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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28. septembra 2011 

 v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
 

       P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
       Ospravedlnený: Igor Víglaský 
       Overovatelia: Michal Jenis a Ján Vatala. 
       Okrem poslancov sa OZ zúčastnila hlavná kontrolórka obce Mária Šalková a 3 občania. 

 
1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 
2. Kontrola plnenia uznesenia zo dňa 19.8.2011.  
3. Návrh na zmenu rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ. 
4. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky obce.  
5. Žiadosť Jozefa Víglaského č.d.557 o odkúpenie časti pozemku pri rod. dome . 
6  Žiadosť Evy Rajnákovej  o odkúpenie pozemku pri rod. dome pop. č. 239.  
 7.  Rôzne: 
     -Podanie informácie o pripravovanej  modernizácii verejného rozhlasu 
     -Informácia o začatí prác na spevnených plochách v okolí SKC 
     -Informácia o pokračovaní prác na odvodnení cesty u Zduchov a Garajov 
     -Podanie informácie o zakúpení nových fasádnych hodín 
     -Podanie informácie o pripravovanej voľbe riaditeľa ZŠ s MŠ 

     8.  Diskusia. 
     9. Návrh na uznesenie a záver. 
 

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, určenie overovateľov zápisnice. 
 Zasadnutie otvorila starostka obce o 18:35 hod. a privítala prítomných. Za 
overovateľov zápisnice navrhla p. Michala Jenisa a p. Jána Vatalu. Navrhovatelia boli 
všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení.                 

Zároveň prečítala návrh programu, ktorý bol tiež poslancami jednohlasne schválený. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 19.08.2011.  
Kontrolu plnenia uznesení prečítala poslancom starostka obce. 
Uznesením č. 27/2011 bola vzatá na vedomie správa o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.6.2011-
splnené. 
Uznesením  č. 28/2011 bol schválený dodávateľ stravy pre ZŠ s MŠ Dominik n. o. Veľká Lehota -
splnené. Ďalej bolo schválené 2.finančné pásmo nákladov na nákup potravín od 1.9.2011 
Uznesením č. 29/2011 bolo schválené VZNč,4/2011 o miesta a čase zápisu dieťaťa do ZŠ s MŠ 
Uznesením   č. 30/2011 bol schválený výber do 2 kola podprahovej zákazky Modernizácia verejného 
rozhlasu  3 uchádzači. 
Uznesením č. 31/2011 bola vzatá na vedomie správa z vládneho auditu vykonaného Správou 
finančnej kontroly  Zvolen zo dňa 18.7.2011.  
Uznesením č. 32/2011 bola schválená Dotácia pre Dominik n.o. na dovoz stravy pre dôchodcov v obci 
Veľká Lehota. 
Uznesením č. 33/2011 bola schválená zmena rozpočtu obce  na rozšírenie ihriska.  
Uznesením č. 34/2011 bol schválený dodávateľ Modernizácie verejného rozhlasu Firma MK hlas zo 
Sabinova. 
Uznesením č. 35/2011 bola schválená zmena rozpočtu obce na realizáciu prác- spevnenie ostatných 
plôch okolo budovy SKC. 
Uznesením č. 36/2011 bol schválený Dodatok  č.1/2011 k VZN č.1/2010 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa  a žiaka školských zariadení.  
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3. Návrh na zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. 
      Návrh na zmeny rozpočtu obce prečítala prítomným účtovníčka obce p. Mániková. Do 
pôvodných zmien rozpočtu navrhla doplniť ešte navýšenie v príjmovej časti o 329,- € - 
poistné plnenie z poistnej udalosti – úder bleskom, vo výdavkoch navýšiť o 30,- € cestovné 
pre deti a rodičov za vystúpenie na novobanskom jarmoku a o 1000,- € navýšiť kapitálové 
výdavky na Spoločensko-kultúrne centrum – palisády. Poslanci k navrhovaným zmenám 
nemali takmer žiadne výhrady. Pri tomto bode sa diskutovalo o navýšení rozpočtu na SKC na 
palisády, ktoré by mali byť osadené do svahu vedľa SKC, ktoré by sa esteticky hodili 
k prostrediu a spevnili  svah. Poslanci nakoniec jednohlasne odsúhlasili navrhované aj 
doplnené zmeny rozpočtu obce.  
 

