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Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 25. septembra 2014 
v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 

 
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Michal Jenis a Ján Vatala. 
Okrem poslancov sa OZ zúčastnila hlavná kontrolórka obce a  2 obyvatelia obce. 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 25.07.2014. 
3. Návrh na schválenie VZN č. 1/2014 o trhovom poriadku a VZN č. 2/2014 o trhových miestach 
4. Návrh na schválenie zmluvy o dielo „Rekonštrukcia miestnych komunikácií – pokračovanie“ na 
základe priameho rokovacieho konania podľa § 58 ods. 1 písm. i) zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
5. Návrh na schválenie zmlúv na „Opravu miestnych komunikácií“ a „Doasfaltovanie rýh po 
rekonštrukcii vodovodu“ podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
6. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  Veľká Lehota 
7. Návrh na schválenie vecného bremena pre zriadenie vodovodnej prípojky k rodinnému domu č. 
63. 
8. Rôzne. 
- podanie informácie o ukončení rekonštrukcie verejného vodovodu,  
- podanie informácie o dopravnom značení v obci, 
- podanie informácie o žiadosti na vybudovanie úpravy a reguláciu vodného toku Žitava,  
- podanie informácie o výsledku dotazníkového prieskumu k príprave programu PHSR 2014-2020, 
- podanie informácie o vypracovaní projektovej dokumentácie na výstavbu ihriska pri ZŠ s MŠ 
- informácia o podaní žiadosti na dotáciu na projekt „Prestavba telocvične na viacúčelové ihrisko“.  
Doplnenie do programu:  
Žiadosť Jany Jackovej  o prenajatie  priestorov na prenájom v budove bývalého OcÚ 

    9. Diskusia. 
    10. 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. Michala Jenisa a p. Jána Vatalu. Zároveň prečítala návrh programu, ktorý 
navrhla doplniť o žiadosť o prenájom priestorov bývalého obecného úradu. Overovatelia a 
program bol všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválený. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 25.07.2014. 
Kontrolu plnenia uznesení prečítala poslancom p. starostka. 
Uznesenie č. 17/2014 – splnené – vzatá na vedomie Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
k 30.06.2014. 
Uznesenie č. 18/2014 – splnené – vzatá na vedomie správa o výsledku Konsolidovanej účtovnej 
závierky za rok 2013. 
Uznesenie č. 19/2014 – splnené – schválená Výročná správa Obce Veľká Lehota za rok 2013. 
Uznesenie č. 20/2014 – splnené – vzatá na vedomie Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly na 
Obecnom úrade. 
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Uznesenie č. 21/2014 – splnené – schválený jeden volebný obvod pre Obec Veľká Lehota a počet 
poslancov obecného zastupiteľstva na 7 poslancov a plný úväzok starostu obce na volebné obdobie 
2014-2018. 
Uznesenie č. 22/2014 – splnené – schválená zmluva 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. 
Uznesenie č. 23/2014 – splnené – schválený zámer výstavby ihriska pri ZŠ s MŠ. 
Uznesenie č. 24/2014 – splnené – schválené osadenie dopravného značenia – 2 dopravné značky 
„Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu 6t“ v časti obce 
Pirte. 
 
3. Návrh na schválenie VZN č. 1/2014 o trhovom poriadku a VZN č. 2/2014 o trhových 
miestach 

Účtovníčka obce p. Mánikovej informovala poslancov, že došlo k novele zákona, 
ktorý upravuje tovar a služby, ktoré sa môžu predávať na verejných trhoviskách. Na základe 
boli upravené všeobecne záväzné nariadenia o trhovom poriadku a trhových miestach. Tieto 
boli následne zaslané Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Žiar nad Hronom na 
odsúhlasenie. Po obdržaní súhlasného stanoviska boli predložené na schválenie poslancom 
Obecného zastupiteľstva, návrhy týchto VZN obdržali spolu s pozvánkou. K VZN sa vyjadril 
p. Jozef Mihál, ktorý navrhol upraviť čas predaja od pondelku do nedele, nie iba do soboty, 
aby sa to vzťahovalo aj na predaj počas detského folklórneho festivalu a iných akcií v obci. 
Poslanci VZN č. 1/2014 schválili s úpravou predajného času do nedele v článku 5 a VZN č. 
2/2014 s úpravou v článku 3, bod 4c a 5b.  
 

