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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14. decembra 2014 

v sále Spoločensko-kultúrneho centra. 
 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Mgr. Pavel Kocian a Peter Šmondrk 
Okrem poslancov sa OZ zúčastnila hlavná kontrolórka obce Mária Šalková, predsedkyňa 
miestnej volebnej komisie za Komunálne voľby 2014 p. Helena Kocianová a 8 obyvateľov 
obce. 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie a privítanie 
a) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení 
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
b) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce. 
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
d) Vystúpenie starostky. 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, navrhnutie overovateľov zápisnice 
a zapisovateľky. 
3. Voľba zástupcu starostky obce, zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov.   
4. Určenie platu starostky obce.  
5. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 25.09.2014. 
6. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.09.2014. 
7. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota  
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2015-2017 
9. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2015-2017 
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2015. 
11. Návrh na schválenie odmeny pre hl. kontrolórku obce za rok 2014.  
12. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2015. 
13. Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2014, návrh na zloženie inventarizačných komisií. 
14. Návrh na schválenie VZN č. 3/2014 Dodatok č. 2 k VZN obce Veľká Lehota č. 2/2012 zo dňa 
7.12.2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.  
15. Návrh na schválenie VZN č. 4/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 
a dieťa a žiaka školských zariadení.  
16. Návrh na schválenie VZN č. 5/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa v ZŠ, o výške mesačného 
príspevku v MŠ, na ŠKD a VŠJ.  
17. Návrh na schválenie VZN č. 6/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 
Veľká Lehota.  
18. Návrh na schválenie Dodatku k zmluve o prevode nehnuteľného majetku do správy ZŠ s MŠ 
a Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine – pozemok pod multifunkčným ihriskom.  
19. Žiadosť o rozšírenie priestorov výdajne liekov Lekárne Althea Veľká Lehota a návrh na 
schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru.  
20. Návrh na zapojenie obce do oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN GRON. 
21. Zasadnutie Krízového štábu CO.  
22. Rôzne. 
- podanie informácie o kolaudácii ukončenej rekonštrukcie verejného vodovodu,  
- žiadosť ZŠ s MŠ o využívanie priestorov posilňovne pre účely školy a nie pre verejnosť,  
- podanie informácie o nových priechodoch pre chodcov a zabezpečenie ich osvetlenia,  
- informácia o neposkytnutí dotácie z Úradu vlády SR na projekt „Prestavba telocvične na 
viacúčelové ihrisko“,  
- žiadosť o odkúpenie pozemkov parcely C-KN č. 497/87, 497/65, 497/66, 497/88, 497/89, 497/67 
– v časti obce Garajovci.  
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- žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na prevádzkovanie mikrobusového spojenia od p. 
Lukáša Richtera.   

    23. Diskusia. 
    24. Návrh na uznesenie a záver. 
 

1. Otvorenie a privítanie 
a) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva. 

Po slávnostnom vypočutí si slovenskej hymny, otvorila zasadnutie starostka obce o 15:00 
hod. a privítala prítomných. P. starostka odovzdala slovo predsedkyni miestnej volebnej 
komisie v Komunálnych voľbách 2014 p. Helene Kocianovej, ktorá oboznámila prítomných 
s výsledkami volieb a požiadala p. starostku o zloženie sľubu. 
 

b) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce. 
Následne súčasná a zároveň aj novozvolená starostka obce p. Marta Šmondrková prečítala 

zákonom predpísaný sľub starostu a následne ho podpísala. 
 
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
Po zložení sľubu starostky obce požiadala predsedkyňa volebnej komisie p. Kocianová, 

aby poslanec p. Jozef Mihál prečítal sľub poslancov Obecného zastupiteľstva. Po jeho 
prečítaní ho všetci novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva podpísali. P. Kocianová 
odovzdala všetkým osvedčenia o zvolení, popriala im veľa úspechov a odovzdala slovo p. 
starostke. 

 
d) Vystúpenie starostky. 
Starostka obce p. Marta  Šmondrková poďakovala za prejavenú priazeň a prisľúbila, že 

svoju funkciu bude vykonávať rovnako zodpovedne s cieľom obec rozvíjať, ako aj doteraz 
v spolupráci s poslancami OZ.  
 

U z n e s e n i e č. 30/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A / B e r i e   n a   v e d o m i e 
 
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvolenej starostky 
 
B / K o n š t a t u j e,  ž e  
 
1. novozvolená starostka obce Marta Šmondrková zložila zákonom predpísaný sľub starostu 
obce 
2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva: Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef 
Mihál, RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský. 
 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, navrhnutie overovateľov zápisnice 
a zapisovateľky. 

P. starostka prečítala návrh programu, v ktorom navrhla presunúť bod 17, schválenie Zásad 
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Veľká Lehota pred bod 8, stanovisko hlavnej 
kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2015-2017. Presun bol nutný z toho dôvodu, že 
najprv bolo potrebné schváliť zásady hospodárenia, v ktorých je popísaný celý proces 
zostavovania, schvaľovania, vyhodnocovania a zmien rozpočtu obce a aby obec nemusela 
schvaľovať programovaný rozpočet obce. Za overovateľov zápisnice navrhla Mgr. Pavla 
Kociana a Petra Šmondrka. Za zapisovateľku navrhla účtovníčku obce Ing. Mánikovú. 
Program, overovatelia, aj zapisovateľka boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne 
schválení. 

