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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 25. júla 2014 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnený: Michal Jenis 
Overovatelia: Ján Vatala a RNDr. Peter Michálik 
Okrem poslancov sa OZ zúčastnila hlavná kontrolórka obce Mária Šalková, riaditeľka ZŠ 
s MŠ Veľká Lehota Mgr. Mária Jankoveová, zástupcovia oblastnej organizácie cestovného 
ruchu GRON Ing. P. Sarinec a Mgr. J. Tencerová a 3 obyvatelia obce. 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 23.05.2014. 
3. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  Veľká Lehota. 
Doplnené do programu: Čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota k 30.06.2014 
4. Správa o výsledku Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 
5. Návrh na schválenie Výročnej správy za rok 2013 
6. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky obce, 
- informácia o novej webovej stránke a odkúpení domény velkalehota.sk od firmy RAKL, s.r.o., 
Nová Baňa 
7. Návrh na schválenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné 
obdobie 2014-2018 
8. Návrh na schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2014-2018. 
9. Informácia o priebehu súťaže verejného obstarávania „Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
v obci Veľká Lehota II. etapa“ a návrh na schválenie zmluvy o dielo. 
10. Návrh na odsúhlasenie výstavby ihriska pri ZŠ s MŠ (geodetické zameranie pozemku, zmena 
druhu pozemku, vypracovanie projektovej dokumentácie, návrh na prevod pozemku do správy ZŠ 
s MŠ) 
Doplnené do programu:  
Vstupné informácie pre zapojenie obce do oblastnej organizácie cestovného ruchu GRON 
Žiadosť OZ Zachráň seba pohybom v zastúpení p. Petra Víglaského o opätovné prejednanie 
žiadosti o prenájom priestorov bývalej predajne rozličného tovaru pre MUDr. Gálika 
11. Rôzne: 
- podanie informácie o pokračovaní v rekonštrukcii miestneho vodovodu 
- informácia o poskytnutej dotácii na 21. DFF z BBSK 
- informácia o zrušení Pohronských folklórnych slávností v našej obci, 
- informácia o poskytnutej dotácii na údržbu verejného osvetlenia z MF SR a vyhlásenie výzvy na 
predkladanie cenových ponúk, 
- informácia o uskutočnenom zájazde občanov na 34. stretnutie Lehôt a Lhot spojený s výletom do 
Prahy, 
- informácia o počte prihlásených detí v ZŠ a MŠ, 
- informácia o odvodnení pozemkov v časti obce Víglaš, 
- informácia o vypracovaní dotazníka k príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Veľká Lehota na roky 2014-2020. 
Doplnené do programu:  
Osadenie dopravného značenia 
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. Jána Vatalu a RNDr. Petra Michálika. Zároveň prečítala návrh programu, 



 2 

ktorý navrhla doplniť o čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.06.2014, o vstupnú 
informáciu pre zapojenie obce do oblastnej organizácie cestovného ruchu GRON, žiadosť 
o opätovné prejednanie žiadosti o prenájom priestorov bývalej predajne rozličného tovaru pre 
MUDr. Gálika a osadenie dopravného značenia. Overovatelia a program boli všetkými 
prítomnými poslancami jednohlasne schválení. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 23.05.2014. 
Kontrolu plnenia uznesení prečítala poslancom účtovníčka p. Mániková. 
Uznesenie č. 10/2014 – splnené – vzatá na vedomie Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
k 31.03.2014. 
Uznesenie č. 11/2014 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
Uznesenie č. 12/2014 – splnené – schválený plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky Obce Veľká 
Lehota na 2. polrok 2014 
Uznesenie č. 13/2014 –splnené – vzaté na vedomie stanovisko hl. kontrolórky obce k Záverečnému 
účtu obce Veľká Lehota za rok 2013 a schválený Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 
2013 bez výhrad 
Uznesenie č. 14/2014 – splnené – vzatá na vedomie Správa nezávislého audítora z overenia 
individuálnej účtovnej závierky Obce Veľká Lehota 
Uznesenie č. 15/2014 – splnené – schválená rekonštrukcia miestnych komunikácií v celkovom 
objeme 180 000,- € - zrealizovaná aj verejná súťaž 
Uznesenie č. 16/2014 – splnené – schválený predaj pozemku Obce Veľká Lehota p. Anne Garajovej, 
Jaroslavovi Jenisovi a manž. Anne Jenisovej 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 RD č. 72 a 74 
– zavkladované aj v katastri nehnuteľností 
 
3. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
Doplnené do programu: Čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota k 30.6.2014 

Čerpanie rozpočtu obce aj ZŠ s MŠ Veľká Lehota k 30.6.2014 poslanci obdržali pred 
zasadnutím Obecného zastupiteľstva, nakoľko ešte len v priebehu týždňa bola odovzdaná 
uzávierka na Daňový úrad. Následne bude zverejnené na úradnej tabuli, aj na web stránke 
obce. S čerpaním, aj so zmenami rozpočtu oboznámila poslancov účtovníčka obce Ing. 
Mániková. Do zmien rozpočtu ZŠ bolo zahrnuté maľovanie a nákup stoličiek a navrhla 
doplniť výdavky na mzdy a odvody vo výške 4000,- €, nakoľko škola bola úspešná 
v dohodovacom konaní a bude dofinancovaná zo štátnych prostriedkov. Výdavky aj príjmy 
obce navrhla zvýšiť o 4000,- €, MF SR poskytlo obci dotáciu na údržbu verejného osvetlenia, 
ďalej zvýšiť príjmy o 150,- za administratívne a správne poplatky, v tej istej sume zvýšiť 
výdavky na požiarneho technika, spracovanie požiarnej dokumentácie a školenie BOZP 
a 500,- € presunúť zo služieb na nákup materiálu (štrku) na miestne komunikácie. Keďže 
poslanci nemali k čerpaniu rozpočtu žiadne výhrady, všetci ho vzali na vedomie. Čerpanie 
rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.06.2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

U z n e s e n i e č. 17/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A / B e r i e   n a   v e d o m i e 
 
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.06.2014 
2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.06.2014 
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B/ S c h v a ľ u j e 
1. Zmeny rozpočtu obce 
Funkčná klasifikácia  Ekon.  klasifik.                Suma Text 
PRÍJMY:    8 150,- € SPOLU  

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

  312001 KZ 111  +4 000,- € Dotácia na opravu, údržbu ver. osvetlenia z MF SR 

  312012 KZ 111  +4 000,- € 

Prenesené kompetencie pre ZŠ zo ŠR – 
dofinancovanie miezd a platov v dohodovacom 
konaní 

VÝDAVKY:    4 150,- € SPOLU  
03.2.0 – Ochrana 
pred požiarmi 637027 KZ41  +150- € 

Dohody – požiarny technik, BOZP, spracovanie 
pož. Dokumentácie býv. OcÚ – časť pošta 

     
04.5.1.3 – Správa 
a údržba ciest 633006 KZ41  +500- € Štrk na cesty 
 637004 KZ41  -500- € Všeobecné služby – cesty 
06.4.0 Verejné 
osvetlenie 635006 KZ111  +4000- € Údržba verejného osvetlenia – z dotácie z MF SR 
 
2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ 
Funkčná klasifik. Ekon.  klasifik. Suma Text 
PRÍJMY:   223001 8,00 € Za poškod. učebnice 

    +4 000,- € SPOLU  
ZŠ  + 4 000,- €  

 09.1.2.1  635001 KZ 111  + 200,- € Údržba interiér. vybavenia – maľovanie stoličiek 
09.1.2.1 633001 KZ 111  + 200,- € Interiérové vybavenie – nákup stoličiek 
 09.1.2.1  635006 KZ 111  - 400,- € Údržba budov a objektov 
 09.1.2.1  610,620 KZ 111  + 4 000,- € Mzdy a odvody – dofinancovanie v dohod. konaní 

VŠJ  0,- €  
09.6.0.1 635001 KZ 111 + 200,- € Údržba interiér. vybavenia – maľovanie stoličiek 
 09.6.0.1 637014 KZ 111  - 200,- € Stravovanie 

Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 6 (Cibiriová, Mihál, Michálik, Vatala, Víglaský I., 
Víglaský J.)  

