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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28. februára 2014 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Helena Cibiriová a Michal Jenis. 
Okrem poslancov sa OZ zúčastnila zamestnankyňa obce Anna Vatalová a 5 obyvateľov obce. 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 06.12.2013. 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2013. 
4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  Veľká Lehota. 
5. Správa o výsledku Inventarizácie k 31.12.2013. 
6. Správa z kontroly pokladničných operácií na Obecnom úrade. 
7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2013. 
8. Návrh na schválenie Zmluvy o právnej pomoci, majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností 
v k. ú. Veľká Lehota, podľa GP č 10935479-110/12 – miestna komunikácia Víglaš. 
9. Návrh na zmenu vlastníka parcely C-KN č. 684 (E-KN č. 684) miestna komunikácia zo SPF 
v prospech Obce Veľká Lehota. 
10. Návrh na schválenie Dodatku č. 3/2014 k VZN č. 4/2011 o čiastočnej úhrade nákladov vo VŠJ. 
11. Žiadosť p. Dariny Garajovej o skrátenie výpovednej doby a odpustenie povinnosti platiť 
mesačné nájomné a platby. 
Doplnenie do programu:  
Žiadosť p. Martiny Kováčovej o poskytnutie priestorov na prenájom 
Žiadosť OZ Zachráň seba pohybom v zastúpení p. Petra Víglaského o pridelenie priestorov bývalej 
predajne rozličného tovaru  
12. Návrh na schválenie zápisu histórie do kroniky obce za rok 2013. 
13. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce. 
14. Rôzne: 
- podanie informácie o vysporiadaní pozemkov pod amfiteátrom a MK k amfiteátru 
- informácia o množstve a nákladoch za odvoz a uloženie KO za rok 2013 
- informácia o výdavkoch na spoločný stavebný úrad Nová Baňa 
- podanie informácie o prepracovaní projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu miestnych 
komunikácií a návrh na rekonštrukciu v roku 2014 
- informácia o použití kmeňov stromov spílených pri ZŠ 

    15. Diskusia. 
    16. 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. Helenu Cibiriovú a p. Michala Jenisa. Zároveň prečítala návrh programu, 
ktorý navrhla doplniť o dve žiadosti o prenájom a pridelenie priestorov bývalého obecného 
úradu. Overovatelia a program bol všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválený. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 06.12.2013. 
Kontrolu plnenia uznesení prečítala poslancom účtovníčka p. Mániková. 
Uznesenie č. 30/2013 – splnené – vzatá na vedomie Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
k 30.09.2013. 
Uznesenie č. 31/2013 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ 
Uznesenie č. 32/2013 – splnené – schválené VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľká 
Lehota. 
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Uznesenie č. 33/2013 –splnené – schválený Rozpočet Obce Veľká Lehota na roky 2014-2016 bez 
programovej štruktúry. 
Uznesenie č. 34/2013 – splnené – vzatá na vedomie Správa z kontroly hl. kontrolórky z kontroly 
vykonanej z dodržiavania a uplatňovania zákona o slobodnom prístupe k informáciám v ZŠ s MŠ 
Veľká Lehota 
Uznesenie č. 35/2013 – splnené – schválený Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľká 
Lehota na I. polrok 2014 
Uznesenie č. 36/2013 – splnené – schválený Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkej 
Lehote na rok 2014 
Uznesenie č. 37/2013 – splnené – schválené inventarizačné komisie. 
Uznesenie č. 38/2013 – splnené – schválené VZN č. 3/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze 
užívania pitnej vody na iné účely, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 
odpadových vôd na území Obce Veľká Lehota. 
Uznesenie č. 39/2013 – splnené – schválené VZN č. 4/2013 o poplatkoch za úkony vykonávané 
Obecným úradom vo Veľkej Lehote. 
Uznesenie č. 40/2013 – splnené – schválené zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na 
záujmové vzdelávanie s Mestom Nová Baňa a s Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo Banská 
Bystrica. 
Uznesenie č. 41/2013 – v riešení – záujemcovia o odpredaj pozemku pri RD č. 72 a 74 boli 
oboznámení s možnosťou odkúpenia pozemku. Majú predložiť geometrický plán, znalecký posudok 
a návrh kúpnej zmluvy. 
Uznesenie č. 42/2013 – splnené – schválená p. Marta Šmondrková za prísediaceho sudcov Okresného 
súdu Žiar nad Hronom na obdobie od 1.2.2014 do 31.1.2018. 
Uznesenie č. 43/2013 – splnené – schválené predĺženie platnosti Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce do doby jeho aktualizácie. 
Uznesenie č. 44/2013 – v riešení – schválený zámer Obce Veľká Lehota vysporiadať miestne 
komunikácie v časti obce Inovec a Víglaš, je potrebné schváliť zmluvu s JUDr. Petrušovou 
a uznesenie k miestnej komunikácii na Inovci pre SPF. 
 