U z n e s e n i e č. 31/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 
1. program ustanovujúceho zasadnutia 
2. overovateľov zápisnice Mgr. Pavla Kociana a Petra Šmondrka 
3. zapisovateľku Ing. Katarínu Mánikovú 
 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 

 
3. Voľba zástupcu starostky obce, zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov.   

P. starostka navrhla za svojho zástupcu p. Jozefa Mihála, nakoľko mal z poslancov vo 
voľbách najvyšší počet hlasov. Zástupcu určuje starosta obce, neschvaľuje sa v obecnom 
zastupiteľstve. Pri tomto bode bolo ale potrebné určiť osobu, ktorá by mala oprávnenie 
zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade, že by ho nezvolala starostka obce, ani 
jej zástupca. Poslanci spomedzi seba navrhli RNDr. Petra Michálika, ktorý mal druhý najvyšší 
počet hlasov v komunálnych voľbách, čo všetci poslanci aj jednohlasne odsúhlasili, iba 
RNDr. Peter Michálik sa zdržal hlasovania, nakoľko sa hlasovalo o jeho osobe. 
Ďalej p. starostka prečítala návrh zloženia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, 

komisie výstavby, komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov,  verejného poriadku a finančnej komisie. Poslanci obdržali návrh zloženia 
komisií spolu s pozvánkou. P. Jozef Mihál žiadal doplniť do komisie výstavby ešte jedného 
člena, aby bol nepárny počet. Poslanci spomedzi seba navrhli Mgr. Pavla Kociana, nakoľko 
má určité skúsenosti z oblasti stavebníctva. Ostatné komisie schválili jednohlasne bez zmeny. 
 

U z n e s e n i e č. 32/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A / B e r i e   n a   v e d o m i e 
Jozefa Mihála za zástupcu starostky obce 

 
B / P o v e r u j e 
RNDr. Petra Michálika, aby zvolával a viedol zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade 
neprítomnosti starostky obce a jej zástupcu 
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C / Z r i a ď u j e 
1. Mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu v zložení: 
a) Jozef Mihál, predseda komisie 
b) Helena Cibiriová, členka komisie 
c) Mgr. Pavel Kocian, člen komisie 

 
2. Komisiu výstavby v zložení: 
a) Peter Kocian, predseda komisie 
b) Ing. Antónia Garajová, člen komisie 
c) Jaroslav Víglaský, člen komisie 
d) Jozef Mihál, člen komisie 
e) Mgr. Pavel Kocian, člen komisie 

 
3. Komisiu ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
a komisiu verejného poriadku v zložení: 
a) Helena Cibiriová, predsedkyňa komisie 
b) Peter Šmondrk, člen komisie 
c) RNDr. Peter Michálik, člen komisie 

 
4. Finančnú komisiu v zložení: 
a) RNDr. Peter Michálik, predseda komisie 
b) Ing. Antónia Garajová, člen komisie 
c) Mgr. Pavel Kocian, člen komisie 

 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 

4. Určenie platu starostky obce. 
P. starostka oboznámila prítomných, že plat starostu obce je potrebné prehodnocovať 

raz ročne obecným zastupiteľstvom. Požiadala účtovníčku Ing. Mánikovú, aby vysvetlila 
spôsob výpočtu platu. Plat starostu je určený v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov a vypočítava sa ako násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za 
predošlý rok (za rok 2013 suma 824 €) a koeficientu určeného podľa počtu obyvateľov (od 
1001 do 3000 obyvateľov je 1,98), t.j. v hrubom mesačne 1 632,- €. P. starostka nemá žiadne 
ďalšie príplatky k tomuto základnému platu. Pokiaľ by aj poslanci plat starostky neprejednali, 
zo zákona má p. starostka nárok na tento základný plat. Poslanci s platom jednohlasne 
súhlasili.  

U z n e s e n i e č. 33/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
U r č u j e 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom podľa §3 
ods. 1 mesačný plat starostky Marty Šmondrkovej vo výške 1 632,- €. 
 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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5. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 25.09.2014. 
Starostka obce prečítala plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 

dňa 25.09.2014.  
Uznesenie č. 25/2014 – splnené – schválené VZN č. 1/2014 o trhovom poriadku a VZN č. 2/2014 
o trhových miestach.  
Uznesenie č. 26/2014 – splnené – schválená zmluva o dielo „Rekonštrukcia miestnych komunikácií – 
doplnenie“ na základe priameho rokovacieho konania §58 ods. 1 písm. i) zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov do výšky max. 20% z ceny verejného 
obstarávania, t.j. do 13 121,36 € bez DPH s firmou RENOVIA Zvolen, a to úseky: 
- vjazdy do rodinných domov, križovatka Pirte z hlavnej cesty, rozšírenie cesty na Víglaš s tým, že 
maximálne rozšírenie ciest na potrebných úsekoch bude o 50 cm. V prípade zostatku finančných 
prostriedkov sa môžu zrekonštruovať aj ďalšie plánované úseky pri A. Kocianovej a časť uličky do 
Vatalov – riešil sa úsek pri A. Kocianovej. 
Uznesenie č. 27/2014 – splnené – schválená „Oprava miestnych komunikácií“ podľa §9 ods. 9 zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov do výšky 30 000,- € bez DPH, 
a to úseky: 
- Hudcovci smer Chujacovci, Garajovci/Cudenice (od J. Cibiriho po J. Číka), križovatka Pirte od P. 

Kociana po vodojem 2. vrstva, park u Vaškov – firmou RENOVIA Zvolen 
- a doasfaltovanie rýh po rekonštrukcii vodovodu firmou Banskobystrická regionálna správa ciest.  
Uznesenie č. 28/2014 –splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
Uznesenie č. 29/2014 – splnené – schválená žiadosť Pavla Peťovského o pripojenie nehnuteľnosti č. 
63 na verejný vodovod cez pozemok Obce Veľká Lehota, parc. C-KN č. 469/1 s podmienkou 
zriadenia vecného bremena. Náklady spojené so zriadením vecného bremena, t.j. GP, stavebné 
povolenie, spracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena a návrh na vklad do katastra nehnuteľností 
znáša žiadateľ. Protihodnota za vecné bremeno je údržba celej parcely C-KN č. 469/1. 
 
6. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.09.2014. 

Čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ obdržali poslanci spolu s pozvánkou. Taktiež bolo 
zverejnené na úradnej tabuli obce a je zverejnené aj na web stránke obce. Nakoľko k nemu neboli 
žiadne pripomienky, vzali ho všetci poslanci jednohlasne na vedomie. 

U z n e s e n i e č. 34/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.9.2014 
2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.9.2014 
 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 

 
7. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota  

So zmenami rozpočtu obce a ZŠ s MŠ oboznámila prítomných účtovníčka Ing. Mániková. 
V obci sa vo výdavkoch zvyšovali materiál na opravu a údržbu ciest o 3000,- € (štrk na posyp, na 
vysypanie krajníc MK po rekonštrukcii ciest, cement, štrk na cestu u Vaškov k A. Kocianovej) 
a oprava a údržba ciest o 1500,- €. Výdavky budú kryté navýšením príjmov z podielových daní. V ZŠ 
s MŠ sa zvyšujú výdavky na ZŠ, na vzdelávacie poukazy, znižujú sa pre deti zo soc. znevýhodneného 
prostredia, na odmeny učiteľov a v MŠ sa znižujú prostriedky na predškolákov, tieto výdavky sú 
hradené zo štátneho rozpočtu. P. starostka dodala, že štát dal peniaze na odmeny učiteľom vo výške 
100 € na učiteľa. Aby sa učitelia v ŠKD a MŠ necítili ukrivdení, dostanú v rovnakej výške odmenu aj 
oni, tieto však budú financované z prostriedkov obce. Je potrebné presunúť ešte 103,- € z výdajnej 
školskej jedálne na materskú školu. Zároveň ZŠ s MŠ žiada presunúť sumu 2 025,- € z výdavkov 
určených na prevádzku na financovanie odmien zamestnancov ZŠ. Taktiež žiadajú o povolenie 
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vykonať zmeny rozpočtu na položkách a podpoložkách k 31.12.2014 podľa skutočných výdavkov, aby 
dodržali zákon o finančnej kontrole a neprekročili čerpanie rozpočtu, najmä z dôvodu toho, že je 
nemožné vypočítať najmä odvody za zamestnancov presne na cent. Poslanci všetky zmeny rozpočtu 
jednohlasne schválili. 

U z n e s e n i e č. 35/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

1. Zmeny rozpočtu obce 
Funkčná klasifikácia  Ekon.  klasifik.                Suma Text 
PRÍJMY:    9 050,- € SPOLU  

 111003 KZ 41 + 4450,- Podielové dane 

  221004 KZ41  +150- € 
Správne poplatky – overenie fotokópie, podpisu, 
stav. správa, matričné popl., reg. trestov... 

 223001 KZ 41  + 30,- € Vyhlášky v MR... 

  312012 KZ 111  +4 420,- € 
Prenesené kompetencie pre ZŠ zo ŠR – pre ZŠ, 
vzdel. poukazy, pre MŠ, odmeny... 

VÝDAVKY:    4 630,- € SPOLU  
01.1.1.6 –správa obce 637036 KZ41  +130- € Regionálne kalendáre... 
04.5.1.3 –údržba ciest 633006 KZ41  +3000- € Materiál na opravu a údržbu ciest 
 635006 KZ41 + 1500- € Oprava a údržba ciest 

 
2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ 

a) 
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b) presun z tovarov a služieb na odmeny a poistné v sume 2 025,- € 
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c) zmeny rozpočtu na položkách a podpoložkách k 31.12.2014 podľa skutočného 
čerpania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

 
...................  Marta Šmondrková   

     starostka obce 
 

8.   Návrh na schválenie VZN č. 6/2014 Zásady hospodárenia s finančnými 
prostriedkami obce Veľká Lehota.  

Účtovníčka obce Ing. Mániková informovala poslancov, že Zásady hospodárenia 
s finančnými prostriedkami obce Veľká Lehota sa menia z dôvodu možnosti schválenia 
rozpočtu obce bez programového rozpočtu. Túto možnosť využila naša obec už aj pri 
rozpočte na rok 2014, aby sa to ale nemuselo schvaľovať každý rok samostatne, upravil sa 
proces zostavovania, schvaľovania, čerpania, zmien a kontroly rozpočtu v zásadách. Práve 
kvôli rozpočtu bol zároveň tento bod presunutý ešte pred schvaľovanie rozpočtu na ďalšie 
obdobie. Z tohto dôvodu bolo tiež navrhnuté dodržať číslovanie VZN podľa poradia, v akom  
sú schválené, a preto sa Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Veľká Lehota 
schválili ako VZN č. 3/2014. Následne budú upravené aj ďalšie schvaľované VZN. Poslanci 
zásady jednohlasne schválili. 

U z n e s e n i e č. 36/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 
VZN č. 3/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Veľká Lehota. 
 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

 
...................  Marta Šmondrková   

     starostka obce 
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9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2015-2017 
10. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2015-2017 

