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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23. mája 2014 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: Helena Cibiriová 
Overovatelia: Jozef Mihál a RNDr. Peter Michálik. 
Okrem poslancov sa OZ zúčastnila hlavná kontrolórka obce Mária Šalková a 8 obyvateľov 
obce. Poslanec p. Ján Vatala sa zúčastnil na zasadnutí OZ počas prerokovávania bodov 
programu 6 – 10.  
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 28.02.2014. 

     3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.03.2014. 
4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  Veľká Lehota. 
5. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 2. polrok 2014 
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Veľká Lehota za rok 2013   
7. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Veľká Lehota za rok 2013 
8. Správa audítorky z Overenia účtovnej závierky Obce Veľká Lehota za rok 2013. 
9. Návrh na schválenie rekonštrukcie MK 
10. Návrh na schválenie vybudovania ihriska pri ZŠ s MŠ 
Doplnenie do programu: Návrh na schválenie zmluvy odpredaj pozemku obce parc. č. C-KN 
405/16 o výmere 517 m2 vedenom na LV č. 1 
11. Rôzne. 
- podanie informácie o pokračovaní v rekonštrukcii vodovodu  
- podanie informácie o organizovanom zájazde na 34. stretnutie Lehôt a Lhot s výletom do 
Prahy 
- podanie informácie o príprave 21. DFF „Pod Inovcom“ 
- podanie informácie o súhlase SPF s prevodom vlastníctva pozemku pod MK na Inovci 
- podanie informácie o vysporiadaní MK na Víglaši 

    12. Diskusia. 
    13. Návrh na uznesenie a záver.  
 
 
1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, určenie overovateľov zápisnice. 
Zasadnutie otvorila starostka obce o 18:00 hod. a privítala prítomných. Za overovateľov 
zápisnice navrhla p. Jozefa Mihála a RNDr. Petra Michálika. Návrh bol všetkými prítomnými 
poslancami jednohlasne schválený. Zároveň prečítala návrh programu s doplnením bodu 
„Návrh na schválenie zmluvy odpredaj pozemku obce parc. č. C-KN 405/16 o výmere 517 m2 
vedenom na LV č. 1“. Takto doplnený program bol tiež poslancami jednohlasne schválený. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 28.02.2014. 
Kontrolu plnenia uznesení prečítala poslancom pracovníčka obce p. Ing. Vatalová. 
U z n e s e n i e  č.  1/2014– splnené - vzatá na vedomie Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  
 k 31.12.2013.   
U z n e s e n i e  č.  2/2014 – splnené - schválené  zmeny rozpočtu obce a  ZŠ s MŠ   
U z n e s e n i e   č. 3/2014 – splnené - vzatá na vedomie  správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2013  
U z n e s e n i e  č.  4/2014 -  splnené - vzatá na vedomie správa z kontroly pokladničných operácií na Obecnom 
úrade a správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2013 
U z n e s e n i e  č. 5/2014 – v riešení - bola  schválená zmluva o právnej pomoci majetkovo - právne 
vysporiadanie nehnuteľnosti – cesta Víglaš 
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U z n e s e n i e  č. 6/2014 – v riešení -  schválený prevod pozemkov pod miestnou komunikáciou parcela C-KN 
č. 684 (E-KN č. 684), k. ú. Veľká Lehota, z vlastníka Slovenský pozemkový fond, Bratislava do vlastníctva obce 
v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.  
U z n e s e n i e  č.  7/2014 – splnené -  schválený dodatok č. 3/2014 k VZN č. 4/2011 o čiastočnej úhrade 
nákladov vo výdajnej školskej jedálni. 
U z n e s e n i e  č. 8/2014 – splnené -  schválená žiadosť p. Dariny Garajovej o skrátenie výpovednej doby, 
skončenie zmluvného vzťahu k 31.12.2013 o odpustenie povinnosti platiť nájomné a platby za mesiace január 
a február 2014.  
U z n e s e n i e  č. 9/2014 – splnené -bol schválený zápis histórie do kroniky obce za rok 2013. 
 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.03.2014 
Čerpanie rozpočtu obce a Základnej školy s materskou školou prečítala starostka obce. Keďže 
poslanci nemali k čerpaniu rozpočtu žiadne výhrady, všetci ho vzali na vedomie. Čerpanie 
rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.03.2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

