
 
 

 

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

konaného dňa 13. augusta  2014 
v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote 

 
Prítomní:  
Starosta: Milan Chmelár 
Hlavná kontrolórka: Ing. Iveta Bendová 
Zástupkyňa starostu: Dagmar Kubicová 
Poslanci:  Alexander Gála, Milan Belko, JUDr. Jozef Burda, PaedDr. Vladimíra Chobotová, Jozef Selický, Ing. 

Jozef Mesároš (prišiel až pri rokovaní bodu č. 7) 
Ospravedlnení: Slávka Zaujecová, Ing. Ivan Chlebec  
  
  Navrhnutý program:  

1. Úvod, otvorenie zasadnutia, schválenie programu 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky  
3. Kontrola uznesení   
4. Určenie rozsahu  výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie a počet poslancov 
        na celé volebné obdobie   
5. Žiadosti 
6. Rozpočtové opatrenie č. 01/2014 
7. Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lehota na II. polrok 2014 
8. Kanalizácia - informácia 
9. Rôzne 
10. Interpelácie poslancov 
11. Diskusia 
12. 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 šesť z deväť poslancov,  OZ je uznášaniaschopné. 
P. starosta dáva na schválenie predložený program: 
Navrhnutý  program bol jednomyseľne schválený. 
Hlasovanie: za 6  (Dagmar Kubicová, Alexander Gála, Milan Belko,  PaedDr. Vladimíra  Chobotová), 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: 
� Jozef Selický      
� Alexander Gála     
� PaedDr. Vladimíra Chobotová               

 
� OZ jednomyseľne schvaľuje návrhovú  komisiu. 

Hlasovanie: za 6 (Dagmar Kubicová,  Alexander Gála, Milan Belko,  PaedDr. Vladimíra Chobotová, JUDr. 
Jozef Burda, Jozef Selický) 

Za overovateľov zápisnice určil poslancov: 
� Dagmar Kubicová                   
� Milan Belko 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená  zamestnankyňa obce: 
�  Elena Hargašová 

 
K bodu 3 
Kontrola uznesení   

• Uznesenie č. 39/2014 starosta skonštatoval, že  nakoľko do dnešného dňa nebol doručený ani jeden súhlas 
dotknutých susedov,  uznesenie nemohlo byť naplnené. 

 



 
 

 

K bodu 4 
Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie a počet poslancov na celé volebné 
obdobie 
� p. starosta predložil poslancom OZ materiál na  návrh uznesenia na určenie počtu poslancov pre voľby do 

orgánov samosprávy obce Lehota na volebné obdobie 2014-2018 a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu 
obce Lehota na volebné obdobie 2014-2018. Materiál obsahuje: Návrh na dôvodovú správu a uznesenie. 

� Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy. Podľa § 11 ods. 4 
písm. i) zákona SNR 369/1990 Zb.- o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je vyhradené 
obecnému zastupiteľstvu. Obce Lehota  t.j. najneskôr do 17.08.2014. Vzhľadom na rozsah činností, ktoré 
starosta zabezpečuje za účelom riadneho fungovania obce a kvalitného uspokojovania potrieb jej obyvateľov 
patrí medzi väčšie obce, navrhuje sa, aby OZ opätovne určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Lehota na 
plný úväzok a to na jeho celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2014 – 2018. 

�  V zmysle § 11, ods. 3, písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov OZ určí počet poslancov na celé volebné obdobie pred voľbami podľa počtu  
obyvateľov obce. Obec svojim počtom obyvateľov patrí pod písm. d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov, kde je 
rozpätie 7 až 9 poslancov. Obecná rada na svojom zasadnutí odporučila schváliť OZ v Lehote počet 
poslancov deväť v novom volebnom období 2014 – 2018, tak ako to bolo v doterajších volebných obdobiach. 
 