 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2013 

Čerpanie rozpočtu obce aj ZŠ s MŠ Veľká Lehota k 31.12.2013 bolo zverejnené na 
úradnej tabuli, na web stránke obce a poslanci ho obdržali k nahliadnutiu spolu s pozvánkou. 
Keďže poslanci nemali k čerpaniu rozpočtu žiadne výhrady, všetci ho vzali na vedomie. 
Čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

U z n e s e n i e č. 1/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
 
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 31.12.2013 
2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.12.2013 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 7 

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

 
 
3. Návrh na zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. 

Návrh na zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ prečítala prítomným účtovníčka obce         
p. Mániková. Výdavková časť sa upravuje len v rozpočte školy – navýšenie prenesených 
kompetencií pre ZŠ o 10 507,- €, o 7 563,48 € - ušetrené z roku 2013, o 143,- € pre deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, o 33,- € zníženie prostriedkov na vzdelávacie poukazy 
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a o 400,- € znížený rozpočet pre 5-ročné deti v MŠ (predškoláci). O tieto prostriedky bude 
v rovnakej výške upravený aj rozpočet obce v príjmovej časti. ZŠ s MŠ okrem prostriedkov 
štátu v r. 2013 ušetrila aj prostriedky obce, originálne kompetencie vrátili v decembri 2013 vo 
výške 1 789,87 €. Zároveň ZŠ s MŠ žiada o povolenie prekročenia mesačného objemu 
pridelených finančných prostriedkov na prevádzku ZŠ a mzdové prostriedky pre 
zamestnancov ZŠ cca o 890,38 €. Za celý rok by malo ísť približne o čiastku 10 691,91 €, 
ktorá bude chýbať na mzdy a poistné, a ktorú budú žiadať dofinancovať v dohodovacom 
konaní z Ministerstva školstva SR. Nakoľko prítomní poslanci nemali k navrhovaným 
zmenám v rozpočte žiadne výhrady, tieto jednohlasne schválili. 

U z n e s e n i e č. 2/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
1. Zmeny rozpočtu obce 
Funkčná klasifikácia  Ekon.  klasifik.                Suma Text 
PRÍJMY:    17 780,48 € SPOLU  

  312012 KZ111  +10 217- € 
Prenes. kompeten. pre ZŠ, pre deti zo soc. znevýh. 
prostredia, pre predškolákov a vzdel. poukazy 

  312012 KZ 131D  +7 563,48€ Nevyčerpané prostriedky ZŠ z r. 2013 
 
2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ 
Funkčná klasifik. Ekon.  klasifik. Suma Text 