U z n e s e n i e č. 25/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o trhovom poriadku 
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o trhových miestach 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Jenis, Mihál, Michálik, Vatala, Víglaský I., 
Víglaský J.)  
 

30.9.2014  Marta Šmondrková   
     starostka obce 

 
4. Návrh na schválenie zmluvy o dielo „Rekonštrukcia miestnych komunikácií – 
pokračovanie“ na základe priameho rokovacieho konania podľa §58 ods. 1 písm. i) 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
 
5. Návrh na schválenie zmlúv na „Opravu miestnych komunikácií“ a „Doasfaltovanie 
rýh po rekonštrukcii vodovodu“ podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

P. starostka informovala prítomných, že po úspešnej realizácii verejného obstarávania 
podpísala s firmou Renovia Zvolen zmluvu o dielo na 78 728,21 € s DPH na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií v našej obci.  
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Keďže sme vysúťažili nižšiu cenu ako bola v pôvodnom projekte a v obci sa 

nachádzajú cesty, ktoré by bolo tiež potrebné zrealizovať, môže obec zrealizovať úseky: 
rekonštrukciu ciest do 20% z hodnoty pôvodnej zákazky a opravu ciest do 30 000,- € bez 
DPH.  

Do 20% z hodnoty pôvodnej zákazky, t.j. do 13 121,36 € bez DPH (15 745,64 € 
s DPH) sa môžu realizovať úseky, ktoré súvisia s pôvodnou zmluvou, s pôvodným verejným 
obstarávaním a za pôvodne vysúťažené ceny. Zákazku by teda realizovala tiež firma Renovia 
Zvolen. Poslanci obdržali s pozvánkou na zasadnutie OZ aj návrh jednotlivých úsekov, 
v tomto prípade by sa jednalo o vjazdy do rodinných domov, križovatku Pirte z hlavnej cesty 
(vytvárajú sa jamy a prepadáva sa cesta), rozšírenie cesty na Víglaš (pri parkovisko sa 
domerala širšia cesta). Ďalej by sa v rámci tohto mohla zrekonštruovať aj  cesta k A. 
Kocianovej nad pekárňou a časť uličky do Vatalov. O rozšírenie cesty u Vatalov a u Zduchov 
žiadali aj prítomní občania p. Müller a p. Víglaský P. Poslanci sa nevedeli jednoznačne 
vyjadriť k asfaltovaniu vjazdov do rodinných domov a k prípadnému rozšíreniu ciest. Najprv 
boli za to, aby sa každému robili rovnaké vjazdy k rodinnému domu. Podmienky sú však pri 
každom dome iné, preto to nebolo možné zrealizovať. Ďalší návrh bol, aby poslanci išli do 
terénu a vyznačili hranicu nájazdov. Vzhľadom na krátkosť termínu by však neboli pri tom 
prítomní všetci poslanci, tak tento návrh neprešiel. Nakoniec boli za to, aby sa prioritne 
dodržiavala šírka cesty stanovená v projekte, zrealizovali sa primerané nájazdy do rodinných 
domov a garáží a v prípade potreby sa rozšírila cesta max. o 50 cm, aj to na úsekoch, kde to 
vyžaduje terén. P. starostka dodala, že bolo v rozhlase vyhlásené, aby si ľudia vyčistili terén 
pred rodinnými domami od trávy na miestach, kam pôjde asfalt. Ľudia si však začali čistiť 
všetko, chceli by asfalt po celej šírke a zrušili by úplne zelené pásy popri ceste. Takto však 
cesta zameraná v projekte nebola a nevydali by nám na to finančné prostriedky. Zároveň však 
cesty nie sú odvodnené a zelené pásy plnia aj túto funkciu. K problému sa vyjadril aj poslanec 
Michal Jenis nesúhlasil s rozšírením o 50 cm a pripomenul, že aj v iných  častiach obce sa 
vynechávali zelené pásy. Keby sa úplne zrušili, voda by sa liala po ceste a vytápala nižšie 
položené domy. Poslankyňa p. Cibiriová mala výhrady k ceste cez cintorín, že zelené pásy 
tam nemuseli ostať, nakoľko to esteticky teraz nevyzerá dobre.  Odvodňovaciu funkciu plnia 
zelené pásy aj pri cintoríne.   