� Obecné zastupiteľstvo v Lehote: 
a) schválilo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 
     §11, ods. 4, písm. i), výkon funkcie starostu obce Lehota v novom volebnom období 2014-2018 na       

plný úväzok. 
Hlasovanie: za 6 (Dagmar Kubicová,  Alexander Gála, Milan Belko,  PaedDr. Vladimíra Chobotová, JUDr. 

Jozef Burda, Jozef Selický), 
b)  schválilo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov, podľa § 11, 

ods. 3,  písm. d) počet poslancov deväť v novom volebnom období 2014 – 2018. 
Hlasovanie: za 6 (Dagmar Kubicová,  Alexander Gála, Milan Belko,  PaedDr. Vladimíra Chobotová, JUDr. 

Jozef Burda, Jozef Selický) 
 
K bodu 5 
Žiadosti 
Katarína Semanová a Ing. František Seman bytom Lehota 654 
• Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku, za podmienok určených Obcou Lehota. Jedná sa o parcelu č. 

324/27 o výmere 42,0 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 13/2014, ktorý vypracovala Ing. 
Víziová, Georeal, Mariánska 2, Nitra a tento bol zaregistrovaný na Správe katastra Nitra pod ev. č. 772/2014 
dňa 9.7.2014. Zdôvodnenie: V roku 2000 rodina kúpila rozostavaný dom, súpisné číslo 654, ktorý už bol 
evidovaný v katastri nehnuteľností na Správe katastra Nitra, katastrálne územie Lehota, aj s jeho riadne 
zakreslenými hranicami. Na základe údajov z geometrického plánu a katastra vybudovali oplotenie okolo 
tohto domu. V dobrej viere a pevnom presvedčení, že tieto údaje, mapy a geometrický plán sú absolútne 
správne. Po zverejnení katastrálnej mapy obce Lehota na portály www.katasterportal.sk sme zistili, že údaje 
o našom dome v mape sa nekryjú s reálnou situáciou. Okamžite sme vyhľadali geodetickú kanceláriu a zadali 
spracovanie riadneho geometrického plánu. Príslušný geodét priamym zameraním reálnej situácie v teréne 
zistil, že v katastrálnom operáte je nesprávne zakreslený ich dom, z čoho sa aj odvíjalo nesprávne zameranie 
oplotenia. Vzhľadom nato, že pri stavbe oplotenia sme použili trasovanie oplotenia podľa pôvodného 
vlastníka, pričom tento vychádzal z riadnych geodetických podkladov a katastrálnej mapy, tak sme sa dostali 
na obecný pozemok, pričom neoprávnene užíva rodina  42 m2 obecného pozemku . Až doteraz boli 
presvedčení, že hranice ich pozemku od ulice sú absolútne správne vytýčené. Túto časť pozemku, ktorú majú 
riadne oplotenú a hranice novej parcely 324/27 kopírujú toto oplotenie, by radi odkúpili do svojho výlučného 
vlastníctva za podmienok určených obecným zastupiteľstvom. 

• Obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. v znení   neskorších predpisov schvaľuje  priamy predaj nehnuteľnosti, vedenej na GP č. 
13/2014, parcela č.  324/27 zastavané plochy o výmere 42 m2,  k.ú. Lehota, v cene 17 € eur za 1 m2  Ing. 
Františkovi Semanovi, dátum narodenia: 04.01.1950, bytom 951 36  Lehota č. 654 a Kataríne Semanovej, 
rodená Vozáriková, dátum narodenia: 20.07.1953, bytom 951 36 Lehota č. 654, v spoluvlastníckom podiele 
1/1. Uvedený predávaný majetok obce v prírode dlhé roky tvorí súčasť nehnuteľností t.č. užívanej 
kupujúcimi. Kupujúci uhradí kúpnu cenu 714 eur (slovom sedemstoštrnásť eur)  na  účet Obce Lehota č. 
0800933001/5600, alebo  v hotovosti do pokladne Obecného úradu. 