Potom p. Mániková prečítala návrh zmien rozpočtu ZŠ s MŠ – rozúčtovanie 
dofinancovania miezd a odvodov pre ZŠ vo výške 10 000,- € a presun prostriedkov 
z materskej školy a školského klubu detí na výdajnú školskú jedáleň. Pri rozúčtovaní 
dofinancovania informovala poslancov, že škola dostala teraz fin. prostriedky vo výške 10 
000,- €, ale približne takáto istá suma im bude ešte na výplatu miezd a odvodov v r. 2011 
chýbať. Predpokladá sa, že škola bude podávať ešte jednu žiadosť o dofinancovanie, ale nie je 
isté, či štát poskytne ďalšie prostriedky. Ďalej v zmenách rozpočtu bol aj presun vo 
financovaní zo vzdelávacích poukazov – z učebných pomôcok na odmeny učiteľom, ktorí 
vedú krúžkovú činnosť. P. Mániková k tomu uviedla, že sa informovali aj s p. starostkou 
u účtovníčky školy p. Garajovej, či by nemohla byť časť mzdy na školský klub detí hradená aj 
zo vzdelávacích poukazov. Dôvodom je to, že čas krúžkov sa prekrýva s časom prevádzky 
školského klubu detí. Podľa vysvetlenia p. Garajovej to nie je možné, pretože krúžky majú 
učitelia vykonávať mimo doby pracovnej činnosti. Navýšenie rozpočtu výdajnej školskej 
jedálne bolo nutné z dôvodu zmeny vo vydávaní obedov v ZŠ s MŠ. Nakoľko prítomní 
poslanci nemali k navrhovaným zmenám žiadne výhrady, tieto jednohlasne schválili.  
 
                                                                                   U z n e s e n i e  č. 37/2011                                                  
Obecné zastupiteľstvo  

S c h v a ľ u j e 
1. Zmeny rozpočtu obce 

Program  
Podprogram a 
prvok 

Funkč. 
klasif. Ekon. klasif. Suma v eur Text 

PRÍJMY:        +13269,-  

      133012 KZ 41  +110,- eur Za užívanie verejného priestranstva 

      212003 KZ 41  +270,- eur Prenájom Spoločensko-kultúrneho centra 

      221004 KZ 41  +250,- eur Stavebná správa - poplatky za stavebné konanie 

      223001 KZ 41  +60,- eur Za vstup do cintorína (firmám pri stavebných prácach) 
      223003 KZ 41  +230,- eur Za stravné 

      292012 KZ 41 + 540,- eur 
Z dobropisov (vrátená časť platby za fasádne hodiny na 
MSKC) 

      312001,KZ11T1  +1000,- Dotácia z ÚPSVaR za §50i) -  ESF  

      312001,KZ11T2  + 200,- Dotácia z ÚPSVaR za §50i) -  ŠR 
      312001 KZ111  +10280 eur Dotácie - prenesené kompetencie z KŠÚ pre ZŠ, SODB 

   292006 KZ41  +329,-eur Z poistného plnenia-  úder bleskom-Kooperativa 

VÝDAVKY:        +3 233,- 
  
  

Program 1   01.1.1.6 633016  KZ41  -12,- eur Reprezentačné OcÚ 
    01.1.1.6 634002  KZ41  +12,- eur Servis, údržba, opravy auta (STK) 

    01.1.1.6 637005  KZ41  -80,- eur Špeciálne služby – OcÚ 

    01.1.1.6 637016  KZ41  +80,- eur Prídel do soc. fondu - OcÚ 
    01.3.2 625003KZ111  +10,- eur Soc. poist. - úrazové poistenie - sčítanie obyv., domov, bytov  

    01.3.2 631001KZ111  +17,- eur Cestovné - sčítanie obyv., domov, bytov  
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    01.3.2 632003KZ111  +4,10 eur Telefón - SODB 

    01.3.2 633006KZ111  +2,80 eur Kanc. potreby - SODB 

    01.3.2 634001KZ111  +10,10  Benzín - SODB 

    01.3.2 637027KZ111  +1231,-  Dohody - sčítanie obyv., domov, bytov  
Program 2 2.1.1 01.1.2 637016 KZ 41  +10,- eur Prídel do SF - kontrolór 

    01.1.2 642006 KZ 41  -10,- eur Členské  
  2.2.2 01.1.1.6 633002 KZ 41  +595,- eur Výpočtová technika (PC zostava, skener, externý harddisk) 

    01.1.1.6 633003 KZ 41  -200,- eur Telekomunikačná technika 

    01.1.1.6 635004 KZ 41  -395,- eur Oprava, údržba prevádzkových strojov, prístrojov... 