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

 
4. Správa o výsledku Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 

Po audite individuálnej účtovnej závierky bol spracovaný aj audit konsolidovanej 
účtovnej závierky za rok 2013, ktorá obsahovala údaje za Obec Veľká Lehota vrátane jej 
rozpočtovej organizácie Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota. Podľa názoru 
audítorky Ing. Margity Markovej z Novej Bane, konsolidovaná účtovná závierka Obce Veľká 
Lehota vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu k 31.12.2013 
a výsledok hospodárenia v súlade so zákonom o účtovníctve a osobitnými predpismi MF SR. 

 
U z n e s e n i e č. 18/2014 

Obecné zastupiteľstvo 
 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu o výsledku Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Cibiriová, Mihál, Michálik, Vatala, Víglaský I., 
Víglaský J.)  
        ............... Marta Šmondrková 

    starostka obce 
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5. Návrh na schválenie Výročnej správy za rok 2013 
Ekonómka, účtovníčka obce p. Mániková informovala prítomných, že po spracovaní 

konsolidovanej účtovnej závierky bola spracovaná Výročná správa obce Veľká Lehota za rok 
2013, ktorá obsahuje údaje za obec, aj jej organizáciu ZŠ s MŠ. Bola zverejnená na úradnej 
tabuli obce, na webovej stránke a poslanci ju obdržali vopred spolu s pozvánkou na 
zasadnutie OZ a mohli si ju podrobne naštudovať. Keďže k nej nemali žiadne výhrady, vzali 
ju jednohlasne na vedomie. 
 

U z n e s e n i e č. 19/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
Výročnú správu Obce Veľká Lehota za rok 2013. 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 6 (Cibiriová, Mihál, Michálik, Vatala, Víglaský I., 
Víglaský J.)  
 

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

 
6. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky obce, 
- informácia o novej webovej stránke a odkúpenie domény velkalehota.sk od firmy 
RAKL, s.r.o., Nová Baňa 
Nakoľko hlavná kontrolórka obce p. Šalková prišla na zasadnutie s oneskorením, p. starostka 
oboznámila poslancov, že predmetom kontroly bol zákon o slobodnom prístupe 
k informáciám a povinné zverejňovanie údajov. Aby sa odstránilo niekoľko chýb 
z vytknutých p. kontrolórkou, rozmýšľa sa o novej webovej stránke. Problém však je, že 
doména velkalehota.sk je obsadená, má ju zakúpenú p. Klačko z firmy RAKL, Nová Baňa 
a vôbec ju nevyužíva. Kúpil domény s názvami všetkých okolitých obcí, aby mohol 
spravovať ich web stránky. Naša obec však o túto jeho službu záujem nemala, pretože všetky 
údaje a dokumenty by sme museli najprv zasielať jemu, a takto si ich dokážeme pridať sami  
a upraviť podľa vlastných predstáv. Z Obecného úradu mu bol zaslaný list, že máme záujem 
o odkúpenie domény, ale sme ochotní uhradiť mu náklady iba za 1 rok. Zatiaľ nám však 
neodpovedal. Ďalšou možnosťou je súdiť sa o túto doménu, alebo ju nechať tak, pričom by do 
úvahy pripadal názov „obecvelkalehota.sk“.  
Po príchode p. kontrolórka prečítala jej správu z kontroly na Obecnom úrade vykonanú 
v mesiacoch máj – jún 2014. Poslanci k nej nemali žiadne výhrady a jednohlasne ich vzali na 
vedomie. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

U z n e s e n i e č. 20/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
 

Správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly na Obecnom úrade. 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 6 (Cibiriová, Mihál, Michálik, Vatala, Víglaský I., 
Víglaský J.) 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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7. Návrh na schválenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na 
volebné obdobie 2014-2018 
8. Návrh na schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2014-
2018 
P. starostka informovala, že blížia sa komunálne voľby a je potrebné určiť volebný obvod 
a počet poslancov obecného zastupiteľstva na ďalšie volebné obdobie rokov 2014-2018. Pri 
súčasnom počte obyvateľov 1128 navrhla ponechať 1 volebný obvod tak ako bolo doteraz. 
Ponechal sa aj doterajší počet poslancov v obecnom zastupiteľstve – 7.  
Okrem toho bolo potrebné schváliť aj rozsah výkonu funkcie starostu na ďalšie volebné 
obdobie. Doteraz starosta v obci pracoval na plný úväzok, poslanci sa zhodli na tom, že 
v tomto rozsahu by mal byť úväzok starostu ponechaný aj naďalej. 
Poslanci volebný obvod, počet poslancov obecného zastupiteľstva a plný úväzok starostu na 
ďalšie volebné obdobie jednohlasne odsúhlasili. 
 