Hlasovanie: za 6  (Dagmar Kubicová,  Alexander Gála, Milan Belko,  PaedDr. Vladimíra 
                             Chobotová, JUDr. Jozef Burda, Jozef Selický) 
 



 
 

 

K bodu 6 
Rozpočtové  opatrenia č. 01/2014 v zmysle VZN č. 1/2012 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 
a majetkom obce, § 17 ods. 4, písm. c) 
□ Na základe protokolu o výsledku kontroly najvyššieho kontrolného úradu,  Farský úrad v Lehote nepoužil 

poskytnutú dotáciu v minulom roku a preto túto dotáciu vrátil na účet obce. Z tohto dôvodu bol navýšený 
rozpočet obce  o sumu 2 000 €. Preto starosta obce navrhuje v rámci rozpočtového opatrenia dotáciu pre 
farský úrad  na rok 2014 zvýšiť zo sumy 3 500 € na sumu 5 500 €.  
 

□ OZ  jednohlasne schválilo Rozpočtové opatrenie č. 01/2014. 
Hlasovanie: za 6 (Dagmar Kubicová, Alexander Gála, Milan Belko,  PaedDr. Vladimíra 
                              Chobotová, JUDr. Jozef Burda, Jozef Selický) 
 
K bodu 7  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lehota na II. polrok 2014 
• p. starosta prečítal podrobne plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lehota na II. polrok 2014. 
• Počas predkladania návrhu prišiel poslanec Ing. Jozef Mesároš, ktorý  sa ospravedlnil za oneskorený príchod 

na zasadnutie zastupiteľstva, pre pracovnú zaneprázdnenosť.   
• p. starosta sa spýtal prítomných poslancov, či majú námietky voči predloženému plánu  kontrolnej činnosti 

HK, tak ako im bol prečítaný. JUDr. Jozef Burda namieta, že plán nie je konkrétny. Sú to iba všeobecné  veci 
a po polroku dostaneme stručnú správu, preto ho p. starosta vyzval aby konkretizoval svoje požiadavky. P.  
Burda  žiada,  aby bolo hlavnej kontrolórke uložené skontrolovať dohody o vykonaní činnosti za II. polrok 
2014 všetkých poslancov a zamestnancov obce. Ďalej žiada,  aby bolo prekontrolované  vyúčtovanie 
cestovných náhrad všetkých osôb,  ktoré používajú osobné motorové vozidlá na obecnom úrade (mesačná 
výška).Ďalej žiada kontrolu uhradených faktúr vyplácaných prevodom z banky za rok 2014,  žiada 
prekontrolovať v akom stave je nárok na sumu 1 929 € od firmy MIFER (upozorňuje na premlčaciu dobu),  
žiada kontrolu poskytnutých dotácii na rok 2014 v zmysle VZN 01/2008 (týka sa to všetkých dotácií pre 
všetky spoločenské organizácie v obci), či sú splnené všetky podmienky na poskytovanie týchto dotácií 
s citovaného VZN 01/2008, či sú podpísané dohody zo všetkými spoločenskými organizáciami a kópie 
všetkých zúčtovacích dokladov. Žiada kontrolu o dodržiavaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám 
a kontrolu zmlúv o predaji, nájme a poskytnutých dotáciách Vyjadrenie žiada písomne do najbližšieho 
zastupiteľstva. 

• p. starosta odpovedal p. Burdovi, že plán kontrolnej činnosti HK je jedna záležitosť a jeho požiadavky druhá. 
Preto navrhuje aby plán činnosti HK bol schválený tak ako bol predložený poslancom na prerokovanie a na 
 požiadavky, ktoré adresuje obecnej kontrolórke,  boli riešené obecnou kontrolórkou  podľa zákona369/1990 
Zb.  o obecnom zriadení.  