Ďalej sa môžu urobiť úseky ciest do 30 000,- € bez DPH – oprava miestnych 
komunikácií. Návrh pozostával z cesty u Hudcov, smer Chujacovci v dolnom závoze, cesta 
u Garajov od J. Cibiriho na Cudenice po J. Číka, od križovatky v časti Pirte od P. Kociana po 
vodojem (2. vrstva), park u Važkov a doasfaltovanie rýh po rekonštrukcii vodovodu. Na tieto 
zákazky sa zverejnili výzvy podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Jedna bola na 
doasfaltovanie rýh po rekonštrukcii vodovodu, pretože firma Renovia sa vyjadrila, že je to 
veľmi pracné a časovo náročné a predložila na to vysokú cenovú ponuku. Preto p. starostka 
oslovila Banskobystrickú regionálnu správu ciest, ktorá predložila oveľa nižšiu ponuku, a tak 
bude BBRSC asfaltovať ryhy po rekonštrukcii vodovodu a dvíhať šupátka pri vodovodných 
prípojkách nad úroveň asfaltu. Ostatné úseky boli v ďalšej výzve na opravu miestnych 
komunikácií, v ktorej firma Renovia prisľúbila ponechať vysúťažené ceny a prihlásila sa ešte 
firma Doprastav Asfalt, ktorá bola drahšia. Voči asfaltovaniu rýh poslanci nemali žiadne 
výhrady. Diskusia sa začala pri ceste od križovatky v časti Pirte po vodojem 2. vrstva. 
Poslanci Igor Víglaský, Jozef Mihál a Jaroslav Víglaský  mali výhradu, že tá cesta sa robila 
vlani a ľudia budú poukazovať na to, že za tie peniaze sa mohla spraviť radšej cesta v inej 
časti obce.  
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P. starostka argumentovala, že v roku 2013 sa dávala na cestu po vodojem iba prvá 

vrstva asfaltu a predtým tam boli veľké jamy, takže na niektorých úsekoch môže byť len 
tenká vrstva asfaltu. Preto sa tá cesta už aj teraz miestami prevaľuje, láme sa tenká vrstva 
asfaltu, pod ťažkými vozidlami. 

 A keďže vlani sme viac peňazí už použiť nemohli, dokončilo by sa to v tomto roku. 
Taktiež dodala, že každý rok sa robia nejaké úseky ciest, na bankovom účte zostane približne 
100 000,- €, t.j. cesty sa môžu opravovať aj naďalej. Niektoré úseky ale bude potrebné 
predtým majetkovo vysporiadať, ako je napr. časť cesty k V. Klimekovi u Garajov. Ak by sa 
stihlo zrealizovať majetkovo-právne vysporiadanie, mohla by prísť na rad už v r. 2015. 
Poslanec RNDr. Michálik vyjadril svoj názor, že nevidí dôvod, aby sa nezrealizovali 
navrhnuté úseky ciest, taktiež dokončila cesta k vodojemu, nakoľko tam išla predtým iba 
jedna vrstva. A keďže peniaze ešte ostanú, ostatné úseky sa môžu opraviť zase v ďalšom 
roku. Nakoniec návrh prešiel v tom znení, v akom bol predložený súhlasným stanoviskom 
nadpolovičnej väčšiny poslancov. 

U z n e s e n i e č. 26/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 
Zmluvu 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. 

Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Jenis, Mihál, Michálik, Vatala, Víglaský I., 
Víglaský J.)  

30.9.2014  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
  
U z n e s e n i e č. 27/2014 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
 „Opravu 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 – /Cibiri Ján – Čík Jozef/, 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. 

Hlasovanie – prítomní - 7 
- „za“ – 5 (Cibiriová Helena, Jenis Michal, RNDr. Michálik Peter, Vatala Ján, Mihál 

Jozef)  
- „zdržal sa“ – 1 (Víglaský Jaroslav) 
- „proti“ – 1 (Víglaský I.) 