U z n e s e n i e č. 10/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
 
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 31.03.2014 
2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.03.2014 
Hlasovanie – „za“ – 5 (Mihál, Michálik, Víglaský I., Víglaský J, Jenis) 
 
 

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

4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota. 
Návrh na zmeny rozpočtu obce prečítala prítomným starostka obce. Nakoľko prítomní 
poslanci nemali k navrhovaným zmenám žiadne výhrady, tieto jednohlasne schválili. 
 
1. Návrh na zmeny rozpočtu Obce Veľká Lehota 

Funkčná klasifikácia 
Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

VÝDAVKY:     0  SPOLU   
03.2.0 - Ochrana pred 
požiarmi 635005 41  + 150,- € Oprava, údržba požiarneho vozidla   

  633006 41  - 150,- € Všeobecný materiál   
04.5.1.3 - správa a 
údržba ciest 633006 41  + 500,-  Štrk na cesty, dopravné zrkadlá   
  635006 41  - 500,- € Údržba ciest   

06.2.0 - rozvoj obce 633006 41  - 500,- Všeobecný materiál   

  633010 41  + 500,- € 
Pracovné odevy, obuv, pomôcky - 
aktivační pracovníci   

09.1.2.1 - ZŠ 637004 41  + 108,- Výškopis, polohopis detské ihrisko   

08.1.0 - šport a TJ 635006 41  - 108,- Oprava, údržba budov   
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2. Návrh na zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ Veľká Lehota 

 
U z n e s e n i e č. 11/2014 

Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
1. Návrh na zmeny rozpočtu Obce Veľká Lehota 
2. Návrh na zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
Hlasovanie: „za“ – 5 (Mihál, Michálik, Víglaský I., Víglaský J, Jenis) 
 
 

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

5. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 2. polrok 2014 
Hlavná kontrolórka obce p. Šalková prečítala návrh plánu svojej kontrolnej činnosti na 2. 
polrok 2014. Poslanci k nemu nemali výhrady a jednohlasne ho schválili. 
 

U z n e s e n i e č. 12/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ S c h v a ľ u j e 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľká Lehota na 2. polrok 2014 
 
B/ P o v e r u j e 
Hlavnú kontrolórku Obce Veľká Lehota vykonať kontrolu podľa schváleného plánu.  
Hlasovanie – „za“ – 5 (Mihál, Michálik, Víglaský I., Víglaský J, Jenis) 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Veľká Lehota za rok 2013 
Hlavná kontrolórka obce p. Šalková vypracovala stanovisko k návrhu Záverečného účtu za 
rok 2013. Poslancom Obecného zastupiteľstva Veľkej Lehoty odporučila schváliť celoročné 
hospodárenie bez výhrad. Poslanci vzali toto jednohlasne na vedomie. 
 
7. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Veľká Lehota za rok 2013 
Poslanci mali možnosť s návrhom Záverečného účtu oboznámiť sa vopred. Vyčerpali sa 
všetky bežné príjmy, ktoré boli v r. 2013. Keďže tieto príjmy nestačili, z dôvodu 
rekonštrukcie miestnych komunikácií, na ktoré sa použili prostriedky z rezervného fondu vo 
výške 20 000 €. Z týchto prostriedkov máme naspäť do rezervného fondu vrátiť 2 087,06 €.  
 

U z n e s e n i e č. 13/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ B e r i e   n a   v e d o m i e 
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k  Záverečného účtu obce Veľká Lehota za rok 2013. 
 