  2.2.3 01.1.1.6 632002 KZ 41  +31,- eur Voda, starý OcÚ 

Program 3 3.1.1 01.1.1.6 637003 KZ 41  +400,- eur Propagácia, reklama, inzercia 

  3.2.4 06.6.0 632003 KZ 41  +70,- eur Poštovné - stavebný úrad 

Program 4 4.3.1 05.1.0 633006 KZ 41  -700,- eur Materiál - kukanádoby 

    05.1.0 637004 KZ 41   -500,- eur Ostatné služby - odpad  

    05.1.0 637004 KZ 41   +2 000  Zneškodnenie odpadu - kontajnery  

  4.3.2 05.1.0 637004 KZ 41   -800,- eur Odvoz separ. odpadu 

Program 5 5.1 04.5.1.3 633006 KZ 41  +2000,-  Materiál - cesty (na opravu ciest, aj na posyp)  

    04.5.1.3 635006 KZ 41  +1500,-  Oprava, údržba ciest  

    04.5.1.3 636002 KZ 41  -600,- eur Nájom strojov 

    04.5.1.3 717002 KZ 46  -6601,- 
Rekonštrukcia ciest - z kapitálových výdavkov presun na 
bežné  

  5.2 01.1.1.6 625003 KZ 41  +2,- eur Soc. poist. - úraz. poist. - správa majetku  

    01.1.1.6 633004 KZ 41  -9,- eur Zariadenie, náradie...  

    01.1.1.6 635006 KZ 41  +7,- eur Údržba budov, objektov (montáž vodomeru-starý OcÚ) 

  5.3.1 06.2.0 
611 KZ 41, 
11T1, 11T2  +2325,- eur 

Mzdy, platy - §50i - rozúčtovanie podľa dotácie z ÚPSVaR - 
85% z ESF a 15% zo ŠR 

    06.2.0 
623 KZ41,  
11T1, 11T2  +300,- eur 

ZP Dôvera - §50i - rozúčtovanie podľa dotácie z ÚPSVaR - 
85% z ESF a 15% zo ŠR 

    06.2.0 
625001 KZ41 

11T1, 11T2  +50,- eur 
SP-nemocenské - §50i - rozúčtovanie podľa dotácie z 
ÚPSVaR - 85% z ESF a 15% zo ŠR  

    06.2.0 
625002 KZ41 

11T1, 11T2  +500,- eur 
SP-starobné - §50i - rozúčtovanie podľa dotácie z ÚPSVaR - 
85% z ESF a 15% zo ŠR 

    06.2.0 
625003 KZ41 

11T1, 11T2  +40,- eur 
SP-úrazové - §50i - rozúčtovanie podľa dotácie z ÚPSVaR - 
85% z ESF a 15% zo ŠR  

    06.2.0 
625004 KZ41 

11T1, 11T2  +120,- eur 
SP-invalidné - §50i - rozúčtovanie podľa dotácie z ÚPSVaR - 
85% z ESF a 15% zo ŠR 

    06.2.0 
625005 KZ41 

11T1, 11T2  +50,- eur 
SP-v nezamestnanosti - §50i-rozúčtovanie podľa dotácie z 
ÚPSVaR-85% z ESF a 15% zo ŠR 

    06.2.0 
625007 KZ41 

11T1, 11T2  +150,- eur 
SP-poist. do RF §50i - rozúčtovanie podľa dotácie z ÚPSVaR 
- 85% z ESF a 15% zo ŠR 

  5.3.2 06.2.0 
633004 KZ41 

11T1, 11T2  +700,- eur 
Prevádz. stroje - MOS - rozúčtovanie podľa dotácie z 
ÚPSVaR - 85% z ESF a 15% zo ŠR (a nákup krovinorezu) 

    06.2.0 
633010 KZ41 

11T1, 11T2  +50,- eur 
Pracovné pomôcky MOS - rozúčtovanie podľa dotácie z 
ÚPSVaR - 85% z ESF a 15% zo ŠR 

    06.2.0 
633006 KZ41 

11T1, 11T2  +30,- eur 
Voda MOS - rozúčtovanie podľa dotácie z ÚPSVaR - 85% z 
ESF a 15% zo ŠR 

    06.2.0 635006 KZ41  -30,- eur Údržba budov, objektov...  