 
Kontrolórka obce p. Šalková prečítala poslancom svoje stanovisko k návrhu rozpočtu 

obce Veľká Lehota na roky 2015-2017, v ktorom im odporučila predložený návrh schváliť. 
Následne p. starostka informovala prítomných o plánovaných aktivitách na r. 2015, 

ako v bežných výdavkoch oprava ciest do 30 000,- € bez DPH, pokračovať vo vysporiadavaní 
pozemkov, dať vyrobiť nábytok do kancelárií OcÚ, nové ozvučenie do Domu smútku, 
v ktorom bude potrebné vybudovať priečku a dvere, aby sa dal priestor uzamknúť, brány 
a chodník na cintoríne, kamerový systém v obci a najväčším plánovaným výdavkom je 
výstavba ihriska pre ZŠ. Poslanec p. Peter Šmondrk za Telovýchovnú jednotu Partizán 
požiadal o navýšenie dotácie na 3 500,- €, nakoľko ich celkové výdavky vyčíslil vo výške 
približne  3 900,- €. P. starostka poukázala na to, že dotácia sa TJ Partizán zasiela vo výške 
2 200,- €, okrem toho ale platí obec trénera – 1 200,- € ročne, el. energiu 900,- € a zakúpili sa 
do šatní krbové kachle, ktoré spolu s príslušenstvom stáli 787,09 €. Pár dní pred zasadnutím 
OZ bol p. Kupči oplechovať komín k týmto kachliam na základe oznámenia p. Igora 
Víglaského. Celkovo sa doteraz na šport dalo z obce vyše 5 350,- €, pričom sa do toho 
nepočítalo vybudovanie odpadových šácht pre WC k tejto budove. Poslanci p. Jozef Mihál 
a RNDr. Peter Michálik navrhli schváliť rozpočet tak, ako bol predložený a v januári zvolať 
samostatné pracovné rokovanie, kde by sa vykonzultovali tieto otázky a zároveň by noví 
poslanci boli oboznámení s výkonom funkcie poslanca OZ a získali by aspoň základný 
prehľad. Po vzájomnej dohode sa môže rozpočet upraviť na najbližšom zasadnutí OZ.  

 
 U z n e s e n i e č. 37/2014 

Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ B e r i e  n a   v e d o m i e 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Veľká Lehota na roky 2015-
2017 
 
B/ S c h v a ľ u j e 
Rozpočet Obce Veľká Lehota na roky 2015-2017 
 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

 
...................  Marta Šmondrková   

     starostka obce 
 
11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2015. 
12. Návrh na schválenie odmeny pre hl. kontrolórku obce za rok 2014.  

 
Hlavná kontrolórka obce p. Šalková prečítala poslancom návrh svojho plánu 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2015. Poslanci k plánu nemali žiadne pripomienky 
a jednohlasne ho schválili.  

Ďalej p. starostka informovala poslancov o možnosti odmeniť p. kontrolórku za jej 
činnosť, a to buď formou ročnej odmeny, alebo mesačne k platu. Účtovníčka obce Ing. 
Mániková uviedla, že zo zákona je možné určiť odmenu kontrolórovi buď mesačne do výšky 
30% z mesačného platu hl. kontrolóra, alebo ročne do výšky 30% z ročného platu. Nakoľko 
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v r. 2013 p. kontrolórka nedostala žiadnu odmenu, poslanci jej jednohlasne schválili odmenu 
za rok 2014 vo výške 30% z ročného platu, t.j. 439,20 €.  

 
U z n e s e n i e č. 38/2014 

Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľká Lehota na I. polrok 2015 
2. Odmenu pre hlavnú kontrolórku za rok 2014 vo výške 30% z ročného platu, t.j. 439,20 €. 
 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

 
...................  Marta Šmondrková   

     starostka obce 
 
13. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2015. 

Navrhnuté termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva prečítala prítomným p. 
starostka. Poslanci ich obdržali spolu s pozvánkou. Na základe upozornenia p. kontrolórky 
boli termíny doplnené aj o predbežný program zasadnutí. Poslanci k návrhu nemali žiadne 
pripomienky a jednohlasne ho schválili. 

 
U z n e s e n i e č. 39/2014 

Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote na rok 2015 nasledovne: 
27. februára 2015  - správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za r. 2014 
    - čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 
    - správa o výsledku inventarizácie 
22. mája 2015   - záverečný účet 
    - stanovisko hl. kontrolóra k záv. účtu 
    - overenie účtovnej závierky audítorom 
    - plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok 2015 
    - čerpanie rozpočtu k 31.3.2015 
14. augusta 2015  - čerpanie rozpočtu k 30.6.2015 
16. októbra 2015  - zmeny rozpočtu 
11. decembra 2015  - čerpanie rozpočtu k 30.9.2015 
    - rozpočet na roky 2016-2018 
    - stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu 
    - plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1. polrok 2016 
 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

 
...................  Marta Šmondrková   

     starostka obce 
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14. Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2014, návrh na zloženie inventarizačných 
komisií. 

P. starostka informovala prítomných, že k 31.12.2014 je potrebné zostaviť 
inventarizáciu majetku a záväzkov Obce Veľká Lehota, aj jej rozpočtovej organizácie ZŠ 
s MŠ. Preto je potrebné schváliť tak ako každý rok inventarizačné komisie. Poslanci mali 
návrh komisií k nahliadnutiu vopred aj s pozvánkou a jednohlasne ich odsúhlasili. 

 
U z n e s e n i e č. 40/2014 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
 
Ústrednú inventarizačnú komisiu 

1. Ing. Anna Vatalová, predseda komisie 
2. Jozef Mihál, člen komisie 
3. RNDr. Peter Michálik, člen komisie 

 
Dielčie inventarizačné komisie 
 
Bývalý Obecný úrad, Zdravotné stredisko, Spoločensko- kultúrne centrum, Obecný 
úrad, Dom smútku 
1 Helena Cibiriová, predseda komisie 
2 Ing. Katarína Mániková, členka komisie  
3. Ing. Anna Vatalová, členka komisie 
Požiarna technika 
1. Jozef Čík, predseda komisie 
2. Michal Čík, člen komisie 
3. Július Pondela, člen komisie    
 
 Základná škola s Materskou školou  a Výdajná školská jedáleň 
 1. Mgr. Katarína Garajová, predseda komisie 
 2. Mgr. Emília Búryová, podpredseda komisie 
 3. Mgr. Jana Žňavová, členka komisie - tajomník 
 4. Mgr. Dana Bušková, členka komisie 
 
Likvida čná komisia 
1. Ing. Anna Vatalová, predseda komisie 
2. Mgr. Katarína Garajová, členka komisie 
3. Ing. Antónia Garajová, člen komisie   

 
B/ u k l a d á  
 Predsedom DIK inventarizáciu zabezpečiť v termíne do 31.12.2014 
 Predsedkyne: IK inventarizáciu spracovať do 31.12.2014 
 Zodpovední: predsedovia komisií 
 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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15. Návrh na schválenie VZN č. 3/2014 Dodatok č. 2 k VZN obce Veľká Lehota č. 2/2012 
zo dňa 7.12.2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.  