    +17 780,48 € SPOLU  
ZŠ  +18 180,48 €  

09.1.2.1  611 KZ 111  + 5 000 € Tarifné platy, základné...vrátane náhrad 
 09.1.2.1  612001 KZ 111  + 500,- € Osobné príplatky 
 09.1.2.1  612002 KZ 111  + 1 000,- € Ostat. prípl. – triednictvo, kredit., nadčasy 
 09.1.2.1  621 KZ 111  +  300,- € Poistné do VšZP 
 09.1.2.1  623 KZ 111  + 500,- € Poistné – ostatné ZP 
09.1.2.1 625001 KZ 111  + 91,- € Poistné SP - nemocenské 
 09.1.2.1  625002 KZ 111  + 905,- € Poistné SP – starobné 
 09.1.2.1  625003 KZ 111  + 15,- € Poistné SP – úrazové 
 09.1.2.1  625004 KZ 111  + 195,- € Poistné SP – invalidné 
09.1.2.1 625005 KZ 111  + 65,- € Poistné SP – v nezamestnanosti 
 09.1.2.1  625007 KZ 111  + 300,- € Poistné SP – rezervný fond 
09.1.2.1 627 KZ 111  + 250,- € Poistné a príspevky do DDP 
 09.1.2.1  632001 KZ 131D  + 2 520,61 € Energie 
 09.1.2.1  633004 KZ 131D  + 980,80 € Stroje, prístroje, zariadenia 
09.1.2.1 633006 KZ 131D  + 1 312,07 € Všeobecný materiál 
 09.1.2.1  635006 KZ 131D  + 2 750,- € Údržba budov a objektov 
 09.1.2.1  637001 KZ 111  + 236,- € Školenie, kurzy, semináre 
 09.1.2.1  637014 KZ 111  + 500,- € Stravovanie 
09.1.2.1 637004 KZ 111  + 300,- € Všeobecné služby 
 09.1.2.1  635004 KZ 111  + 350,- € Údržba strojov a zariadení 
09.1.2.1 633009 KZ 111  - 33,- € Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy 
09.1.2.1 633009 KZ 111  + 143,- € Uč. pom. – pre deti zo soc. znevýh. prostredia 

MŠ  - 400,- €  
09.1.1.1 633006 KZ 41  - 60,- € Všeobecný materiál 
 09.1.1.1 635002 KZ 41  + 10,- € Údržba výpočtovej techniky 
 09.1.1.1 633009 KZ 111  - 400,- € Učebné pomôcky – predškolská výchova 
 09.1.1.1 642015 KZ 41  + 50,- € Bežné transfery –nemocenské dávky 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7   
............... Marta Šmondrková 

    starostka obce 
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5. Správa o výsledku Inventarizácie k 31.12.2013. 
Ekonómka, účtovníčka obce p. Mániková prečítala prítomným Správu o výsledku 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Veľká Lehota 
k 31.12.2013. Poslanci vzali správu jednohlasne na vedomie. Správa tvorí prílohu tejto 
zápisnice. 
 

U z n e s e n i e č. 3/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu o výsledku Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce 
Veľká Lehota k 31.12.2013 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 7 

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

 
6. Správa z kontroly pokladničných operácií na Obecnom úrade 
7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2013 
Nakoľko hlavná kontrolórka obce p. Šalková ospravedlnila svoju neúčasť na zasadnutí OZ, 
ekonómka, účtovníčka obce p. Mániková prečítala jej správu z kontroly pokladničných 
operácií na Obecnom úrade vykonanú v mesiacoch december 2013 - január 2014. Taktiež 
prečítala správu o výsledkoch kontrolnej činnosti p. kontrolórky za celý rok 2013. Poslanci     
k správam nemali žiadne výhrady a jednohlasne ich vzali na vedomie. Správa tvorí prílohu 
tejto zápisnice. 
 

U z n e s e n i e č. 4/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
 

1. Správu z kontroly pokladničných operácií na Obecnom úrade 
2. Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2013 

Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 7 
...................  Marta Šmondrková   

     starostka obce 
 
8. Návrh na schválenie Zmluvy o právnej pomoci, majetko-právne vysporiadanie 
nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehota, podľa GP č. 10935479-110/12 – miestna 
komunikácia Víglaš. 