    06.2.0 636002 KZ41  -150,-eur Nájom strojov, prístrojov...  

    06.2.0 637011 KZ41  -150,-eur Štúdie, expertízy, posudky  

    06.2.0 
637015 KZ41 

11T1, 11T2  +19,- eur 
Poistné MOS - rozúčtovanie podľa dotácie z ÚPSVaR - 85% 
z ESF a 15% zo ŠR 

  5.3.4 08.4.0 632002 KZ 41  +8,- eur Vodné, stočné - cintorín 

    08.4.0 635006 KZ 41  - 177,- eur Údržba budov, objektov...  - cintorín 

    08.4.0 637027 KZ 41  -300,- eur Dohody - cintorín 

Program 6 6.4 09.6.0.1 631001 KZ 41  +12,- eur Cestovné výdajná šk. jedáleň 

    09.6.0.1 637023 KZ 41  +23,- eur Kolky - VŠJ 

    09.6.0.1 637001 KZ 41  +24,- eur Školenia - VŠJ 

    09.6.0.1 637004 KZ 41  +10,- eur Služby - VŠJ 
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Program 7 7.1 08.2.0.9 717001 KZ 41 +3500,- MSKC - nové fasádne hodiny + palisády  

  7.2.1 08.2.0 633016 KZ 41  -350,- eur Reprezentačné DFF 

    08.2.0 634004 KZ 41  -165,-eur Prepravné a nájom dopr. prostr. - DFF 

    08.2.0 637002 KZ 41  -300,-eur Konkurzy, súťaže  - honoráre DFF  

    08.2.0 637003 KZ 41  -320,-eur Propagácia, inzercia -  DFF  

    08.2.0 637004 KZ 41  +19,-eur Všeobecné služby DFF  

    08.2.0 637027 KZ 41  -500,-eur Dohody - DFF  

  7.2.2 08.2.0.9 633006 KZ 41  -260,- eur Materiál - kultúrne leto  

    08.2.0.9 637002 KZ 41  -400,-eur Konkurzy, súťaže  - honoráre -kultúrne leto 

  7.2.3 08.2.0.9 633016 KZ 41   +300,-eur Reprezentačné - jubilanti a ostat. kult. podujatia 

  7.2.3 08.2.0.9 637007 KZ 41   +30,-eur Cestovné – deti + doprovod –novobanský jarmok 

  7.4 08.1.0 717001 KZ41  -1234,- Realizácia nových stavieb - telocvičňa 

Program 8 8.1 08.4.0 717001 KZ41  +1234,- Realizácia nových stavieb - kolumbárium 

  8.2 08.4.0 632001 KZ41  +37,- eur El. energia - Dom smútku  

  8.2 08.4.0 632002 KZ41  +3,- eur Voda - Dom smútku 

  8.2 08.4.0 633006 KZ41  -40,- eur Materiál - náboženské služby 

Hlasovanie: všetci za     
 

2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ 
                   
Program  

Podprogram a 
prvok 

Funkč. 
klasif. Ekon. klasif. Suma v eur Text 

PRÍJMY:      232002  -6,12,- Príjem za poškodené učebnice 

VÝDAVKY:        
Program 6      610  Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 

ZŠ 1 09.1.2.1 611 7930,- Tarifné platy – základný plat, funkčný, náhrady... 