30.9.2014.  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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6. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  Veľká Lehota 

 
Návrh na zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ prečítala prítomným účtovníčka obce         

p. Mániková. V prípade rozpočtu obce k úpravám došlo vo výraznej miere vo výdavkoch na 
opravu ciest, aby sa mohla zrealizovať zákazka do 30 000,- € bez DPH. Na vykrytie týchto 
výdavkov boli navýšené príjmy z podielu dane z príjmov o 15 000,- € a príjmy za prenájom 
hrobových miest. Väčšina hrobových miest bola zaplatená v roku 1999 na 15 rokov do roku 
2014. Preto sa nájomné teraz obnovuje na ďalších 15 rokov, pokiaľ majú ľudia záujem hrob si 
ponechať. V rozpočte ZŠ s MŠ sa navyšuje predovšetkým výdavková časť školy o 2 600,- €, 
čo predstavujú prostriedky zo štátu na asistenta učiteľa. Nakoľko prítomní poslanci nemali k 
navrhovaným zmenám v rozpočte žiadne výhrady, tieto jednohlasne schválili. 

 
U z n e s e n i e č. 28/2014 

Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
1. Zmeny rozpočtu obce 
Funkčná klasifikácia  Ekon.  klasifik.                Suma Text 
PRÍJMY:    22 510,-  € SPOLU  

  111003 KZ41  +15 000,- € Podielové dane 
  121002 KZ41  + 300,- € Daň zo stavieb 
  212003 KZ41  + 5 700,- € Prenájom hrobových miest 

  221004 KZ41  + 600,- € 

Správne poplatky (overenie podpisu, fotokópie, 
stavebná správa, potvrdenia, register trestov, 
matričné doklady...) 

  223001 KZ41  + 150,- € Predaj kukanádob, vyhlášky v MR 
  223001 KZ41  - 490,- € Za prenájom Domu smútku (preúčtovanie) 
  212003 KZ41  + 490,- € Za prenájom Domu smútku (preúčtovanie) 
  212002 KZ41  - 81,- € Prenájom pozemkov PZ Kamenica (preúčtovanie) 
  233001 KZ43 + 81,- € Prenájom pozemkov PZ Kamenica (preúčtovanie) 
  292027 KZ41 + 10,- € Za rozbitý riad 

  
312001 KZ 11T1, 

11T2  + 750,-€ Dotácia na aktivačné práce §52 
    

VÝDAVKY:    36 285,-  € SPOLU  
01.1.1.6 – výdavky 

obce  637012 KZ41  + 10,- € Poplatky – splnomocnenie na preberanie pošty... 
  637003 KZ41  - 210,- € Propagácia, reklama..., na letecké video a fotky 
  637005 KZ41  + 210,- € Špeciálne služby – letecké video a fotky 

  620 KZ41  + 15,- € 
Odvody – údržba budov, objektov (regulácia vody 
vo vodojeme) 

  633004 KZ41  - 15,- € Zariadenie, nádoby... 
     

 03.2.0 – ochrana 
pred požiarmi 620 KZ41  + 102,- € 

Odvody za požiarneho technika a BOZP (zdravotná 
a sociálna poisťovňa) 

  637027 KZ41  + 11,- € Dohody – požiarna a BOZP 
  634002 KZ41 - 113,- € Poistenie vozidla 
    

 04.5.1.3 – správa 
a údržba ciest 636002 KZ41  - 500,- € Prenájom strojov 

  637004 KZ41  + 500,- € Všeobecné služby – verejné obstarávanie 



 6 

  633006 KZ41 + 2 500,- € Materiál na opravu a údržbu ciest 
 635006 KZ41  + 31 000,- € Oprava a údržba ciest 
    

 06.2.0 – rozvoj obce, 
parky, MOS 633015 KZ41  + 100,- € Benzín na kosenie 

  633010 KZ41  - 100,- € Pracovné odevy – MOS 

  
630 KZ11T1, 

11T2 + 750,- € 
Tovary – prac. Pomôcky, odevy, náradie, z dotácie 
na aktiv. pracovníkov 

     
08.1.0 – TJ a šport  625002 KZ41  + 25,- € Odvody do SP – starobné poist. 

