
 
 

 

Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lehota,  

konaného dňa 17. septembra  2014 
v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote 

 
 
Prítomní:  
Starosta: Milan Chmelár 
Zástupca starostu: Dagmar Kubicová 
Hlavná kontrolórka: Ing. Iveta Bendová – ospravedlnená  
Poslanci: Alexander Gála, Milan Belko, Štefan Šúnik, JUDr. Jozef Burda, Jozef Selický 
 
Ospravedlnení poslanci: Ing. Jozef Mesároš, PaedDr. Vladimíra Chobotová, Ing. Ivan Chlebec 
 
Navrhnutý program: 

1. Úvod, otvorenie zasadnutia, schválenie programu 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky  
3. Prijatie rozpočtového opatrenia č. 02/2014 
4. Záver 

 
K bodu 1  
Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril privítaním všetkých prítomných starosta obce p. Milan Chmelár. 
Skonštatoval, že počet prítomných poslancov je  osem z deviatich,  takže OZ je uznášania schopné.  
 
Program bol jednomyseľne schválený. 
Hlasovanie: za 6 (Dagmar Kubicová, Alexander Gála,  Milan Belko,  Štefan Šúnik, JUDr. Jozef Burda, Jozef 

Selický). 
 
K bodu 2 
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov  a zapisovateľky  
Starosta obce p. Milan Chmelár navrhol a dal schváliť návrhovú  komisiu v tomto zložení: 

� Štefan Šúnik   
� Milan Belko   
� Dagmar  Kubicová             

 
� OZ jednomyseľne schvaľuje návrhovú komisiu 

Hlasovanie: za 6 (Dagmar Kubicová, Alexander Gála,  Milan Belko,  Štefan Šúnik, JUDr. Jozef Burda, Jozef 
Selický). 

 
K bodu 2 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov: 

� Alexander Gála                     
� Jozef Selický                 

 
Za zapisovateľku zápisnice bola určená  zamestnankyňa obce: 

� Helena Hargašová       
 

 
K bodu 3 
Prijatie rozpočtového opatrenia č . 02/2014   

� Starosta obce informoval poslancov o situácii, ktorá nastala pri riešení napojenia obce Lehota na R1.  
Treba dať vypracovať štúdiu na jednosmerné pripojenie z mosta Apolo a na obojstranné napojenie 
prostredníctvom kruhového objazdu z Apolo mosta do Lehoty a z Lehoty smer na Zvolen a Banskú 
Bystricu, cez kruhový objazd, pre osobné vozidlá. Granvia vyhotovila predbežný rozpočet, ktorý bol 
neúnosný,  preto štúdia presne upresní koľko finančných prostriedkov bude treba na vybudovanie 
napojenia. P. starosta ukázal poslancom projekty z Granvii a oboznámil ich so spomínaným napojením.  



 
 

 

� P. Kubicová – či by nebolo vhodné riešiť spolufinancovanie spolu s obcou Veľké Zálužie. P. starosta – 
momentálne obec Lehota vystupuje voči Granvii ako samostatný subjekt. V prvom rade to musí 
schváliť obec Lehota a potom sa to môže konzultovať s Veľkým Zálužím. Predbežne už 
o spolufinancovaní hovoril so starostom z Veľkého Zálužia a keď zvolá OZ, budeme sa ho musieť 
zúčastniť s obecnou radou a situáciu im ozrejmiť.  Štúdia by mala byť cca do troch týždňov vyhotovená 
a potom sa bude dať vyčísliť koľko bude stáť jednosmerné napojenie a koľko obojstranné.   

� Preto je potrebné urobiť úpravu rozpočtu a treba schváliť rozpočtové opatrenie, nasledovne: 
Navýšenie v príjmovej časti - „Nedaňový príjem, podp. 292 017 Vratky“ v sume 2 903 €. 
Výdavková časť – Program 1, podprogram 3, Správa a údržba majetku, od. 01.1.1.6, podpoložka 
635 005 znížiť schválený rozpočet z 15 000 € na 7 000 €. 
Výdavková časť – Program 1, podprogram 1, Manažment, od. 01.1.1.6, podpoložka 637 005 
Vypracovanie štúdie na jednostranné a obojstranné napojenie križovatky Lehota na R1 a z R1 navýšiť 
na sumu 9 903 €. Viď príloha.  