U z n e s e n i e č. 21/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 

1. Jeden volebný obvod pre obec Veľká Lehota a počet poslancov obecného 
zastupiteľstva vo Veľkej Lehote na volebné obdobie 2014-2018 na 7 poslancov. 

2. Plný úväzok starostu obce Veľká Lehota na nasledujúce volebné obdobie 2014-2018. 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 6 (Cibiriová, Mihál, Michálik, Vatala, Víglaský I., 
Víglaský J.) 

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

 
9. Informácia o priebehu súťaže verejného obstarávania „Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií v obci Veľká Lehota II. etapa“ a návrh na schválenie zmluvy o dielo. 

P. starostka informovala prítomných, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ boli 
schválené úseky miestnych komunikácií za účelom ich rekonštrukcie v celkom objeme 
180 000,- €. Na základe toho dala odborne spôsobilej osobe p. V.  Schmidtovi spracovať 
verejné obstarávanie, do ktorého sa prihlásilo 9 firiem. Medzi najdrahšou a najlacnejšou 
ponukou bol rozdiel 64 076,88 € s DPH. S najlacnejšou ponukou 78 728,21 € súťaž vyhrala 
firma RENOVIA, s.r.o., Zvolen, ktorá už rekonštruovala niektoré úseky ciest v našej obci 
pred dvoma rokmi. Prítomní poslanci  schválili uzatvorenie zmluvy o dielo. 
 

U z n e s e n i e č. 22/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
 

Zmluvu o dielo na zákazku „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota 
II. etapa“ s firmou RENOVIA, s.r.o., Zvolen v sume 78 728,21 € s DPH. 

 
Hlasovanie – „za“ – 6 (Cibiriová, Mihál, RNDr. Michálik, Vatala, Víglaský I., Víglaský J.) 

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

     starostka obce 
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10.  Návrh na odsúhlasenie výstavby ihriska pri ZŠ s MŠ (geodetické zameranie 
pozemku, zmena druhu pozemku, vypracovanie projektovej dokumentácie, návrh na 
prevod pozemku do správy ZŠ s MŠ) 