    09.1.2.1 612002 -1400,- Tarifné platy – ostatné príplatky 

  09.1.2.1 614 158,- Odmeny za vzdelávacie poukazy 

   620  Poistné a príspevky do pois ťovní 

  09.1.2.1 621 923,- Poistné – VšZP 

  09.1.2.1 623 306,- Poistné – ostatné ZP 

  09.1.2.1 625001 105,- Poistné - SP 

  09.1.2.1 625002 1143,- Poistné – SP 

  09.1.2.1 625003 60,- Poistné – SP 

  09.1.2.1 625004 203,- Poistné – SP 

  09.1.2.1 625005 75,- Poistné – SP 

  09.1.2.1 625006 24,- Poistné – SP 

  09.1.2.1 625007 450,- Poistné – SP 

  09.1.2.1 627 237,- Príspevok do DDP 

   630  Tovary a služby 

  09.1.2.1 632001 -595,07 Energie 

  09.1.2.1 633016 -6,38 Reprezentačné 

  09.1.2.1 637014 266,- Stravovanie 

  09.1.2.1 635006 290,64 Údržba budov, objektov 

  09.1.2.1 632004 35,- Komunikačná infraštruktúra 

  09.1.2.1 633015 -10,98 Palivá ako zdroj energie 

  09.1.2.1 633013 -98,- Licencie 

  09.1.2.1 637006 -0,14 Náhrady 

  09.1.2.1 637011 23,93 Rozbor vody 

  09.1.2.1 633010 95,- Pracovné oblečenie 

  09.1.2.1 633009 -214,- Učeb. pomôcky zo vzdel. poukazov 

MŠ 2  610  Mzdy, platy a ostatné vyrovnania 
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  09.1.1.1 611 -110,- Tarifné platy – náhrady 

  09.1.1.1 612002 -15,- Ostatné príplatky 

  09.1.1.1 614 -0,50 Jubilejná odmena 

  09.1.1.1 616 -16,78 Doplatok k platu 

   620  Poistné a príspevky do pois ťovní 

  09.1.1.1 621 -4,75 Poistné – VšZP 

  09.1.1.1 625001 -0,50 Poistné – SP 

  09.1.1.1 625002 -3,44 Poistné – SP 

  09.1.1.1 625003 -0,57 Poistné – SP 

  09.1.1.1 625004 -1,43 Poistné – SP 

  09.1.1.1 625005 -1,22 Poistné – SP 

  09.1.1.1 625006 -0,16 Poistné – SP 
  09.1.1.1 625007 -1,60 Poistné – SP 
  09.1.1.1 627 -11,40 Príspevok do DDP 
   630  Tovary a služby 
  09.1.1.1 637011 -21,04 Rozbor vody 
  09.1.1.1 637006 -0,07 Náhrady 
  09.1.1.1 633006 -31,05 Všeobecný materiál 
  09.1.1.1 632001 52,16 Energie 
ŠKD 3  610  Mzdy, platy a ostatné vyrovnania 
  09.5.0.1 611 -81,12 Tarifné platy...náhrady 
   620  Poistné a príspevky do pois ťovní 
  09.5.0.1 621 -6,07 Poistné – VšZP 
  09.5.0.1 625001 -1,15 Poistné - SP 
  09.5.0.1 625002 -10,28 Poistné – SP 
  09.5.0.1 625003 -0,62 Poistné – SP 
  09.5.0.1 625004 -2,38 Poistné – SP 
  09.5.0.1 625005 -0,83 Poistné – SP 
  09.5.0.1 625006 -0,40 Poistné – SP 
  09.5.0.1 625007 -2,52 Poistné – SP 
   630  Tovary a služby 
Kód 111  09.5.0.1 633009 -38,34 Učebné pomôcky 
Kód 111  09.5.0.1 632001 38,34 Energie 
  09.5.0.1 637014 17,52 Stravovanie zamestnancov 
VŠJ 4  610  Mzdy, platy a ostatné vyrovnania 
  09.6.0.1 611 321,88 Tarifné platy, základné-náhrady 
   620  Poistné a príspevky do pois ťovní 
  09.6.0.1 621 34,08 Poistné – VšZP 
  09.6.0.1 625001 3,96 Poistné - SP 
  09.6.0.1 625002 48,41 Poistné – SP 
  09.6.0.1 625003 0,08 Poistné – SP 
  09.6.0.1 625004 9,82 Poistné – SP 
  09.6.0.1 625005 2,94 Poistné – SP 
  09.6.0.1 625007 16,55 Poistné - SP 
  09.6.0.1 627 -6,36 Poistné do DDP 
   630  Tovary a služby 
  09.6.0.1 632001 11,12 Energie 
  09.6.0.1 633010 35,- Pracovné oblečenie 
  09.6.0.1 637001 23,24 Školenie 
  09.6.0.1 637023 23,- Kolkové známky 
  09.6.0.1 637027 -226,16 Odmeny mimopracovný pomer 
  09.6.0.1 637011 -21,04 Rozbor vody 
  09.6.0.1 637006 -16,- Náhrady 
  09.6.0.1 635002 0,82 Údržba výpočtovej techniky 
    09.6.0.1 637004 -6,14 Všeobecné služby 