P. starostka informovala prítomných, že v januári sa stretla s JUDr. Petrušovou 
ohľadne vysporiadania miestnej komunikácie na Víglaši, ktorá bola prejednávaná na 
zasadnutí OZ v decembri minulého roka. Jedná sa o časť od rod. domu p. Kušnierika č. 536  
po rod. dom p. Štefana Víglaského č. 504. Ukončené bolo vysporiadanie miestnej 
komunikácie u Vatalov, začiatkom roka prišlo aj posledné rozhodnutie Okresného súdu Žiar 
nad Hronom k pozemkom pod amfiteátrom a ceste na amfiteáter. Tieto parcely musí ešte 
geometrickým plánom geodet  zjednotiť a dať zapísať na kataster. Vlastnícke vzťahy k ceste 
na Víglaši by vyriešila za 3 000,- €, návrh zmluvy je prílohou tejto zápisnice. Je tam vyše 20 
parciel s množstvom vlastníkov, z toho mnohí sú už zomrelí, takže opäť bude potrebné riešiť 
veci aj súdnou cestou.  Na notárske služby má obec v rozpočte ešte 2 000,- €, z toho dôvodu 
je rozpočet obce nutné navýšiť o 1 000,- €, o túto sumu sa zároveň znížia výdavky na bežnú 
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údržbu ciest. Kúpna cena by bola ako pri predchádzajúcich vysporiadaniach miestnych 
komunikácií na Vígľaš, amfiteáter, t. j. 1,85 €/m2. P. Peter Víglaský sa opýtal, či sa budú 
znova vyplácať aj súkromné osoby, veď obec by mohla cestu dostať do svojho vlastníctva aj 
bez vyplatenia. P. starostka uviedla, že tu sa jedná o čisto súkromné pozemky, cez ktoré sa 
postavila cesta, ale vlastnícke práva nikto doteraz neriešil, miestna komunikácia nie je ani 
zakreslená na mape. Nemusela by to riešiť ani ona, ale chce, aby majetok obce bol na 
poriadku. K názoru p. Petra Víglaského sa pripojil aj poslanec p. Igor Víglaský. P. starostka 
im opätovne vysvetlila, že v tomto prípade nie je možné bezplatne previesť vlastníctvo na 
obec, pretože sú to známe osoby, ktoré majú pozemky na svojich listoch vlastníctva, tak ako 
ktorékoľvek iné súkromné pozemky. Nespravuje ich ani Slovenský pozemkový fond (až na 
niekoľko výnimiek) a aj ten vyžaduje za pozemky finančnú náhradu. Taktiež v prípade, ak by 
chcel niekto v tejto časti obce stavať rodinný dom, nebude mu možné vydať stavebné 
povolenie, pretože oficiálne tam neexistuje žiadna prístupová cesta. Väčšina poslancov 
súhlasila s tým, aby sa cesty v obci postupne dostali do jej vlastníctva.  
 

U z n e s e n i e č. 5/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
 

1. Zmluvu o právnej pomoci, majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností v k.ú. Veľká 
Lehota s JUDr. Petrušovou podľa GP č. 10935479-110/12 – miestna komunikácia 
Víglaš. Cena 1,85 €/m2. 

 
2.  odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehota, identifikované geometrickým plánom č. 
10935479-110/12, vyhotovený dňa 31.01.2013, úradne overený dňa 07.02.2013:  
 
� novovytvorenej parc. č. CKN 153/20 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