• Poslankyňa Dagmar Kubicová namieta, že termín spracovania týchto úloh je prehnaný,  krátky. 
• Starosta upozorňuje p. Burdu, že faktúry, ktoré on žiada prekontrolovať osobne kontroluje pred úhradou a vie 

koľko ich je od začiatku roku,  preto tento termín  na vykonanie tejto kontroly nie je reálny.   
• Poslanec, Gála upozorňuje, že schválenie plánu kontrolnej činnosti je duplicitný- takmer všetci poslanci 

navrhujú  aby bol schválený plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 tak ako bol predložený hlavnou 
kontrolórkou , lebo požiadavky,  ktoré má p. Burda ,  sú zahrnuté v tomto pláne. 

• Starosta obce dáva hlasovať  o návrhu,  plánu kontrolnej činnosti HK  tak, ako ho v úvode tohto rokovania 
predložil.  
 

• Obecné zastupiteľstvo   
a) b e r i e   n a   v e d o m i e  

           návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2014, 
b) s c h v a ľ u j e 

           plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2014, podľa predloženého návrhu.  

Hlasovanie:   za 5   (Dagmar Kubicová, Alexander Gála, Milan Belko,  PaedDr. Vladimíra Chobotová ) 
        proti l: (JUDr. Jozef Burda)  
        zdržal sa 1:  (Ing. Jozef Mesároš) 
 

K bodu 8 
Kanalizácia – informácia  
� Starosta obce informuje občanov, že od nástupu do funkcie starostu sa venuje neustále problematike 

„kanalizácia“,  bol na pracovných cestách  na Morave, v Čechách a na Slovensku za účelom vybudovania 
kanalizácie a koreňovej čističky odpadových vôd (KČOV)  v našej obci. Je predpoklad, že  KČOV by mohla 
byť v Lehote vybudovaná za „za jamou“ na konci obce smerom k Veľkému Zálužiu. Obec je vyspádovaná 



 
 

 

týmto smerom a preto je prirodzené a bolo by aj dobré keby,  kanalizácia smerovala prirodzeným spádom  
k „jame“ kde by mohla byť vybudovaná KČOV pre našu obec. P. Dolog ako ekológ obce túto alternatívu 
budovania kanalizácie a KČOV v našej obci podporuje i z ekologického hľadiska. P. starosta informuje, že 
taktiež sa uvažuje s vybudovaním poldera (zachytávača dažďových vôd ) pri ihrisku,  aby sa predišlo 
záplavám v obci, ktoré by mohli vzniknúť pri lokálnych prietržiach mračien. Tento polder by zároveň slúžil 
i na stále zásobovanie vodou nášho potoka a tým by bolo zabezpečené riedenie vyčistenej  vody   s vodou  
z potoka. Toto riešenie by malo veľký význam i z hľadiska vplyvu na životné prostredie v našej lokalite. P. 
Selický sa pýta, že koľko ľudí ma záujem o  pripojenie na obecnú kanalizáciu p. Dolog odpovedá, že podľa 
zákona je každý občan povinný napojiť sa na obecnú kanalizáciu. P. Burda bol by osobne za,  ale....... má tri 
veci , bývalý starosta p. Zaujec informoval pred koncom svojho pôsobenia, že budeme napojení na Nitru 
a čaká sa na peniaze, ale zistil asi 6 rokov dozadu, že  nás ZVAK informoval  o napojení iba pre  veľké 
aglomerácie. V roku 2012 sme prijali uznesenie, že sa napojíme do Nitry. P. starosta odpovedá, že situácia sa 
mení a podľa jeho zistení bude pre našu obec lepšie ak budeme mať vlastnú KČOV,  lebo hlavne do 
budúcnosti je tendencia,  že poplatky za  stočné sa budú zvyšovať. Preto chce aby po vybudovaní kanalizácie 
bolo stočné na jedného občana/rok cca 25 €. Pokiaľ budeme rozumne spravovať svoju vlastnú KČOV, ktorá 
má minimálne nároky na el. energiu a údržbu a tým i nízke náklady na prevádzku je možné túto cenu 
stočného čo najdlhšie udržať.  Pri správnom prevádzkovaní sa z tejto čističky nešíri zápach o čom sme sa 
presvedčili i na vybudovaných čističkách v Čechách, na Morave i na Slovensku. 