B/ S c h v a ľ u j e 
1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Veľká Lehota za rok 2013 bez výhrad.  
2. 100 % zostatku finančných operácií za rok 2013 vo výške 2 087,06 € previesť účet 
Rezervného fondu obce 
Zodpovedná: Ing. Mániková, účtovníčka obce 
Termín: do 30.6.2014 
 
Hlasovanie – „za“ – 6 (Mihál, Michálik, Víglaský I., Víglaský J, Jenis, Vatala) 
 

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

     starostka obce 
 
8. Správa audítorky z Overenia účtovnej závierky Obce Veľká Lehota za rok 2013 
Pracovníčka obce Ing. Vatalová prečítala prítomným Správu nezávislého audítora Ing. 
Markovej z Novej Bane z uskutočneného auditu obce za rok 2013. V správe uviedla, že 
nezistila skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. 
Poslanci vzali správu z auditu jednohlasne na vedomie. 
 

U z n e s e n i e č. 14/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky Obce Veľká Lehota 
za rok 2013.  
 
Hlasovanie - „za“ – 6 (Mihál, Michálik, Víglaský I., Víglaský J, Jenis, Vatala) 
 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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9. Návrh na schválenie rekonštrukcie MK 
P. starostka navrhla, že tento rok sa môžu zrekonštruovať ďalšie cesty v našej obci, opäť bude 
potrebné prostredníctvom verejného obstarávania vybrať dodávateľa. Predtým však je 
potrebné vybrať konkrétne úseky ciest na rekonštrukciu. Poslanci mali možnosť oboznámiť sa 
so zoznamom navrhnutých ciest na rekonštrukciu vopred. Na rok 2014 poslanci po vzájomnej 
dohode vyčlenili sumu 180 000 € na ich rekonštrukciu. Pri výbere miestnych komunikácií 
prihliadali na stav cesty a zrekonštruovaný vodovod.  
 
 

U z n e s e n i e č. 15/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ S c h v a ľ u j e  
Rekonštrukciu miestnych komunikácií v celkovom objeme 180 000 €, a to: 
 
SO 01 A Vatalovci /od A. Kociana po križovatku J. Zduch/ 
SO 01 B Vatalovci /od P. Šmondrka po J. Gábriša/ + parkovisko Mánikovci 
SO 02     Pirte /od Magdy Kocianovej po P. Garaja/ 
SO 05     Od Dominika n. o. po F. Číka – Vígľaš 
SO 07     Zduchovci /od J. Zducha po E. Rajňákovú/  
 
Hlasovanie – „za“ – 6 (Mihál, Michálik, Víglaský I., Víglaský J, Jenis, Vatala) 
 
 

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

 
10. Návrh na schválenie vybudovania ihriska pri ZŠ s MŠ 
Starostka obce informovala prítomných o vypracovaní polohopisu a výškopisu pre plánované 
ihrisko pri ZŠ s MŠ. Na financovaní ihriska by sa podieľala ZŠ s MŠ a obec Veľká Lehota. 
Vypracované boli štyri návrhy, dva o rozmeroch 22x14 m a dva o rozmeroch 33x18m. Ihrisko 
by bolo umiestnené medzi bytovkou pri ZŠ s MŠ a skladom náradia. Pri osadený ihriska by 
bol potrebný oporný múr. P. František Čík sa vyjadril, že ihrisko o rozmeroch 22x14m je 
vhodné na volejbal a väčšie ihrisko by bolo vhodné aj na basketbal. Výhrady mal aj poslanec 
Igor Víglaský spoločne  podotkli, že pre plánované umiestnenie ihriska sa mala p. starostka 
obce porozprávať aj so športovcami. Viacej im vyhovuje miesto pod futbalovým ihriskom. 
Starostka obce upozornila, že také miesto nie je vhodné, z dôvodu slabého zabezpečenia 
ochrany majetku. Pozemok by sa mohol využiť na výstavbu bytovky v budúcnosti, pretože je 
tam vysporiadaný pozemok, prístupová cesta, dobré napojenie na vodovod a el. energiu.  
Ďalej vysvetľovala, že by menšie ihrisko 22x14 aj podľa vyjadrenia p. riaditeľky ZŠsMŠ bolo 
veľmi vhodné pre deti v blízkosti školy a dozoru. Financovanie by mohlo byť spoločné obec 
aj škola. Nakoniec sa návrh na schválenie vybudovania ihriska pri ZŠ s MŠ neschválil 
z dôvodu nezhodnutia sa na umiestnení ihriska.        
 