  625007 KZ41  + 10,- € Odvody do SP – rez. fond solidarity 
  625003 KZ41  - 35,- € Odvody do SP – úrazové 
  633006 KZ41  + 25,- € Všeobecný materiál – na čistiace šachty k WC 
  637023 KZ41  + 25,- € Kolky k projektom na ihrisko 
  635006 KZ41  - 50,- € Oprava, údržba budovy šatní 
  716 KZ46  + 450,- € Projekt na detské ihrisko 
    

 08.2.0 – kultúra DFF 634004 KZ41  + 41,- € Prepravné DFF 
  637004 KZ41  - 41,- € Všeobecné služby 
     

08.2.0 – ostat. kult. 
podujatia 633004 KZ41  - 370,- € Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 

  633016 KZ41  + 69,- € Reprezentačné 
  634001 KZ41  - 65,- € Benzín 
  634004 KZ41  + 1 016,- € Prepravné 

  637002 KZ41  + 1 650,- € 
Konkurzy, súťaže (honoráre skupinám, vecné dary 
pre jubilantov, na uvítanie detí...) 

  637004 KZ41  + 200,- € Všeobecné služby – ozvučenie 
  637007 KZ41  - 200,- € Cestovné 
  637012 KZ41  + 125,- € Poplatky SOZA 
  637027 KZ41  - 550,- € Dohody 
  641009 KZ 41  - 330,-€ Dotácia eRku – tábor sa nekonal 

 
2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ 
Funkčná klasifik. Ekon.  klasifik. Suma Text 

    +2 582 € SPOLU  
ZŠ  +2 600 €  

09.1.2.1  611 KZ 111  + 1 800 € Tarifné platy, základné...vrátane náhrad 
 09.1.2.1  612002 KZ 111  + 100,- € Ostat. príplatky 
09.1.2.1  614 KZ 111  + 20 € Odmeny 
 09.1.2.1  621 KZ 111  +  195,- € Poistné do VšZP 
09.1.2.1 625001 KZ 111  + 27,- € Poistné SP – nemocenské 
 09.1.2.1  625002 KZ 111  + 272,- € Poistné SP – starobné 
 09.1.2.1  625003 KZ 111  + 16,- € Poistné SP – úrazové 
 09.1.2.1  625004 KZ 111  + 58,- € Poistné SP – invalidné 
09.1.2.1 625005 KZ 111  + 20,- € Poistné SP – v nezamestnanosti 
 09.1.2.1  625007 KZ 111  + 92,- € Poistné SP – rezervný fond 
 09.1.2.1  632001 KZ 111  - 1 000  € Energie 
09.1.2.1 633006 KZ 111  + 1 000 € Všeobecný materiál 

    
MŠ    

09.1.1.1 611 KZ 41  - 300,17 € Tarifné platy 
 09.1.1.1 612002 KZ 41  - 43,- € Ostatné príplatky 
 09.1.1.1 627 KZ 41 - 26,90  € Príspevky do DDP 
 09.1.1.1 632001 KZ 41  - 212,48 € Energie 
 09.1.1.1  637015 KZ 41  - 13,45 € Poistné 
 09.1.1.1  635004 KZ 41  + 596,- € Údržba svietidiel 
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ŠKD   + 192,- €  

09.5.0.1 610 KZ 41  + 153,- € Tarifné platy 
09.5.0.1 621 KZ 41  -  128,77 € Poistné do VšZP 
09.5.0.1 623 KZ 41  +  144,77 € Poistné do ostatné ZP 
09.5.0.1 625001 KZ 41  + 2,50 € Poistné SP – nemocenské 
09.5.0.1 625002 KZ 41  + 23,- € Poistné SP – starobné 
09.5.0.1 625003 KZ 41  + 1,50 € Poistné SP – úrazové 
09.5.0.1 625004 KZ 41  + 5,- € Poistné SP – invalidné 
09.5.0.1 625005 KZ 41  + 1,50 € Poistné SP – v nezamestnanosti 
09.5.0.1 625007 KZ 41  +7,50 € Poistné SP – rezervný fond 
09.5.0.1 633009 KZ 71  - 18,- € Uč. Pomôcky 

    
VŠJ  - 210,- €  

09.6.0.1 611 KZ 41  - 15,- € Tarifné platy 
09.6.0.1 633004 KZ 41  + 30,- € Stroje, prístroje a zariadenia 
 09.6.0.1 637014 KZ 41  - 225,- € Stravovanie 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Jenis, Mihál, Michálik, Vatala, Víglaský I., 
Víglaský J.)   