P. starostka informovala poslancov, že týmto návrhom sa zaoberali už na minulom 
zasadnutí, dôvody potreby ihriska prišla vysvetliť  p. riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Mária 
Jankoveová. P. riaditeľka uviedla, že ako všetci vedia, škola nemá vlastnú telocvičňu. Pre 90 
detí v základnej škole, kde na telesnej výchove cvičí spoločne na prvom stupni 45 detí a na 
druhom stupni 45 detí, by bola taká veľká telocvičňa, aká je rozostavaná, zbytočnou 
finančnou záťažou. Z prostriedkov, ktoré má k dispozícii na prevádzku základnej školy, by 
nedokázala financovať aj prevádzku ďalšej veľkej budovy. Doteraz mohli využívať futbalové 
ihrisko. Avšak iba presun so žiakmi na ihrisko ubral z hodiny min. 10 minút. Záhrada pri 
škole sa jej zdá ako najvhodnejší priestor, je to blízko, bolo by to pod dohľadom a mohli by to 
deti využívať aj vo voľnom čase. Z minulého roka sa škole podarilo ušetriť vyše 7000,- €, 
ktoré použili na úhradu prevádzkových nákladov v tomto roku, t.j. urobili potrebné opravy 
a údržby, nakúpili uhlie a pod. Okrem toho naša škola ako jedna zo šiestich obecných škôl 
v Banskobystrickom kraji dostala zo štátu 4 000,- € na dofinancovanie mzdových nákladov. 
Aj preto peniaze určené na tohtoročnú prevádzku tak môžu použiť na nové ihrisko. K tomuto 
p. starostka uviedla, že výstavbe by muselo predchádzať niekoľko krokov: zamerať rozmery, 
spracovať geometrický plán, projektovú dokumentáciu, vybaviť zmenu druhu pozemku na 
zastavanú plochu, pretože na záhrade ani lúke sa stavať nesmie, parcelu pod ihriskom dať do 
správy ZŠ s MŠ, zapísať to na katastri, vybaviť stavebné povolenie, riešiť verejné 
obstarávanie a samotnú výstavbu. V takomto prípade by na výstavbu ihriska mohla prispieť aj 
obec, aj škola, prostriedky by sa mohli združiť. Ihrisko by možno nebolo hotové za 1 rok, ale 
slúžilo by prioritne pre školu a mohla by sa na financovaní jeho výstavby podieľať aj škola. 
Na otázku poslancov, koľko peňazí ročne by dokázala škola ušetriť z prevádzky, p. riaditeľka 
uviedla, že pri súčasnom stave a dofinancovaní mzdových nákladov približne 3000,- €. 
Poslanec Igor Víglaský sa vyjadril, že nemá výhrady voči výstavbe, avšak apeluje na väčšie 
rozmery. Pokiaľ by malo štandardné rozmery 33x18 m, mohlo by byť využiteľné aj na iné 
športy, nielen pre účely školy. Poslanec RNDr. Michálik k tomu dodal, že ak priestor 
nedovoľuje vybudovať ihrisko takýchto rozmerov, nech sa na tom mieste vybuduje ihrisko 
atypických rozmerov, podľa možností areálu. P. Peter Víglaský sa opýtal, prečo by nemohla 
dať škola finančné prostriedky do rozostavanej telocvične? P. starostka aj s p. riaditeľkou mu 
vysvetlili, že škola nemôže dávať prostriedky do majetku, ktorý nemá v správe. A p. 
riaditeľka odmietla prevziať do správy rozostavanú telocvičňu, pretože by nemala finančné 
prostriedky na jej dostavbu a prevádzku. Aby sa prostriedky školy dali použiť už tento rok, 
rozhodli sa poslanci tento projekt podporiť s tým, že pozemok pod ihrisko bude zameraný tak, 
aby bol priestor čo najväčší. 

U z n e s e n i e č. 23/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A/ S c h v a ľ u j e 
Zámer výstavby ihriska pri ZŠ s MŠ 
B/ U k l a d á 
Starostke obce vypracovanie geodetického zamerania pozemku pod ihriskom v čo najväčších 
možných rozmeroch, podľa možností terénu, zmenu druhu pozemku, vypracovanie 
projektovej dokumentácie a návrh na prevod pozemku do správy ZŠ s MŠ, stavebné 
povolenie. 
Hlasovanie – „za“ – 6 (Cibiriová, Mihál, RNDr. Michálik, Vatala, Víglaský I. Víglaský J.) 

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

     starostka obce 
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Doplnené do programu: 
Vstupné informácie pre zapojenie obce do oblastnej organizácie cestovného ruchu GRON 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva vystúpil so svojím príspevkom Ing. Peter Sarinec, ktorý 
prišiel predstaviť poslancom oblastnú organizáciu cestovného ruchu GRON. Organizácia 
vznikla v decembri 2012. Svoju činnosť rozbieha v tomto období, pre Novú Baňu a okolie 
chce zriadiť v Novej Bani kanceláriu, v ktorej by pracovala Mgr. Tencerová, ktorá prišla 
spolu s ním. P. Sarinec hovoril o potrebe rozvíjať cestovný ruch a o tom, že každá oblasť má 
potenciál na jeho rozvoj. Pokiaľ by obec mala záujem o členstvo v tejto organizácii, tím 
profesionálov z oblasti CR by spracoval štúdiu, v ktorej by bol rozpísaný nielen potenciál, ale 
aj možnosti rozvoja, akýsi návod na jeho rozvoj. Ročné členské v tejto organizácii je 
v súčasnosti 0,30 €/ 1 obyvateľa. V rámci diskusie k tejto téme poslanci uviedli, že je málo 
využívaný aj amfiteáter, na čo p. starostka odpovedala, že chcela by tam v rámci leta pozvať 
ešte nejakú kapelu. Poslanec Igor Víglaský navrhol osloviť kapelu, v ktorej je aj náš občan – 
CRABSLIDE. Ďalšou možnosťou rozvoja cestovného ruchu by bolo zviditeľnenie prameňa 
Žitavy. P. starostka informovala, že narastá počet dopytov od turistov, ktorí sa chcú ísť 
k prameňu rieky pozrieť. Taktiež v deň zasadnutia zaujímal o turistické a cyklistické 
chodníky a trasy aj p. Chládek zo združenia turistov, ktorý uviedol, že sa v súčasnosti 
vyznačuje cyklotrasa Požitavskej magistrály, ktorá by mala začínať práve pri prameni rieky 
Žitava a končí na mieste kde sa vlieva do rieky Nitra.    
 