� JUDr. Burda – myslí si, že keď je to v časti katastri obce Lehota, v časti Nitra – Mlynárce, v časti obce 
Lužianky, by sme to nemali celé zaplatiť. Táto križovatka jednoznačne odbremení Kynek a mesto. Je 
evidentný záujem Kynečanov ako Nitrančanov aby sa cez ich časť nejazdilo, aby sa odbremenilo. Tam 
sú nielen obytné súbory, ale sú tam aj  priemyselné parky. Toto isté si dovolil tvrdiť, že toto platí aj pre 
Lužančanov.  Hlavným dôvodom kto bude platiť, by malo byť to, kto z koho bude mať prospech. Je 
dobré, že sa toto všetko realizuje, ale nechce aby to všetko platila obec Lehota, najväčší záujem by o to 
malo mať mesto Nitra. Keď to obec zaplatí celé, nikto nám to nezaplatí. Preto sa proti tomuto ohradzuje 
a nesúhlasí, aby naša obec platila celú štúdiu. Myslí si, že je to šité horúcou ihlou.  
 

� OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 02/2014.  
Navýšenie v príjmovej časti - Nedaňový príjem, podp. 292 017 Vratky v sume 2 903 €. 
Výdavková časť – Program 1, podprogram 3, Správa a údržba majetku, od. 01.1.1.6, podpoložka 
635 005 znížiť schválený rozpočet z 15 000 € na 7 000 €. 
Výdavková časť – Program 1, podprogram 1, Manažment, od. 01.1.1.6, podpoložka 637 005 
Vypracovanie štúdie na jednostranné a obojstranné napojenie križovatky Lehota na R1 a z R1 navýšiť 
na sumu 9 903 €. 

Hlasovanie: za 5 (Dagmar Kubicová, Alexander Gála,  Milan Belko,  Štefan Šúnik, Jozef Selický). 
       zdržal sa 1 (JUDr. Jozef Burda). 
 

 
K bodu 4   
Záver, ukončenie rokovania     

 

Na záver starosta ukončil mimoriadne rokovanie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým 
prítomným poslancom ako i občanom za účasť na  rokovaní obecného zastupiteľstva.  
 
 
 
Zapísala: 
 
Helena Hargašová                         ............................................ 
 
 
Overovatelia:                                            
 
Alexander  Gála                             ............................................    
 
 
Jozef  Selický                                  ............................................                
 

 
 

 
V Lehote dňa: 17.09.2014                             ................................................... 

                                 Milan  C h m e l á r                                
                                                 starosta obce Lehota                                                       

 



 
 

 

Uznesenia 
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lehote, ktoré sa konalo  

dňa 17. septembra 2014 o 17.30 hod.  
v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
K bodu 1 – otvorenie zasadnutia a  schválenie programu 
 
Uznesenie č. 59/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s c h v a ľ u j e 
navrhnutý program mimoriadneho zastupiteľstva. 
 
 
 
V Lehote dňa 17.09.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 

K bodu 2 – voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
 
Uznesenie č. 60/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
a) v o l í   

návrhovú  komisiu v zložení:  Štefan Šúnik, Milan Belko, Dagmar Kubicová,     
b) b e r i e   n a   v e d o m i e  

že za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov Alexandra Gálu a Jozefa Selického,  zapisovateľku 
zápisnice starosta určil  zamestnankyňu obce Helenu Hargašovú.  

          
         
             
V Lehote dňa 17.09.2014                                                                           ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
 
K bodu 3 – Prijatie rozpočtového opatrenia č. 02/2014 
 
Uznesenie č. 61/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s c h v a ľ u j e              
rozpočtové opatrenie č. 02/2014.   
Navýšenie v príjmovej časti - Nedaňový príjem, podp. 292 017 Vratky v sume 2 903 €. 
Výdavková časť – Program 1, podprogram 3, Správa a údržba majetku, od. 01.1.1.6, podpoložka 635 005 znížiť 
schválený rozpočet z 15 000 € na 7 000 €. 
Výdavková časť – Program 1, podprogram 1, Manažment, od. 01.1.1.6, podpoložka 637 005 Vypracovanie 
štúdie na jednostranné a obojstranné napojenie križovatky Lehota na R1 a z R1 navýšiť na sumu 9 903 €. 
 
 
 
V Lehote dňa 17.09.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


