  nemohli  dodať  tým 
ľuďom, keď sa spravili tieto výkopy, sú ochotní si to sami aj osadiť aj vybetonovať.
*Zástupca starostu – takúto iniciatívu len vítam, ale bude musieť byť aj niekto zodpovedný 
a bude to stavebná komisia
*P.Látečková – svetelná tabuľa je odsúhlasená komisiou. Jednu tabuľu dostaneme zdarma od 
Slovenskej  správy  ciest,  oni  ju  prídu  aj  osadiť  a budú to  aj  spravovať.  Z obecného úradu 



potrebujem,  len  mapu  hlavnej  ulice,  aby  to  tam  mohli  zakresliť  kde  to  bude  osadené 
a v prípade poruchy alebo čohokoľvek si oni za to budú zodpovedať lebo to budú spravovať

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

Overovatelia :
Alexander Gála                     ........................................................
Ing.Roman Flóriš, PhD.       .........................................................

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

                             zástupca starostu obce Lehota
                                                                                                                          v  plnom rozsahu

Uznesenia

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 17.apríla 2013 o 17.30 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Lehote

K     Bodu 4  
Uznesenie č.8/2013
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í
s uzatvorením  zmluvy  o vypracovaní  dokumentu  s RRA  v Nitre  a odovzdaním  dokumentu 
PHSR do 20.decembra2013

                   Radoslav Kriváček
                             zástupca starostu obce Lehota

                                                                                                                        v  plnom rozsahu

K     Bodu 5  
Uznesenie č.9/2013
Obecné zastupiteľstvo
1. b e r i e   n a   v e d o m i e
prezentáciu obnova vybraných priestorov obce Lehota areál OŠK



2. s ú h l a s í
 s uzatvorením zmluvy s SPU o poskytnutí diplomovej práce za sumu 500 eur

                   Radoslav Kriváček
                             zástupca starostu obce Lehota

                                                                                                                          v  plnom rozsahu

K     Bodu 6  
Uznesenie č.10/2013
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ Lehota

                   Radoslav Kriváček
                             zástupca starostu obce Lehota

                                                                                                                          v  plnom rozsahu

K     Bodu 7  
Uznesenie č.11/2013
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í
s návrhom  dodatku  č.  1  k VZN  č.  4/2010  o verejnom  poriadku  na  území  obce  Lehota 
s úpravou, v čl. I v bode 3 sa na konci vety vypúšťa slovo a pod

                   Radoslav Kriváček
                             zástupca starostu obce Lehota

                                                                                                                          v  plnom rozsahu

K     Bodu 8  
Uznesenie č.12/2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
3-izbový byt v 15 Bj manželom Dubeňovým

                   Radoslav Kriváček
                             zástupca starostu obce Lehota

                                                                                                                           v  plnom rozsahu

K     Bodu 10  
Uznesenie č.13/2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
pokračovanie v geodetickom zameraní ulice Škôlková a ulice Hliník, identifikovať parcely a ich 
vlastníkov, vytýčenie hraníc ulice
Zodpovedná : stavebná komisia



                   Radoslav Kriváček
                              zástupca starostu obce Lehota

                                                                                                                          v  plnom rozsahu

K     Bodu 11  
Uznesenie č.14/2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
otváracie hodiny pohostinstva nasledovne:
 Po – Št + nedeľa od 8.00 hod. do 22.00 hod.
 Pia – So od 8.00 hod.  do 23.30 hod.

                   Radoslav Kriváček
                             zástupca starostu obce Lehota

                                                                                                                           v  plnom rozsahu

K     Bodu 11  
Uznesenie č.15/2013
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
Žiadosť p.Lenčéša, ul. Hlboká 1082/79 Nitra o povolenie letnej terasy

                   Radoslav Kriváček
                             zástupca starostu obce Lehota

                                                                                                                           v  plnom rozsahu

K     Bodu 11  
Uznesenie č.16/2013
Obecné zastupiteľstvo
 a/ berie na vedomie žiadosť p.Bajerleovej
 b/  odporúča  stavebnej  komisii  vypracovať  adekvátne  riešenie  a vykonať  opatrenia, 
ktoré budú prijaté
 c/ zrealizovať opatrenia na odstránenie vzniknutého stavu