Doplnené do programu: 
Žiadosť OZ Zachráň seba pohybom v zastúpení p. Petra Víglaského o opätovné 
prejednanie žiadosti o prenájom priestorov bývalej predajne rozličného tovaru pre MUDr. 
Gálika 
P. starostka informovala prítomných, že p. Peter Víglaský v mene svojho občianskeho 
združenia Zachráň seba pohybom opäť podal žiadosť na prejednanie prenájmu bývalého OcÚ. 
Tentokrát priložil aj návrh zmluvy o nájme. Podľa jeho slov nájomná zmluva by bola 
uzatvorená s MUDr. Gálikom, mesačný nájom 100,- € + 20,- € na elektrickú energiu a vodu. 
Potrebnú rekonštrukciu by zafinancovala Lekáreň ALTHEA PhamrDr. Oslancová, ktorá má 
v prenájme priestory lekárne, pričom suma, ktorú by vložili do rekonštrukcie by sa postupne 
odpočítavala z nájomného. P. starostka upozornila, že obec nemôže odpočítavať z nájmu 
jednému, keď to financuje niekto iný. V projekte bola rekonštrukcia vyčíslená na vyše 
24 000,- € a pri tejto sume by sa z nájmu odpisovalo približne 20 rokov. Nikde však nie je 
zaručené, že nájom takúto dobu bude trvať a že po skončení nájmu nebudú chcieť vrátiť 
zostatkovú čiastku vloženú do rekonštrukcie. Ďalej povedala, že verí tomu, že keby 
rekonštrukciu realizovala obec, bolo by to za oveľa nižšiu sumu, nebola by obec nikomu 
finančne zaviazaná a obci by bol platený riadny nájom, ktorý by bol istotne vyšší ako 100,- €. 
Poslanci odporučili p. starostke poradiť sa s právnikom a pripraviť návrh zmluvy, ktorý by 
nezaväzoval obec vrátiť prostriedky po ukončení nájmu.  
 
11. Rôzne – podanie informácie o pokračovaní v rekonštrukcii miestneho vodovodu 
                  - informácia o odvodnení pozemkov v časti obce Víglaš 

P. starostka oboznámila poslancov, že v rekonštrukcii vodovodu sa úspešne pokračuje. 
Stále by však zostávalo okolo 450 bm nedokončených z VETVY RAD 1.  Keďže obec bude 
realizovať rekonštrukciu miestnych komunikácií, nemusí živičné povrchy realizovať  firma 
ACCORD   z Banskej Bystrice, namiesto toho dokončia 100 bm  vodovodu. Dňa 27. Mája 
2014 sme sa s p. Mihálom zúčastnili rokovania so zástupcami  StVS Banská Bystrica  
generálnym riaditeľom Ing. Svrbickým a technickým riaditeľom Ing. Žabkom, aby 
dofinancovali zvyšných cca 350 bm.  Zástupcovia vodárenskej spoločnosti navrhovali, že 
môžu poskytnúť materiál, ale práce by mohli zrealizovať pracovníci  StVPS z Novej Bane, na 
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čo p. starostka povedala, že popri neustálych opravách porúch na to nebudú mať určite čas 
a taktiež nevedia pracovať s takýmito materiálmi v takej kvalite ako firma, ktorá sa tým 
priamo zaoberá. Dňa 4. Júna 2014 som sa za účelom dokončenia celej trasy vodovodu stretla 
s riaditeľom StVPS Žiar nad Hronom p. Ing. Vlčekom.  Nakoniec došlo k dohode,   obec 
zaasfaltuje výkopové ryhy  od RD p. Rajnákovej č. 239 (za pekárňou) po redukčnú šachtu pri 
RD A. Garaja ml. č. 229  a STVS, a.s. dokončí rekonštrukciu vodovodu až po spomenutú 
redukčnú šachtu. Týmto by mala byť rekonštrukcia vodovodu ukončená.  