P. starostka informovala poslancov, že dodatok k VZN o daniach a poplatkoch sa mení 
z dôvodu, aby sa stanovila daň za ubytovanie, nakoľko sa obyvatelia v našej obci začínajú 
zaujímať o možnosti prenájmu svojich nehnuteľností. Sadzba bola určená s prihliadnutím na 
lokalitu a okolité obce 0,20 €/1 osobu a prenocovanie. Ostatné dane a poplatok za komunálny 
odpad ostávajú nezmenené. S prihliadnutím na spomenutý posun číslovania VZN poslanci 
dodatok jednohlasne schválili ako VZN č. 4/2014. 

 
 U z n e s e n i e č. 41/2014 

Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 

VZN č. 4/2014 Dodatok č. 2 k VZN Obce Veľká Lehota č. 2/2012 zo dňa 7.12.2012 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.  

 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 

 
16. Návrh na schválenie VZN č. 4/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa MŠ a dieťa a žiaka školských zariadení.  

O novom návrhu VZN o určení dotácie na dieťa a žiaka šk. zariadení informovala 
účtovníčka obce Ing. Mániková. Uviedla, že finančné prostriedky, ktoré boli schválené 
v rozpočte na rok 2015 sú v tomto VZN rozčlenené podľa počtu detí na dieťa a žiaka 
jednotlivých školských zariadení (materskej školy, školského klubu detí a výdajnej školskej 
jedálne). Mesačne sa všetkým zariadeniam bude zasielať suma 4 209,10 €, v decembri 
4 208,90 €, čo je na celý rok 50 509,- €. P. starostka dodala, že obec dáva školským 
zariadeniam takmer všetky prostriedky, ktoré na ich prevádzku dostane v podielových 
daniach. Taktiež materskej škole bol ponechaný požadovaný rozpočet aj napriek tomu, že 
klesol počet detí z 20 na 16. Poslanci s návrhom VZN prečíslovaného podľa poradia na VZN 
č. 5/2014 jednohlasne súhlasili. 

  
U z n e s e n i e č. 42/2014 

Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 

VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa a žiaka 
školských zariadení.  

 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

 
...................  Marta Šmondrková   

     starostka obce 
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17. Návrh na schválenie VZN č. 5/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa v ZŠ, o výške 
mesačného príspevku v MŠ, na ŠKD a VŠJ. 
 P. starostka oboznámila poslancov s návrhom tohto VZN, ktorým sa mení cena 
obedov poskytovaných n. o. Dominik Veľká Lehota. Obec obdržala z Dominik n. o. 
oznámenie o tom, že správna rada tejto neziskovej organizácie navýšila od 1.1.2015 sumu 
režijných nákladov na jedno jedlo o 0,20 €. O navýšení p. starostku informoval aj p. Garaj, 
ktorý uviedol dôvod nevyhnutnej opravy a zakúpenia nových spotrebičov, nakoľko sú už 
výrazne opotrebované po každodennom varení. Keďže potraviny máme cenovo už v 3. 
finančnom pásme, pôjde o navýšenie režijných nákladov, ktoré hradí obec. Ročné náklady na 
réžiu sa obci týmto zvýšia približne o 3000,- €. Okrem tejto zmeny sa v čl. 3 v bode 2 vylúčili 
slová „v rokoch 2012 až 2013“ a v bode 3 zmeniť dobu zverejnenia od „18.1. do 22.1.“ bez 
uvedenia rokov. Poslanci VZN (po prečíslovaní č. 6/2014) vrátane zmien jednohlasne 
schválili.    

U z n e s e n i e č. 43/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

VZN č. 6/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa v ZŠ, o výške mesačného príspevku v MŠ, 
na ŠKD a VŠJ. 
 

Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

 
...................  Marta Šmondrková   

     starostka obce 
 

18. Návrh na schválenie Dodatku k zmluve o prevode nehnuteľného majetku do správy 
ZŠ s MŠ a Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine – pozemok pod multifunkčným ihriskom.  

P. starostka informovala poslancov, že dodatkom k zmluve o prevode nehnuteľného 
majetku do správy a dodatku k zriaďovacej listine sa dáva do správy pozemok pod 
plánovaným ihriskom pri ZŠ s MŠ. Výstavba tohto ihriska bola schválená už na predošlom 
zasadnutí OZ, v rozpočte na r. 2015 sa vyčlenili aj finančné prostriedky vo výške 90 tis. €, 
pričom verejnou súťažou sa možno cena výrazne zníži, rovnako ako pri rekonštrukcii 
miestnych komunikácií. Poslanec p. Peter Šmondrk sa opýtal, či by nebolo možné 
prehodnotiť ešte výstavbu tohto ihriska na mieste, kde je telocvičňa, alebo pod horným 
ihriskom. P. starostka zopakovala, že výstavba bola už schválená a ani zo strany ostatných 
poslancov nebol záujem toto stanovisko meniť. Zároveň pri tomto bode dodala, že obec 
požiadala o dotáciu Úrad vlády na prestavbu telocvične na viacúčelové ihrisko 148 tis. €, ale 
naša žiadosť bola zamietnutá. Nakoľko bol v obci zrekonštruovaný vodovod a obec má 
dostatok pitnej vody,  obec môže v prípade záujmu  postaviť bytovky, prípadne prestavať 
zdravotné stredisko. Preto po obdržaní  informácie, že dotáciu na prestavbu  telocvične ÚV 
neschválil p. starostka prizvala firmu SIMCOR s.r.o., Banská Štiavnica predstaviť ďalšie 
možnosti využitia priestoru, napríklad výstavbu bytoviek v našej obci. Prezreli si priestory 
nedokončenej telocvične, aj okolie zdravotného strediska. Zdravotné stredisko by bolo možné 
prestavať na nájomné byty, ale museli by sa odkúpiť ešte okolité pozemky, aby bol priestor na 
umiestnenie čističky odpadových vôd. Priestor pri telocvični sa im veľmi páčil, namiesto 
telocvične by tam mohli stáť podľa ich vyjadrenia pekné dve nízkopodlažné bytovky, ktoré by 
okrášlili celé prostredie. Nájomcovia by zároveň mali blízko školu, ihrisko, lekára a prácu.  