30.9.2014 Marta Šmondrková 
    starostka obce 

7. Návrh na schválenie vecného bremena pre zriadenie vodovodnej prípojky 
k rodinnému domu č. 63 

P. starostka informovala prítomných o žiadosti p. Peťovského z Nitry, ktorý má 
v našej obci chalupu u Gábrišov, č. domu 63, že si chce zriadiť vodovodnú prípojku. Dal si 
vykopať studňu, ale zároveň chce mať pre prípad potreby aj vodu z verejného vodovodu. 
V roku 2012 bol rekonštruovaný vodovod pred jeho RD, vtedy o prípojku nepožiadal.  
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť mu povolila pripojiť sa a umiestniť vodomer priamo 
do redukčnej šachty. P. starostke sa tento postup zdá neštandardný, pretože nepovažuje za 
správne, aby do ústrednej šachty mal ktokoľvek prístup. Poslanec p. Jaroslav Víglaský sa 
vyjadril, že pokiaľ mu to vodári povolili, tak my nemáme dôvod nesúhlasiť s tým. P. starostka 
ďalej uviedla, že potrubie od domu k šachte by išlo cez obecný pozemok, preto by bolo 
potrebné zriadiť vecné bremeno. P. Peťovský si musí dať zamerať geometrickým plánom, 
kadiaľ pôjde  vodovodné potrubie, požiadať o stavebné povolenie na prípojku,  na vlastné 
náklady dať spracovať zmluvu o zriadení vecného bremena  a zrealizovať návrh na vklad do 
katastra nehnuteľností. P. kontrolórka upozornila, že poslanci musia schváliť odplatu, za akú 
sa toto vecné bremeno povoľuje. Poslanec p. Mihál navrhol, že p. Peťovský celý obecný 
pozemok pravidelne kosí, preto nech ho udržiava aj naďalej ako protihodnotu za vecné 
bremeno. S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci. 

U z n e s e n i e č. 29/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e  
Žiadosť Pavla Peťovského, Nitra, o pripojenie nehnuteľnosti č. 63 na verejný vodovod cez 
pozemok Obce Veľká Lehota, parc. C-KN 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 znáža 
žiadateľ.  Protihodnota za vecné bremeno je údržba celej parcely –C-KN č. 469/1. 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Jenis, Mihál, Michálik, Vatala, Víglaský I., 
Víglaský J.) 

30.9.2014  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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8. Rôzne – podanie informácie o ukončení rekonštrukcie verejného vodovodu 

P. starostka informovala prítomných, že firma ACCORD Banská Bystrica definitívne 
ukončila rekonštrukciu vodovodu a dôjde už len k preberaciemu konaniu a kolaudácii. 
Pripomenula, že nakoľko  nebolo  v rozpočte  posledných 450m rekonštrukcie vodovodného 
potrubia  firma ACCORD na vlastné náklady zrekonštruovala 100m  za to, že nerealizovali 
asfaltové povrchy. Posledných 350m dofinancovali STVS Banská Bystrica s tým, že obec 
zrealizuje asfaltovanie rýh.    
 
– podanie informácie o dopravnom značení v obci 

P. starostka uviedla, že na predošlom zasadnutí OZ poslanci schválili dopravné 
značenie v obci. Uskutočnilo sa pracovné rokovanie za účasti zástupcov Okresného úradu 
Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy, dopravného inšpektorátu a Banskobystrickej 
regionálnej správy ciest. Súhlasili s priechodmi pre chodcov pri kostole a pri OcÚ, pri pekárni 
to podľa noriem nie je možné a pri firme KOVACO je potrebné osadiť dopravnú značku.  
 
– podanie informácie o žiadosti na vybudovanie úpravy a reguláciu vodného toku Žitava 

Obec požiadala Slovenský vodohospodársky podnik Nitra o vybudovanie úpravy – 
regulácie vodného toku Žitava, ako aj o vyčistenie koryta a opravu spadnutých a podmytých 
panelov. Dostali sme odpoveď, že naša požiadavka bude zaradená do plánu investícií 
a zaslaná na investičné oddelenie na Odštepný závod Piešťany na rok 2015. Taktiež aj na rok 
2015 je naplánované odstránenie nánosov z koryta vodného toku. Všetko je však limitované 
množstvom pridelených finančných prostriedkov. 
 