  Hlasovanie: všetci za     
                                                                                                                

             Marta Šmondrková 
                           starostka obce 
 

4. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky obce 
Hlavná kontrolórka obce p. Šalková oboznámila poslancov s výsledkami kontroly, ktorú 
vykonala v zmysle plánu kontrolnej činnosti na Obecnom úrade vo Veľkej Lehote 
v mesiacoch jún – júl 2010. Predmetom kontroly boli všetky faktúry za rok 2010. Navrhla 
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obci opatrenia, ako napr. viesť oddelenú evidenciu faktúr na kapitálové výdavky, pri 
vykonávaní finančnej kontroly podčiarknuť alebo uviesť, s čím je v súlade finančná operácia 
(od 1.1.2011 sa už finančná kontrola vykonáva týmto spôsobom), pri nadobudnutí majetku 
z kapitálových výdavkov v sume nižšej ako 1700,-€ prikladať písomné rozhodnutie účtovnej 
jednotky o jeho zaradení do dlhodobého majetku. Poslanci nemali k správe hlavnej 
kontrolórky žiadne pripomienky a vzali ju na vedomie. 

 
                                                                                     U z n e s e n i e  č. 38/2011 
Obecné zastupiteľstvo 
  B e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu z kontroly hlavnej kontrolórky obce 
 
                                                                                                              Marta Šmondrková 
                                                                                                              starostka obce  
 

5. Žiadosť Jozefa Víglaského č. d. 557 o odkúpenie časti pozemku pri rod. 
dome. 
  P. starostka predniesla poslancom žiadosť p. Víglaského Jozefa č. d. 557 o odkúpenie 
časti pozemku pri jeho rodinnom dome. Pozemok sa nachádza pod svahom za jeho rodinným 
domom a prístup k nemu je len z jeho dvora. P. kontrolórka upozornila na skutočnosť, že 
nedávno mala Správa katastra Žarnovica kontrolu z Okresnej prokuratúry, ktorá vytkla 
obciam postupovanie pri nakladaní s majetkom obce. Uviedla, že by bolo vhodné v tomto 
prípade sa poradiť s prokurátorom, či sa bude pri predaji schvaľovať osobitný zreteľ alebo sa 
môže tento pozemok považovať za súčasť rodinného domu a jeho okolia. K tomuto  p. Peter 
Víglaský uviedol, že p. Baranec dal zamerať geodetovi ihrisko, preto by sa malo počkať na 
geometrický plán, či tento pozemok nie je do neho zahrnutý. Poslanci aj p. starostka nakoniec 
bod odročili na ďalšie pojednávanie, pokiaľ nebude k dispozícii geometrický plán ihriska 
a zistí sa stanovisko prokurátora. 
                    
6. Žiadosť Evy Rajnákovej o odkúpenie pozemku pri rod. dome pop. č. 239  
Ďalej p. starostka oboznámila prítomných s ďalšou žiadosťou o odkúpenie pozemku, a to pri 
rod. dome č. 239. Dom p. Rajnákovej zasahuje do miestnej komunikácie a podľa jej slov si 
dala zamerať len skutkový stav. P. starostka uviedla, že bola situáciu pozrieť aj v teréne a nie 
je si istá, či je zameraný len skutkový stav – múr domu, alebo aj niečo navyše z miestnej 
komunikácie. P. kontrolórka k tomuto uviedla, že pri zameriavaní pozemku a jeho hraníc by 
mali byť prítomné obe strany – kupujúci, aj predávajúci. Poslanci tiež boli za odročenie tohto 
bodu na ďalšie zasadnutie OZ, pokiaľ geodet neurčí hranice pozemku aj pred zástupcom obce.  
 