K samotnému prevodu pozemku do správy ZŠ s MŠ dodala ešte účtovníčka obce Ing. 
Mániková, že najprv je potrebné previesť škole do správy pozemok. Po zrealizovaní výstavby 
bude prevedené do správy škole aj ihrisko. Poslanec RNDr. Michálik tiež dodal, že ihrisko 
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musí mať škola v správe, aby mohla neskôr financovať prevádzku zo štátnych prostriedkov. 
Traja poslanci boli proti, nadpolovičnou väčšinou hlasov bolo toto uznesenie ale schválené.  

U z n e s e n i e č. 44/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Dodatok k zmluve o prevode nehnuteľného majetku do správy ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
a Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine. Základná škola s materskou školou Veľká Lehota, IČO: 
37888561, bude mať v bezodplatnej správe nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v k.ú. Veľká 
Lehota: stavba – budova základ. školy s.č. 433, parc. C-KN 2047/4 na LV č. 3202, pozemky – 
parc. C-KN č. 2047/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 620 m2 na LV č. 1 (pod budovou 
ZŠ) a parc. C-KN č. 2047/27 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 500 m2 na LV č. 1 
(novovytvorená parcela GP č.10935479-136/14 zo dňa 18.9.2014 z parcely C-KN č. 2047/1 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 687 m2 na účely ihriska). Súčasne sa požaduje zápis 
týchto pozemkov na LV č. 3202. Obec Veľká Lehota je výlučným vlastníkom v podiele 1/1. 
 
Hlasovanie – prítomní 7   –    „za“ – 4 (Cibiriová, Mihál, RNDr. Michálik, Víglaský)  
- „proti“ – 3 (Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Šmondrk),    „zdržal sa“ - 0  

 
...................  Marta Šmondrková   

     starostka obce 
 

19. Žiadosť o rozšírenie priestorov výdajne liekov Lekárne Althea Veľká Lehota 
a návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru.  

Lekáreň Althea s.r.o. podala žiadosť o rozšírenie priestorov svojej výdajne liekov 
v našej obci. Výdajňu majú zmeniť na lekáreň, a preto potrebujú ďalší priestor, v ktorom by 
mali mať zo zákona vytvorené laboratórium pre individuálnu prípravu liekov a ďalšie 
skladové priestory pre zdravotný materiál a lieky. Jedná sa o chodbu a miestnosť susediacu 
s ich doterajšími priestormi – smerom k bývalej sobášnej miestnosti. Poslanci s rozšírením 
priestorov súhlasili s tým, že nájomné sa zvýši v prepočte podľa doterajšej ceny za 1 m2, čo je 
0,566 €, náklady na úpravu priestorov si budú znášať nájomcovia a je potrebné zistiť 
stanovisko hygieny k vypúšťaniu odpadu z laboratória do bežného odpadu, nakoľko chemické 
látky by mali mať samostatný zvod odpadu.    

U z n e s e n i e č. 45/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru s Lekárňou ALTHEA s.r.o. so 
zvýšením nájmu o 0,566 €/1 m2, náklady na úpravu priestorov si budú znášať nájomcovia 
a za podmienky kladného stanoviska hygieny k vypúšťaniu chemických odpadov. 

 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

 
...................  Marta Šmondrková   

     starostka obce 
 
20. Návrh na zapojenie obce do oblastnej organizácie cest. ruchu REGIÓN GRON. 

P. starostka informovala prítomných, že je možnosť vstúpiť ako člen do novej 
oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN GRON, ktorá bola predstaviť svoju činnosť 
aj na jednom zo zasadnutí OZ vo Veľkej Lehote. Členské je 0,20 € /1 obyvateľa, čo by pre 
našu obec predstavovalo sumu približne 223 €/ročne. Poslanci mali k tomu otázky, či to obci 
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môže prospieť, alebo aký prínos z toho obec bude mať. Obci členstvo v tejto organizácii 
uškodiť nemôže, môže to pôsobiť ako reklama pre možný rozvoj turizmu, rôznych kultúrnych 
akcií a pod. V rámci toho pani starostka upriamila pozornosť aj na to, že obce zviditeľňujú 
každú zaujímavosť vo svojom okolí. U nás je napríklad možnosť zviditeľniť a sprístupniť 
prameň rieky Žitava. Pri samotnom prameni je osadená tabuľka s nápisom, ale turisti sa k nej 
nedostanú, pretože k nemu vedú súkromné pozemky. Raz už obec mala záujem o ich 
odkúpenie, väčšina poslancov tento zámer ale vtedy neschválila. Postupne by sa tam dal 
osadiť altánok, alebo lavičky, alebo informačná tabuľa.  