– podanie informácie o výsledku dotazníkového prieskumu k príprave PHSR 2014 - 
2020 
Starostka obce informovala, že bolo do domácnosti doručených 700 ks dotazníkov aby sa 
občania vyjadrili  čo by bolo v obci v budúcich rokoch potrebné realizovať. Na Obecný úrad 
bolo doručených len 60.  Najviac /22/ občanov malo záujem o opravu miestnych komunikácií,  
21 občanov – vybudovanie kanalizácie, 17, chodník od kostola po Obecný úrad,  12 - 
reguláciu potoka, 11 – ihrisko pri ZŠ s MŠ, 10 – rekonštrukcia telocvične, 8- odstraňovanie 
nelegálnych skládok, 5 – vytvoriť stavebné pozemky v záhradách alebo rekreačnú oblasť, 5 – 
zákaz páliť v obci, pokuty za nekosenie pozemkov – záhrady, 4 – riešiť budovu bývalého ZS, 
4- výstavbu bytoviek, 4 – rekonštrukciu čističky a upraviť okolie, 4 - vyčistiť okolie vodného 
zdroja Vígľaš - Pohánkovec, 3 -  usmerniť prívalovú vodu po búrke – Čigák, opraviť cestu, 2 
– využiť bývalé zdravotné stredisko na diabetiko - kardiologickú ambulanciu, 2 – udržovanie 
poriadku v obci – kosenie trávy -  strihanie kríkov , 2 – plynofikácia obce, 1- priechody pre 
chodcov, 1 – zabezpečenie stáleho lekára, 1 – oplotenie ZŠ s MŠ, 1 – riešiť problémy starých 
osamelých ľudí , 1 – zriadenie skládky na bioodpad, 1 – letné kino – amfiteáter, 1 – cukráreň, 
galantéria, 1 – vypracovanie územného plánu obce. Požiadavky občanov budú zapracované 
do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na r 2014 – 2020. Podľa tohto 
prieskumu mnohým občanom pravdepodobne už nič nechýba.          
 
 
 
 
 



 9 

 
 
– podanie informácie o vypracovaní projektovej dokumentácie na výstavbu ihriska pri 
ZŠ s MŠ 
Starostka obce informovala prítomných, že projektantka Ing. Tatarkovičová vypracovala 
projektovú dokumentáciu na multifunkčné ihrisko. Následne budeme vybavovať stavebné 
povolenie a verejné obstarávanie. 
 
– informácia o podaní žiadosti na dotáciu na projekt „Prestavba telocvične na 
viacúčelové ihrisko“ 
Ďalej starostka informovala, že úrad vlády vyhlásil výzvu na rekonštrukciu aj nedostavaných 
športových objektov. Spracovala Ing. K. Mániková žiadosť na pridelenie finančných 
prostriedkov nakoľko bola spracovaná projektová dokumentácia a vybavené stavebné 
povolenie na prestavbu nedostavanej telocvične na prekryté multifunkčné ihrisko. Obec 
požiadala  o 148 tisíc eur a  dofinancovanie obce by malo byť 5,5 % z celkovej výšky ceny 
projektu.  
 
Doplnenie do programu: Žiadosť Jany Jackovej na prenájom priestorov bývalého OcÚ.   
K žiadosti sa poslanci už nechceli nevyjadriť a navrhli tento bod prerokovať novému 
zastupiteľstvu. 
 
9. Diskusia.  
 
10. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac diskutujúcich nebolo, počas zasadnutia boli schválené uznesenia č. 25-
29/2014, starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila o 20:20 hod. 
Zároveň poďakovala poslancom za ich spoluprácu počas uplynulého 4-ročného obdobia. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková 
 
Overovatelia: 
 
Michal Jenis  ........................   Marta Šmondrková 

    starostka obce 
 
Ján Vatala  ......................... 
 
 
 
 
 
Vyvesené                  30.9.2014 
 
Zvesené                    ..................................... 