Doplnenie do programu: Návrh na schválenie zmluvy odpredaj pozemku obce parc. č. C-KN 
405/16 o výmere 517 m2 vedenom na LV č. 1 
V tomto bode, ktorý bol doplnený do programu zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítala 
starostka obce zámer odpredať priamym predajom z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
pozemok – novovytvorená parc. C-KN č. 405/16 o výmere 517 m2 – pozemok pri rodinných 
domoch č. 72 a 74 vlastníkom týchto rodinných domov. Dôvodom hodným osobitného 
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zreteľa je prevod vlastníckeho práva pozemku, ktorým prechádza vodovodné potrubie od 
studne postavenej na susednom pozemku, ktorá zásobuje pitnou vodou rodinné domy č. 72 
a 74.  
 

           U z n e s e n i e   č. 16/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
Predaj pozemku Obce Veľká Lehota priamym predajom z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa, a to pozemok o výmere 517 m2, parc. C-KN č. 405/16 vytvorená z parcely C-KN č. 
405/1 geometrickým plánom č. 10935479-1/14 zo dňa 11.4.2014, vypracovaným Ing. 
Jozefom Strelkom - pozemok pri rodinných domoch č. 72 a 74.  
V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, predaj majetku obce vlastníkom rodinných domov č. 72 – Anne Garajovej, rod. 
Garajovej a č. 74 – Jaroslavovi Jenisovi, rod. Jenisovi a manželke Anne Jenisovej, rod. 
Garajovej je ako prípad hodný osobitného zreteľa. Kupujúci nie sú osoby, ktorým je predaj 
majetku obce priamym predajom vylúčený podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prevod 
vlastníckeho práva pozemku, ktorým prechádza vodovodné potrubie od studne postavenej na 
susednom pozemku, ktorá zásobuje pitnou vodou spomínané rodinné domy č. 72 a 74.  
Predajná cena pozemku je všeobecná hodnota majetku stanovená znaleckým posudkom č. 
143/2014 zo dňa 2.5.2014 spracovaným Ing. Štefanom Pastierovičom vo výške 1,85€/1 m2, 
po zaokrúhlení 960,- € za 517 m2.  
Zámer predaja tohto pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 
8.5.2014 do 23.5.2014. 
 
Hlasovanie – „za“ – 5 (Mihál, Michálik, Víglaský I., Víglaský J, Jenis) 
 
 

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

11. Rôzne – podanie informácie o pokračovaní v rekonštrukcii vodovodu 
Starostka obce informovala prítomných, že firma ACCORD Stavebná kancelária, s.r.o., 
Banská Bystrica, pokračuje od apríla 2014 na stavbe Veľká Lehota – Rekonštrukcia vodovou 
a DVZ. Na základe toho, že bola zrealizovaná 1/3 stavebných práca a na danom úseku zostáva 
nedokončených cca 443 m t.j. od km 0,522 – 0,965 pôvodného hlavného rozvodného potrubia 
bol dňa 20.05.2014 zvolaný kontrolný deň za prítomnosti firmy ACCORD Stavebná 
kancelária, s. r.o., Ing. Peter Šesták, Ing. Radovan Šalát, za StVS SERVISING s.r.o. Banská 
Bystrica  - stavebný dozor Ing. Peter Kanát, za StVPS Žiar nad Hronom p. Miroslav Slašťan, 
Ing. Jaroslav Krlička. Výsledkom  stretnutia bolo, že firma ACCORD by mohla podľa 
vyjadrenia Ing. Šestáka pokračovať o cca 100-130m ďalej od RŠ, ktorá je umiestnená pri č. 
253 v časti Zduchovci, firma by ale nerealizovala živičné povrchy tie by realizovala obec. 
Podľa ich vyjadrenia zostatne ešte nedokončených 300 – 330m z hlavnej vetvy RAD l od 
vodojemu. Navrhovali požiadať StVS o dofinancovanie aj keď im bolo zdôraznené, že sú to 
posledné financie z rozpočtu StVS a.s. B. Bystrica na túto stavbu.     
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- podanie informácie o organizovanom zájazde na 34. stretnutie Lehôt a Lhot s výletom 
do Prahy 
V dňoch 3.-5. júla 2014 obecný úrad Veľká Lehota organizuje autobusový zájazd na 34. 
stretnutie Lehôt a Lhot s výletom do Prahy. Z obce je plánový odchod autobusom vo štvrtok v 
popoludňajších hodinách s prípadným zastavením v Ledniciach na Morave. V piatok by sa 
konala prehliadka Prahy a v sobotu by sme sa zúčastnili Stretnutia Lehôt a Lhot v Kostelní 
Lhote. Obec bude financovať dopravu, sprievodcu po Prahe a vstupné na 34. stretnutie Lehôt 
a Lhot. Občania si budú hradiť náklady na stravu, ubytovanie v Prahe v cene 16 € na noc 
v Hotely RHEA,  vstupné na Hradčany a ďalšie navštívené miesta. Obec Veľká Lehota 
zarezervovala ubytovanie v Hotely RHEA pre 40 miest v cene 1 280 €. P. starostka dala 
vypracovať cenové ponuky trom prepravným spoločnostiam, z ktorých najlacnejšia je p. 
Herda zo Zlatých Moraviec s cenou cca 1250 €, plus parkovné.  
 