 
K bodu 9  
Rôzne 
• p. starosta informuje, že obec Lehota začala ako prvá separovať odpad  v rámci ponitrianskeho združenia 

separovaného zberu, 
• na bývalom areáli PD prebehla kontrola zo životného prostredia, 
• ďalej informuje, že prebehla  Kontrola požiarnej ochrany na objektoch obecného úradu,  
• materská škola – v kuchyni prebieha rozsiahla rekonštrukcia elektrických,  vodovodných a kanalizačných 

rozvodov z dôvodu prestárlosti týchto vedení a zvýšenia kapacity materskej škôlky,  
• montujú sa slnečné kolektory ktoré budú zásobovať teplou úžitkovou vodou celú prevádzku kuchyne MŠ 

a prebytok pôjde na dokurovanie, 
• v piatok 29. 08.2014   bude 70 výročie SNP – pri tejto príležitosti budú oslavy výročia v našej obci, pri ktorej 

bude zapálená vatra. 
 
K bodu 10  
Interpelácie poslancov 
P. Dagmar Kubicová  
� Kaplonská cesta, či sa budú robiť rigoly? Starosta informuje, že sú v pláne ešte tento rok podľa stavu 

financií. Ing. Jozef  Mesároš,  ľudia sa pýtajú na lavičky na zastávkach autobusov – starosta odpovedá, že 
tieto sú v pláne a už sa na nich pracuje. Budú dorobené  na všetkých štyroch zastávkach. 

 
P. Jozef Selický  
� Poukazuje na lepenie plagátov na zastávkach. 
 
JUDr. Jozef Burda 
� Zistil, že na detský parlament je podané trestné oznámenie,  preto lebo nedodal tovar obciam,  aj našej obci. 

Ako to je?  P. starosta odpovedal, že  tovar našej obci bol dodaný iba čiastočne (zariadenie do MŠ a OÚ), 
preto sa snažil skontaktovať s kompetentnou osobou z detského parlamentu, ktorá prisľúbila, že tovar dodá. 
Momentálne je podané trestné oznámenie a prípad rieši polícia.  

 
K bodu  11 
Diskusia 
Ing. Jozef Mesároš, poslanec OZ 
□ Ohľadom retardérov informuje zastupiteľstvo, že niektorí občania sú za umiestnenie retardérov, niektorí sú 

proti. Celkove občania s tým nesúhlasia, preto sťahuje svoj návrh na výstavbu retardérov.  
 
P. Tomáš Petrík, občan obce   
□ Ako ideme v ústrety podnikateľom? P. starosta sa pýta, čo konkrétne tým myslí. P. Petrík si sťažuje, že 

pozemok, ktorý užívajú už roky oproti fary nebol jeho synovi odpredaný vo výmere v akej požadoval. 
Starosta odpovedal , že záujem obce je tu vytvoriť parkoviská pre učiteľov základnej školy. Je to v súlade 
so smerným územným plánom obce “Centrálnej zóny obce“ a preto obec postupuje v zmysle tohto plánu. 



 
 

 

JUDr. Jozef Burda, poslanec OZ  
□ Konštatuje, že nevie o žiadnom projekte centrálnej zóny obce. P. Kubicová informovala p. poslanca Burdu, 

že tento projekt bol riadne dávno prerokovaný občanmi a v obecnom zastupiteľstve a na tomto podklade je 
vyhotovená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. 

□ P. Burda znovu spochybňuje tvrdenie p. Kubicovej a preto p. Gála upozorňuje p. poslanca, že obec 
plánovala budovanie centrálnej zóny už dávno asi pred 6 rokmi, keď obec odkúpila „Kováčov dom“ aj 
s pozemkom . Túto skutočnosť potvrdil i poslanec p. Belko, ktorý si na túto skutočnosť pamätá, lebo bol 
v tom čase poslancom OZ. 