Okrem toho je tu problém s odvodnením cesty v časti u Važkov, za pekárňou, smerom 
k p. Anne Kocianovej. Nie je vyriešené, kam vyústiť  odvodnenie. Odvodnenie tejto časti 
firma ACCORD nacenila na 4000,- € s DPH. P. starostka dodala, že aktivační pracovníci 
robili teraz odvodnenie na Víglaši a pod vedením P. Vargu ho urobili kvalitne. Obec zakúpila 
rúry, vybrala najlacnejšiu ponuku od firmy V. Garaja PROFIMONT N. Baňa. Väčšinu 
výkopových prác uskutočnili aktivační pracovníci ručne, jeden úsek bol vykopaný strojom od 
firmy J. Kociana KFT-Elektro. Takýmto spôsobom by sa dalo lacnejšie urobiť aj odvodnenie 
u Važkov, avšak nie je ho kam vyústiť, problém je v zime kedy namŕza ľad na ceste. 
K odvodneniu v časti obce Víglaš poslanec p. Igor Víglaský navrhol osadiť stĺpiky na 
označenie odvodňovacích šácht – pre ich lepšiu viditeľnosť a spozorovanie.  

 
- informácia o poskytnutej dotácii na 21. DFF z BBSK 
Pôvodne boli poslanci informovaní o tom, že žiadosť našej obce o dotáciu z BBSK na 21. 

detský folklórny festival „Pod Inovcom“ bola neúspešná. Nakoniec sme však dostali dotáciu 
vo výške 650,- €. Peniaze síce ešte na účte nemáme, nie je zatiaľ podpísaná ani zmluva. 
Prostriedky z dotácie budú vyúčtované na dopravné náklady folklórnych súborov, reklamné 
predmety a dali sa zároveň vyrobiť aj transparenty a pesničky na výzdobu obce. Okrem toho 
obec dostala 300 € sponzorský dar od firmy KNAUFINSULATION z Novej Bane. 
 
- informácia o zrušení Pohronských folklórnych slávností v našej obci 

P. starostka informovala poslancov, že Pohronské folklórne slávnosti, ktorých 
organizovanie v našej obci schvaľovali, sa konať nebudú. Pohronské osvetové stredisko Žiar 
nad Hronom zaslalo stanovisko, v ktorom vysvetľuje, že predovšetkým z dôvodu schválenia 
nízkej dotácie z MK SR, teda nedostatku finančných prostriedkov  sa tento rok slávnosti 
neuskutočnia. 
 
- informácia o poskytnutej dotácii na údržbu verejného osvetlenia z MF SR a vyhlásenie 
výzvy na predkladanie cenových ponúk 

P. starostka oboznámila prítomných, že náhodne sme podali projekt na údržbu 
verejného osvetlenia – výmenu svetelných zdrojov, t.j. žiariviek. Na údržbu verejného 
osvetlenia sme nakoniec z MF SR dostali dotáciu 4 000,- €. Poslanec p. Igor Víglaský 
uviedol, že v niektorých častiach by bolo potrebné vymeniť stĺpy. P. starostka dodala, že 
v rámci údržby z tejto dotácie je možné však vymeniť iba samotné svetlá. Termín na zaslanie 
cenových ponúk bol daný do konca júla 2014. 
 
- informácia o uskutočnenom zájazde občanov na 34. stretnutie Lehôt a Lhot spojený 
s výletom do Prahy 

P. starostka uviedla, že zájazd na Stretnutie Lehôt a Lhot do Kostelní Lhoty spojený 
s výletom do Prahy bol úspešný. Doprava počas celého zájazdu bola objednaná za 1 250,- €.  