- podanie informácie o príprave na 21. DFF „Pod Inovcom“ 
Starostka obce informovala, že dňa 8. júna 2014 sa bude konať 21. DFF „Pod Inovcom 
s námetom O troch grošoch“ na amfiteátri. Ako hosť vystúpi folklórny súbor Hron zo Žiaru 
nad Hronom. Tento rok obec nezískala dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja. 
P. starostka poprosila poslancov obecného zastupiteľstva o zapojenie sa pri zabezpečení 
plynulého priebehu programu. Predseda poľovného združenia p. Stanislav Garaj zabezpečí  
guláš, futbalisti  sa ponúkli, že  zabezpečia predajný stánok s občerstvením. Obec  tak ako 
každý rok zabezpečí stravu účinkujúcim deťom.  
 
- podanie informácie o súhlase SPF s prevodom vlastníctva pozemku pod MK na Inovci    
Starostka obce informovala prítomných, že Slovenský pozemkový fond nám zaslal zo dňa 
04.04.2014 protokol č. 01125/2014-UVOP-U00019/14.00 – o odovzdaní pozemkov z majetku 
SR na Obec Veľká Lehota na podpis. Jednalo sa o pozemok zastavaný miestnou 
komunikáciou, ktorej správa na obec prešla v zmysle § 2 zákona o majetku obcí ku dňu 
01.05.1991.  
 
- podanie informácie o vysporiadaní MK na Víglaši 
Starostka obce informovala prítomných o vysporiadávaní MK na Víglaši. P. JUDr. Petrušová 
vypracovala tri zmluvy s vlastníkmi MK, z ktorých sú dve vyplatené v celosti a jedna zmluva 
ide ešte na súd. Obec Veľká Lehota vyplatila vlastníkom MK na Víglaši k dnešnému dňu 
sumu 569,21 €. Ďalšie pozemky sú v riešení.  
 
12. Diskusia.  

Do diskusie sa zapojil poslanec p. Igor Víglaský, ktorý navrhol, že bývalé zdravotné 
stredisko by sa mohlo prerobiť na nájomné byty.   Mal by sa zistiť záujem občanov o nájomné 
byty. Starostka obce sľúbila zverejnenie tejto informácie na internetovej stránke obce.    