Po opakovanom hlasovaní poslanci nakoniec zapojenie sa do oblastnej organizácie CR 
REGIÓN GRON neschválili a rozhodli sa opätovne o ňom rokovať na budúcich zasadnutiach 
OZ.  

 U z n e s e n i e č. 46/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
N e s c h v a ľ u j e 
Zapojenie Obce Veľká Lehota do oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN GRON 
 
Hlasovanie –prítomní – 7  - „za“ – 1 (Šmondrk)  

- „proti“ – 6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, 
RNDr. Michálik, Víglaský) 

- „zdržal sa“ – 0 
...................  Marta Šmondrková   

     starostka obce 
 

21. Rôzne – podanie informácie o kolaudácii ukončenej rekonštrukcie verejného 
vodovodu 

Starostka obce informovala, že 2.12.2014 prebehla kolaudácia ukončenej 
rekonštrukcie verejného vodovodu. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Banská Bystrica, 
prefinancovala v našej obci na rekonštrukciu 1,9 mil. €, z čoho sa doplnili dva vodné zdroje 
a zrekonštruovali sa dve hlavné trasy. Dodala, že rekonštrukcia sa začala v roku 2008 
a v súčasnosti už konečne v obci nie je problém s vodou. Voda tečie stále, nie je potrebné ju 
regulovať. Teraz môže obec riešiť aj výstavbu bytoviek alebo iné investičné aktivity, pretože 
bez vody sa výstavba riešiť nedá. Aj penzión pre seniorov Dominik n.o. sa môže rozrásť 
o ďalšiu budovu, pretože ich studne im už teraz nepostačujú a tiež čerpajú vodu z verejného 
vodovodu. Poslanec p. Peter Šmondrk sa informoval, či sa plánuje pokračovať 
s rekonštrukciou aj u Hudcov, alebo v ďalších častiach. P. starostka odpovedala, že StVPS, 
a.s. sa vyjadrila, že môžeme byť radi, že boli zrekonštruované dve hlavné trasy  a nie sú už 
také problémy s vodou. Pokiaľ by sa s rekonštrukciou vodovodu nezačalo v roku 2008 po 
neustálej písomnej urgencii zo strany p. starostky, tak by sme mali problémy s vodou doteraz. 
Aj ostatné obce nielen v našom okolí majú staré 50-ročné vodovody, dokonca ako 
poznamenal poslanec Jaroslav Víglaský, v niektorých obciach vodovod stále nie je, aj keď 
sme už v 21. storočí.  

 
- žiadosť ZŠ s MŠ o využívanie priestorov posilňovne pre účely školy a nie pre verejnosť 
 Riaditeľka ZŠ s MŠ Veľká Lehota Mgr. Jankoveová oznámila obci zámer, že 
posilňovňu už nebude môcť naďalej sprístupňovať verejnosti, pretože majú obmedzený 
priestor na cvičenie, telocvičňu nemajú a v zlom počasí musí na chodbe cvičiť celý druhý 
stupeň, čo je 49 žiakov. Predtým športovci využívali polovicu priestorov posilňovne 
a polovica bola určená pre deti. Požiadali poslancov, aby našli vhodné priestory pre mládež 
v obci, ktorá by sa chcela naďalej venovať cvičeniu. P. starostka ďalej dodala, že p. riaditeľka 
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mala k tomuto problému niekoľko telefonátov, aby posilňovňu ponechala. Na priestor sa bola 
pozrieť aj poslankyňa p. Cibiriová, nakoľko jej syn tiež chodí cvičiť do posilňovne. Uviedla, 
že bol tam menší neporiadok, ktorý sa dal rýchlo odstrániť, guma bola popraskaná, ale je 
ochotná priniesť z domu koberec, aby ju stroje neničili. Aj poslanec Mgr. Kocian, ktorý je tiež 
aktívnym športovcom, povedal, že v posilňovni sa prezúvajú a po škole sa pohybujú len ak 
idú na WC. Veľa strojov, na ktorých cvičia, sú ich vlastné a stroje sa ničia prirodzeným 
opotrebovaním, pretože sú to zariadenia na domáce a nie profesionálne cvičenie. P. starostka 
k tomu povedala, že aj toto je problém, pretože p. riaditeľka je zodpovedná za priestory školy 
a po škole by sa mimo jej prevádzky nemali pohybovať žiadne osoby. Poslanec RNDr. 
Michálik dodal, že tento problém sa prerokováva už asi štvrtýkrát na obecnom zastupiteľstve 
a na poslednom bolo povedané, že sa dajú vyrobiť mreže, ktoré by zabránili vstupu 
športovcov do priestorov školy. Povedal, že je potrebné stanoviť pravidlá, pretože môžu byť 
medzi nimi možno dvaja ľudia, ktorí si po sebe neupracú, alebo niečo zničia a nikomu to 
nepovedia a zlé svetlo potom dopadá na všetkých, ktorí tam chodia cvičiť. Bývalý poslanec p. 
Igor Víglaský na jednom zo zasadnutí OZ prisľúbil, že tento problém dorieši a chlapci, ktorí 
posilňovňu využívajú, si určia jednu zodpovednú osobu. Doteraz sa tak ale nestalo. Športovci 
mali záujem aj sa finančne zbierať, ale škola nájom vyberať nemôže. Musela by obec vydať 
všeobecne záväzné nariadenie na prenájom týchto priestorov, určiť nájom a na základe toho 
by mohla p. riaditeľka v ZŠ s MŠ vypracovať  prevádzkový poriadok, v ktorom by boli presne 
určené pravidlá používania posilňovne. Poslanci sa rozhodli túto otázku doriešiť na 
pracovnom rokovaní v januári. 
 