                   Radoslav Kriváček
                             zástupca starostu obce Lehota

                                                                                                                          v  plnom rozsahu

K     Bodu 11  
Uznesenie č.17/2013
Obecné zastupiteľstvo
 a/ berie na vedomie žiadosť p. Belka
 b/ odporúča zástupcovi starostu upozorniť listom p.Áča na sústavné presakovanie žumpy na 
obecnú komunikáciu, v opačnom prípade bude vec postúpená na riešenie na Obvodný úrad 
ŽP v Nitre



                   Radoslav Kriváček
                             zástupca starostu obce Lehota

                                                                                                                          v  plnom rozsahu

K     Bodu 11  
Uznesenie č.18/2013
Obecné zastupiteľstvo
 a/ berie na vedomie žiadosť pána a pani Sýkorovej
 b/ ukladá stavebnej komisii byť nápomocný pri riešení tohto problému
      Termín : do najbližšieho zastupiteľstva 

                   Radoslav Kriváček
                                   zástupca starostu obce Lehota

                                                                                                                           v  plnom rozsahu

K     Bodu 11  
Uznesenie č.19/2013
Obecné zastupiteľstvo
 b e r i e   n a   v e d o m i e
 žiadosť  p.  Mikulovej  Kvetoslavy ako podklad a doplnenie  k smernému územnému plánu 
a PHSR obce Lehota

                   Radoslav Kriváček
                             zástupca starostu obce Lehota

                                                                                                                          v  plnom rozsahu

K     Bodu 11  
Uznesenie č.20/2013
Obecné zastupiteľstvo
 a/ berie na vedomie žiadosť manželov Kušnírovcov
 b/ odporúča stavebnej komisii aby bola nápomocná pri riešení tohto problému

                   Radoslav Kriváček
                             zástupca starostu obce Lehota

                                                                                                                           v  plnom rozsahu

K     Bodu 11  
Uznesenie č.21/2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
jednorazovú  finančnú  výpomoc  vo  výške  200  eur,  ktoré  sa  vyplatia  na  2x  pre  Veroniku 
Žilinskú, Lehota č.234

                   Radoslav Kriváček
                             zástupca starostu obce Lehota

                                                                                                                        v  plnom rozsahu



K     Bodu 12  
Uznesenie č.22/2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
dotáciu pre financovanie záujmovej činnosti detí s trvalým pobytom v obci Lehota v CVČ na 
obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 vo výške 62,70 eur/dieťa/rok so spôsobom poskytovania 
dotácie mesačnej 1/12 z celkovej schválenej ročnej sumy

                   Radoslav Kriváček
                              zástupca starostu obce Lehota

                                                                                                                        v  plnom rozsahu

K     Bodu 12  
Uznesenie č.23/2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
schvaľuje možnosť záujmovej činnosti detí maximálne v troch CVČ súčasne, pričom schválená 
výška dotácie na jedno dieťa sa pomerne prerozdelí pre jednotlivé CVČ. V prípade, že dieťa 
bude  zapísané  do  viac  ako  troch  CVČ,  na  základe  výzvy  obce  rozhodne  rodič  (zákonný 
zástupca) dieťaťa, ktoré tri CVČ bude dieťa navštevovať

                   Radoslav Kriváček
                             zástupca starostu obce Lehota

                                                                                                                         v  plnom rozsahu

K     Bodu 13  
Uznesenie č.24/2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
plán  kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  obce  na  1.polrok  2013  aj  s doplnenými 
pripomienkami

                   Radoslav Kriváček
                             zástupca starostu obce Lehota

                                                                                                                         v  plnom rozsahu

K     Bodu 14  
Uznesenie č.25/2013
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e
a) členov športovej komisie v zložení: Mesároš Pavol a p.Látečková
b) doplnenie člena sociálnej komisie v zložení : Bernáthová Alexandra



c)  doplnenie  členov  kultúrnej  a školskej  komisie  v zložení  :Terézia  Andrášiková,  Mgr.Anna 
Burdová, Štefan Drábik

                   Radoslav Kriváček
                             zástupca starostu obce Lehota

                                                                                                                        v  plnom rozsahu