7. Rôzne  
- Podanie informácie o pripravovanej modernizácii verejného rozhlasu. 
P. starostka informovala prítomných, že  firma MK- hlas s.r.o. Sabinov začne s prácami až 
v mesiaci október z dôvodu vybavovania povolenia od SSE, aby mohli použiť elektrické 
stĺpy. 
Ďalej informovala prítomných o začatí prác na spevnených plochách v okolí SKC, ktoré opäť 
vykonáva firma  Stavis Prievidza. Hovorila o tom, že parkovisko bude bordovej farby cesta 
bude šedá a lemovaná bordovou. Pod kopcom budú bordové palisády. Odvodnenie bude do   
pôvodných dažďových zvodov, ktoré vyúsťujú do potoka. 
Ďalej informovala o prácach na odvodnení cesty u Zdúchov. Boli  zabudované  žľaby od č.d. 
240 až po RD P. Baranca. Boli zabudované rúry pred brány RD P. Číka, F. Kociana, M. 
Beniaka, V. Suchého, vstup na pozemok M. Garaja a jednu si sám zabudoval P. Baranec. 
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Bolo dodaných  7 korungovaných  rúr o priemere 30 cm s najvyššou možnou záťažou, cena 
jednej rúry bola 139 €. Z toho jedna rúra bola  daná do cesty na Inovec pri p. Rondu – 
prístupová cesta k vodojemu Žliabok. Práce previedol  sám, pôvodná betónová rúra bola 
zlomená a preto mal na svojom pozemku mokraď.  
Ešte je nutné zabudovať rúru pred vstup p. Magyara, M. Číka a jeden vstup na pozemok, 
takže sa musia objednať ďalšie rúry.       
Ďalej p. starostka  informovala, že boli zakúpené nové fasádne hodiny na SKC. Z toho 
dôvodu, že pôvodné vykazovali časté poruchy  a firma ELEKON z Liptovského Hrádku 
vrátila časť  peňazí. Nové hodiny boli zakúpené od p. Iváka z Liptovských Sliačov, stáli 2500 
€ a obec ich môže zakúpiť aj na splátky. 
Ďalej oboznámila prítomných o pripravovanej voľbe riaditeľa ZŠsMŠ Veľká Lehota, ktorá by 
sa mala uskutočniť v mesiaci január 2012. Nakoľko čas veľmi rýchlo letí, je nutné zverejniť 
voľbu podaním inzerátu v dostatočnom časovom predstihu.  
 
8. Diskusia 

 
Do diskusie sa zapojil P. Víglaský, ktorý žiadal  cca 500  € na pripojenie el. energie na  

telocvičňu – stavebný prúd. Práce by previedla  firma J. Kociana, zabezpečili by 3 potrebné 
stĺpy a vybavili.  P. starostka sa opýtala, že kto bude platiť nájom a spotrebu el. energie. Už 
v tomto mesiaci prišlo vyúčtovanie spotreby, TJ má  nedoplatok.     
Poslanec  p. Mihál navrhol, aby sa prípojka zaplatila a platby za nájom  a spotrebu nech platí 
TJ Partizán,  prípadne sa im o to zníži dotácia. S týmto návrhom prítomní poslanci súhlasili 
a p. Víglaský uviedol, že s ním oboznámi aj zástupcov TJ. 
 
Poslanec p. Vatala  pripomenul, že pred zabudovaním dlažby pri SKC by bolo dobré uložiť 
chráničku na kábel, aby sa neskôr pri opravách nemusela rozoberať dlažba. 
 
Zároveň p. starostka informovala, že sa dňa 28.9.2011 konalo odovzdávacie a preberacie 
konanie: Veľká Lehota – rekonštrukcia vodovodu a DVZ. Na stretnutí sa riešili ukončené 
práce zhotoviteľom stavby ACCORD s.r.o Banská Bystrica  na SO 01 Rozvodné potrubie 
Rad 1 km 0,00- 2,100 RŠ1,RŠ2 km 1,730 a Rad 2-3. Okrem toho sa riešila požiadavka p. A. 
Šályho, ktorý žiadal namontovanie odvzdušňovacieho ventilu. Nachádza sa na najvyššom 
bode a pri zatváraní vody uniká veľa vzduchu, čím sa mu zvýšila spotreba vody. Ďalej obec 
žiadala o odstránenie nefunkčných vodovodných  šácht pred OcÚ, pretože sú nevyužité 
a bude sa rekonštruovať tržnica. 
Ďalej starostka informovala, že písala dve požiadavky na StVS o zaradenie pokračovania 
rekonštrukcie do plánu na rok 2012.  
Ďalej informovala, že voda je z dôvodu veľkého sucha regulovaná, o 20,00 hod. je odstavená 
do rána do 6,00 hod. Cez deň voda tečie. Pripojená je aj časť Vígľaš pretože studňa nad TJ 
čiastočne vyschla a stačí len pre futbalistov. 
Na záver sa prejednávala požiadavka p. S. Šmondrka č.3 o preplatenie sumy 320,80 € za rúry, 
ktoré použije na prekrytie rigolu pri jeho rod. dome /17m/. Poslanci sa vyjadrili s obavami či 
to nebude v zime problém pri odhŕňaní snehu. Starostka pripomenula, že rúry sa  
zabudovávali aj v časti obce Zduchovci, takže by bolo vhodné  preplatiť aj túto požiadavku.             
 
 