P. starostka informovala, že p. Pavol Varga č. 448 a Štefan Víglaský č. 504 žiadajú 
o pomoc obecné zastupiteľstvo pri odvodnení pozemkov v časti obce Víglaš. Prepady zo 
studní a dažďová voda znehodnocujú ich pozemky, z toho dôvodu okolo nich urobili 
odvodnenie rúrami. Toto odvodnenie by však bolo potrebné ukončiť, lebo ďalej sa jednalo 
o cudzie pozemky. P. Igor Víglaský a Jaroslav Víglaský boli pozrieť prevedené odvodnenie 
a navrhli, že vodu by bolo najvhodnejšie zviesť rúrami k jestvujúcemu odvodneniu pri 
bytovke, ktoré smeruje do potoka. Ide o dokončenie 185 m. Navrhli, že výkopové práce by 
moli spraviť aktivační pracovníci. P. starostka súhlasila a prisľúbila, že informuje vlastníkov 
pozemkov cez ktoré by prechádzalo vodovodné potrubie, či by s tým súhlasili.  

P. Peter Víglaský priniesol žiadosť svojho Občianskeho združenia Zachráň seba 
pohybom, v ktorej žiadal o prejednanie a prípadné schválenie projektu stavebných úprav 
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ordinácie kardiológa. K žiadosti priložil projekt – pôdorys prízemia, rekapituláciu rozpočtu 
a krycí list rozpočtu. Poslanci sa pýtali, prečo žiadosť predkladá OZ Zachráň seba pohybom 
a nie p. MUDr. Gálik. P. starostka informovala poslancov, že bola osobne s p. MUDr. 
Gálikom a vyjadril sa, že na Veľkej Lehote má záujem pracovať v priestoroch bývalej 
obradnej siene, ale nie robiť charitu, od obce by požadoval financovanie prevádzkových 
nákladov a mzdy zdravotnej sestry. P. Peter Víglaský žiadal o odpustenie nájomného 
a možnosť prerobiť priestory bývalej obradnej siene podľa predloženého pôdorysu prízemia.  
Poslanci nesúhlasili, aby p. MUDr. Gálik nemusel platiť nájomné a p. RNDr. Michálik žiadal, 
aby sa zmluvne zaviazal na niekoľko rokov s prevádzkovaním ordinácie kardiológa a platil 
nájomné + réžijné náklady. P. starostka informovala prítomných, že obec nemôže prenajímať 
obecný majetok za nevýhodných podmienok a prispievať na podnikateľskú činnosť. P. hl. 
kontrolórka Šalková informovala poslancov, že obec môže prenajímať majetok obce len na 
základe verejnej súťaže alebo môže uplatniť prípad osobitného zreteľa. Zároveň z nájomnej 
zmluvy musí byť zrejmé, či prevedené stavebné práce sú so súhlasom obce a budú 
financované výlučne z prostriedkov nájomcu. Poslanci sa zhodli na tom, že do budúceho 
zastupiteľstva p. Peter Víglaský predloží návrh prenájmu a podklady na prenájom. Na základe 
nich sa obecné zastupiteľstvo rozhodne, či bude postupovať v prípade osobitného zreteľa. 

P. starostka na záver informovala, že ona aj pracovníčky OcÚ upozorňovali občanov 
p. Antona Mánika, p. Romana Kociana a p. Dominika Zducha na zeleň vysadenú na krajnici 
MK. Pán  Mánik okamžite konal a strom vypílil, p. Kocian prisľúbil, že  stromy presadí. Pán 
Zduch porast tují len ostrihal a ďalej nekonal. K tomuto sa vyjadril p. poslanec I. Víglaský, že 
podľa neho má každý právo na súkromie a mal by si pozemok oplotiť. P. starostka vysvetlila, 
že problém je ale v tom, že porast je na obecnom – na krajnici MK, zužuje cestu a bráni 
výhľadu,  pozemok p. Zduch oplotiť nemôže, lebo sa jedná o spoločné dvory, nie je výlučným 
vlastníkom a doteraz nemá vysporiadaný ani pozemok pod časťou RD.      
 
13. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac diskutujúcich nebolo, pracovníčka obce p. Vatalová prečítala schválené 
uznesenia č. 10-16/2014. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie 
ukončila o 20:30 hod. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
Zapísala: Ing. Vatalová 
 
 
Overovatelia: 
Jozef Mihál                       ........................   Marta Šmondrková 

    starostka obce 
 
RNDr. Peter Michálik    .......................     