- podanie informácie o nových priechodoch pre chodcov a zabezpečenie ich osvetlenia 

P. starostka oboznámila prítomných o tom, že v obci boli vyznačené ešte v mesiaci 
november dva priechody pre chodcov, a to pri kostole a pri obecnom úrade. Dozvedela sa, že 
ľudia sú nespokojní s tým, že priechody nie sú aj pri pekárni a pri firme Kovaco. Vysvetlila, 
že obec požiadala o 4 priechody pre chodcov, aj na týchto miestach. Všetky štyri miesta si na 
pracovnom stretnutí prezreli zástupcovia Dopravného inšpektorátu Žiar nad Hronom, 
Banskobystrickej regionálnej správy ciest, Ladomerská Vieska a Okresného úradu, odboru 
cestnej dopravy, Žiar nad Hronom. Na základe zákona o cestnej premávke rozhodli, že pri 
pekárni nie je možné priechod umiestniť z dispozičných dôvodov, nakoľko je blízko seba 
autobusová zastávka, vjazd do Garajov, aj vjazd do pekárne. Pri firme Kovaco odporučili 
situáciu riešiť dopravnými značkami. Ďalej dodala, že tieto priechody je potrebné ešte 
osvetliť. Oslovila firmu ELEKTRO KOCIAN o vypracovanie cenovej ponuky. Nakoľko ide 
o zložitejšiu zákazku, je potrebné vyrobiť veci na mieru a dodať zo skladov aj stožiare a ďalší 
materiál, bude to zrealizované až v novom roku. Osvetlenie týchto dvoch priechodov pre 
chodcov bude obec stáť do 1 400,- €. 

 
- informácia o neposkytnutí dotácie z Úradu vlády SR na projekt „Prestavba telocvične 
na viacúčelové ihrisko“ 
 Túto informáciu poslancom povedala p. starostka už pri schvaľovaní rozpočtu na roky 
2015-2017. Dotáciu vo výške 148 tis. € nám na prestavbu telocvične na ihrisko neposkytnú. 
Z toho dôvodu by bolo možno vhodné uvažovať nad iným využitím toho priestoru, pretože 
základy sú tam dobré a aj firma SIMCOR, o ktorej p. starostka tiež už informovala, 
navrhovala na tomto mieste výstavbu bytoviek. Táto firma realizovala výstavbu bytoviek 
v Tekovskej Breznici, v Orovnici, v Brehoch, v Žarnovici, v Hronskom Beňadiku, v Hodruši-
Hámroch a mnoho ďalších. Opäť dodala, že v súčasnosti sa už môžeme zaoberať takýmito 
plánmi ako je výstavba bytoviek, pretože máme zabezpečenú bezproblémovú dodávku vody.  
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- žiadosť o odkúpenie pozemkov parcely C-KN č. 497/87, 497/65, 497/66, 497/88, 497/89, 
497/67 – v časti obce Garajovci 

Obec obdržala žiadosť od p. Šmondrka z časti obce Garajovci, ktorý má záujem 
odkúpiť si obecné pozemky na hospodárske účely. P. starostka informovala, že je to pozemok 
oproti domu jeho rodičov (Tobiáša a Emílie Šmondrkových). Pozemky v minulosti vlastnili 
jeho starí rodičia, ktorí ich obci odpredali za účelom plánovanej výstavby rodinných domov. 
Poslanci obdržali aj katastrálne mapy a požiadala ich, aby sa išli na dané pozemky pozrieť 
a na ďalšom zasadnutí OZ sa rozhodli, či schvália zámer odpredať ho, alebo nie. Problém je, 
že cez tieto pozemky vedie vodovodné potrubie z vodného zdroja, ktorý zásobuje vodou 
viacero domov v časti obce Garajovci. V prípade, že by tento pozemok obec predala a nebolo 
by na ňom zaznamenané žiadne vecné bremeno, mohol by nový majiteľ odstaviť tak dodávku 
vody. Preto požiadala aj p. Emíliu Šmondrkovú, ktorá sa tiež zúčastnila zasadnutia OZ, aby 
buď informovala majiteľov týchto rodinných domov, príp. poskytla obci zoznam domov, 
ktoré sú zásobované z tohto vodného zdroja a nie z verejného vodovodu. P. Šmondrková 
uviedla, že v prípade ak sa poslanci prídu na pozemky pozrieť, je ochotná im ich ukázať v 
teréne.  

  
- žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na prevádzkovanie mikrobusového 
spojenia od p. Lukáša Richtera 

Obec obdržala žiadosť od súkromného dopravcu  p. Lukáša Richtera zo Žarnovickej 
Huty o poskytnutie dotácie 50,- €/mesačne na zriadenie mikrobusového spojenia medzi 
Novou Baňou a Malou Lehotou, so zastávkami aj v Starej Hute, Bukovine a vo Veľkej 
Lehote. Spoj by mal premávať po 22. hodine, nakoľko SAD zrušila autobusové spojenie 
a zamestnanci sa častokrát nemajú ako dopraviť domov. So žiadosťou oslovil aj firmy Cortizo 
Slovakia, Knauf Insulation, obec Malá Lehota a Banskobystrický samosprávny kraj. Poslanci 
zaujímalo, koľko ľudí by potrebovalo takýto spoj. Preto navrhli túto žiadosť zatiaľ neschváliť 
a ak si pán Richter urobí prieskum trhu, príp. k žiadosti bude pripojený menovitý zoznam 
s podpismi občanov, ktorí o to naozaj reálne žiadajú, potom sa ňou môžu opätovne zaoberať 
na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
 
22. Diskusia.  
23. Návrh na uznesenie a záver. 
Na tomto zasadnutí OZ boli schválené uznesenia č. 30-46/2014. Keďže do diskusie sa už 
nikto neprihlásil, starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila o 
18:00 hod. 
 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
 
 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková 
 
Overovatelia: 
Mgr. Pavel Kocian ........................   Marta Šmondrková 

    starostka obce 
 
Peter Šmondrk ......................... 