 
P. Pavol Jánoška, občan obce 
□ Či nie je možné zapracovať prípojky kanalizácie do projektu.  
□ Ďalej skonštatoval že zvýšenie úrovne životného prostredia v našej obci ho stálo o 100 € za rok viac 

z dôvodu vývozu žumpy. Starosta odpovedá, že porušovanie by ho stálo oveľa viacej a malo by ho tešiť že 
zlepšil životné prostredie v tejto obci.  
 

 
K bodu 12 
Záver, ukončenie rokovania 
 
P. starosta ukončil riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým poslancom a občanom za 
účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva.. 
 
 
 
 
Zapísala: Hargašová 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Milan Belko              ...................................................                                                    
 
 
Dagmar Kubicová      ...................................................  
 
 
 
 
V Lehote, dňa 21. augusta 2014 
 
 
 
                                                                                                                           ––––––––––––––––––––––-                                                                                                                        
                                                                                                                                Milan  C h m e l á r  
                                                                                                                                      starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

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

dňa 13. augusta 2014 o 18.00 hod.  
v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota 

__________________________________________________________________________________ 
 
K bodu 1 – Schválenie programu 
 
Uznesenie č. 47/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s c h v a ľ u j e 
program obecného zastupiteľstva. 
 
 
V Lehote dňa 21.08.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 

K bodu 2 – Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
 
Uznesenie č. 48/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
a) v o l í   

návrhovú  komisiu v zložení:  Jozef Selický, Alexander Gála, PaedDr. Vladimíra Chobotová,           
b) b e r i e   n a   v e d o m i e  

že za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov Dagmar Kubicová a Milan Belko  a za zapisovateľku 
zápisnice starosta určil  zamestnankyňu obce Helenu Hargašovú.   

          
                     
 
V Lehote dňa 21.08.2014                                                                           ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
K bodu 4 – Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie a počet poslancov na 
celé volebné obdobie 
 
Uznesenie č. 49/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
a) s c h v a ľ u j e   
     v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 11, ods. 3, písm. 

d)  počet poslancov deväť v novom volebnom období 2014-2018, 
b) s c h v a ľ u j e  

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 11, ods. 4, písm.     
i), výkon funkcie starostu obce Lehota v novom volebnom období 2014-2018 na plný úväzok.  

 
 
V Lehote dňa 21.08.2014                                                                           ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
  
K bodu 5 – Žiadosti 
 
Uznesenie č. 50/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s c h v a ľ u j e 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení   
neskorších predpisov  priamy predaj nehnuteľnosti, vedenej na GP č. 13/2014, parcela č.  324/27 zastavané 
plochy o výmere 42 m2,  k.ú. Lehota, v cene 17 € eur za 1 m2  Ing. Františkovi Semanovi, dátum narodenia: 



 
 

 

04.01.1950, bytom 951 36  Lehota č. 654 a Kataríne Semanovej, rodená Vozáriková, dátum narodenia: 
20.07.1953, bytom 951 36  Lehota č. 654, v spoluvlastníckom podiele 1/1. Uvedený predávaný majetok obce 
v prírode dlhé roky tvorí súčasť nehnuteľností t.č. užívanej kupujúcimi. Kupujúci uhradí kúpnu cenu 714 eur 
(slovom sedemstoštrnásť eur)  na  účet Obce Lehota č. 0800933001/5600, alebo  v hotovosti do pokladne 
Obecného úradu. 
  
 
V Lehote dňa 21.08.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
 
K bodu 6 – Rozpočtové opatrenie č. 01/2014   
 
Uznesenie č. 51/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s c h v a ľ u j e     
Rozpočtové opatrenie č. 01/2014. 
 
V Lehote dňa 21.08.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
 
 
K bodu 7 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lehota na II. polrok 2014   
 
 
Uznesenie č. 52/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
a)  b e r i e   n a   v e d o m i e  

    návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2014, 
b) s c h v a ľ u j e 
     plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2014, podľa predloženého návrhu.  
 

 
V Lehote dňa 21.08.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