 
– informácia o počte prihlásených detí do ZŠ a MŠ 

P. starostka informovala, že do ďalšieho školského roka 2014/2015 je do materskej 
školy zapísaných zatiaľ 16 detí, základnú školu bude navštevovať 90 detí, z toho v prvej 
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triede 11, pričom jeden prvák bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Keďže 
v materskej škole sa počet detí znížil z 22 na 16, bude sa musieť krátiť aj rozpočet, pretože 
obec dostane na škôlku menej peňazí v podielových daniach. Do škôlky by však rodičia mohli 
prihlásiť ešte 3 deti z obce, ktoré už mali 3 roky,  v tom prípade by sa rozpočet meniť 
nemusel. Tieto deti chcú však prihlásiť až po 15.9.2014, kedy však obec už na ne peniaze 
nedostane. Ešte posledné 3 roky dozadu p. starostka stále povoľovala výnimku, aby mohlo 
byť v škôlke viac detí ako povoľuje zákon, teraz ich rodičia chcú zapísať až niekedy uprostred 
roka. Poslanci súhlasili so zaujatím stanoviska, že rodičia môžu zapísať svoje deti do škôlky 
od začiatku školského roka, aby bol  zvýšený stav už  k 15.9., čo bude  nahlásené  aj na 
ministerstvo inak deti počas roka do MŠ prijímané nebudú.   
 
– informácia o vypracovaní dotazníka k príprave Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Veľká Lehota na roky 2014-2020 

Na minuloročnom zasadnutí OZ sa schvaľovalo predĺženie platnosti PHSR platného 
pôvodne do r. 2013 na obdobie ďalšie roka, t.j. do r. 2014. Mesto Nová Baňa sa tiež 
pripravuje na spracovanie PHSR, za týmto účelom vypracovali 4-stranový dotazník. P. 
starostka tiež navrhuje rozoslať občanom dotazník, avšak s jednou otvorenou otázkou, ktorý 
problém v obci považujú za najvážnejší. Nechcela ľuďom určovať, čo má obec záujem robiť 
v ďalších rokoch, ale chce, aby ľudia dali podnety a námety, čo by chceli zlepšiť, vytvoriť, 
vybudovať, čo je práve pre nich prioritou.  
 
Doplnené do programu: 
Osadenie dopravného značenia – zákaz vjazdu nákladných automobilov 
P. starostka informovala prítomných, že v časti obce Pirte poza firmu Kovaco sa zvýšila 
premávka nákladných automobilov. Cesta je tam teraz opravená, tak všetky autá s ťažkým 
nákladom idú radšej po tejto lepšej ceste, akoby mali na Vojšíne odbočiť smerom 
k vodojemu. Túto skutočnosť potvrdili aj poslanci, a tak súhlasili s osadením 2 dopravných 
značiek „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu 6t“. 
Dopravné značky môžu byť osadené až po súhlase Dopravného inšpektorátu Žiar nad 
Hronom. 

U z n e s e n i e č. 23/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
 
Osadenie dopravného značenia – 2 dopravné značky „„Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých 
okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu 6t“ v časti obce Pirte – cesta od RD P. 
Kociana č. 211 k vodojemu. Osadenie dopravného značenia bude uskutočnené po súhlase 
Dopravného inšpektorátu Žiar nad Hronom. 
 
Hlasovanie – „za“ – 6 (Cibiriová, Mihál, RNDr. Michálik, Vatala, Víglaský I. Víglaský J.) 

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

     starostka obce 
 
12. Diskusia.  
Keďže bolo veľa bodov programu, ktorý bol zároveň aj dopĺňaný, do diskusie sa už nikto 
neprihlásil. 
 
13. Návrh na uznesenie a záver. 
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Keďže viac diskutujúcich nebolo, účtovníčka obce Ing. Mániková prečítala schválené 
uznesenia č. 17-24/2014. Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie 
ukončila o 21:15 hod. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková 
 
 
Overovatelia: 
Ján Vatala                    ........................   Marta Šmondrková 

    starostka obce 
 
RNDr. Peter Michálik  ......................... 
 
 
Zverejnené od 30. 7.2014 do ..............................  