477 m2, odčlenenej z parc. č. CKN 153/1 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 2957 m2, spoluvlastnícke  podiely od Jozefa Hudeca, nar. 21.03.1923, bytom Veľká 
Lehota 513 – 151/3396, 151/3396, Jána Víglaského, nar. 03.01.1972, bytom Veľká Lehota 
509 – 94/33960, 94/8490, Romana Víglaského, nar. 09.01.1971, bytom Veľká Lehota 509 – 
94/8490, 94/33960, Ing. Bohuslava Víglaského, nar. 09.08.1949, bytom Zvolen, Novozámocká 
1346/57 – 13/849, Ing. Františka Víglaského, nar. 01.12.1953, bytom Zvolen, Strážska cesta 
1139/47 – 13/849, Mateja Garaja, nar. 26.02.1945, bytom Banská Bystrica, Sásovská cesta 5 
–  55/11886, Štefana Hajdu, nar. 26.03.1937, bytom Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 56/10 – 
2369/163008, Eleny Baraníkovej, nar. 06.08.1966, bytom Žarnovica, Kľakovská 7/37 – 
92/2547, 184/2547, Alojza Víglaského, nar. 02.02.1953, bytom Veľká Lehota 522 – 92/10188, 
Karola Víglaského, nar. 01.01.1939, bytom Nitra, Brazová 635/8 – 25/849, Ing. Jozefa 
Sliackeho, nar. 10.03.1977, bytom Senica, Štúrova 156/2 – 25/566, Petra Hudeca, nar. 
14.04.1951, bytom Veľká Lehota 538 – 41/1132, 41/566, Jaroslava Káčera, nar. 03.06.1979, 
bytom Orovnica 101 – 41/3396, Jána Hudeca, nar. 14.04.1975, bytom Veľká Lehota 549 – 
41/3396, Heleny Víglaskej, nar. 27.11.1972, bytom  Veľká Lehota 549 – 41/3396, Kataríny 
Suchej, nar. 07.07.1917, bytom Veľká Lehota 236 - 55/1186, Augustína Víglaského, nar. 
01.08.1946, bytom Veľká Lehota 258 – 10/17829, Michala Gábriša, nar. 02.10.1927, bytom 
Malá Lehota 87 – 5/5943, Jozefa Gábriša, nar. 31.12.1962, bytom Veľká Lehota 272 – 
5/5943, Štefana Víglaského, nar. 08.04.1958, bytom Veľká Lehota 504 – 2/283, 2369/163008, 
Heleny Hajduovej, nar. 17.01.1939, bytom Veľká Lehota 541 – 23/849, Jána Víglaského, nar. 
11.04.1950, bytom Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 4027/37 – 25/566, Milana 
Víglaského, nar. 17.03.1942, bytom Zvolen, Sekier 1944 B1- 25/849, Ladislava Mereša, nar. 
27.06.1948, bytom Tlmače-Lipník, Lipová ulica 74/4 – 25/849, Janky Búryovej, nar. 
20.01.1962, bytom Nová Dubnica, Trenčianska 725/56 – 47/1132, Heleny Otmarovej, nar. 
26.01.1945, bytom Brezno, Školní 265 – 92/15282, Ing. Andrei Kleinovej, nar. 21.10.1974, 
bytom Zbrojníky, Pežerňa 252 – 115/7641, Josefa Vavříčeka, nar. 10.09.1967, a manž. Andrei 
Vavříčkovej, nar. 11.03.1976, obaja bytom Veľká Lehota 540 – 41/566, Ruženy Vaškovej, nar. 
03.08.1966, bytom Nitra, Kmeťova 12/3 – 94/8490, 94/33960, Ľuboša Víglaského, nar. 
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17.12.1975, bytom Veľká Lehota 509 – 94/8490, 94/33960, Antona Víglaského, nar. 
07.08.1952, bytom Veľká Lehota 68 – 10/17829, Petra Víglaského, nar. 07.08.1952, bytom 
Podrečany 74; 

� novovytvorenej parc. č. CKN 153/21 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 41 
m2, odčlenenej z parc. č. CKN 153/2 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
74 m2, spoluvlastnícke  podiely od Františka Číka, nar. 27.05.1963, bytom Veľká Lehota 558 
– 1/108, 1/108, Alojza Víglaského, nar. 02.02.1953, bytom Veľká Lehota 522 – 1/24, Eliáša 
Víglaského, nar. 15.03.1944, bytom Veľká Lehota 190 – 1/24, Heleny Otmarovej, nar. 
26.01.1945, bytom Brezno, Školní 265 – 1/36, Agnesy Víglaskej, nar. 03.08.1934, bytom 
Veľká Lehota 526 – 1/36, Miroslavy Šimovej, nar. 04.04.1970, bytom Žiar nad Hronom, J. 
Hollého 4/3 -1/108, Margity Víglaskej, nar. 01.05.1925, bytom Veľká Lehota 61 – 1/6, 

� novovytvorených parc. č. CKN 1946/3 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
11 m2, parc. č. CKN 1946/4 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2,  
odčlenených z parc. č. CKN 1946/1 vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 185 m2, 
spoluvlastnícke  podiely od Mgr. Viktórii Víglaskej, nar. 01.02.1986, Nová Baňa, Bačova cesta 
444 – 1/12, SR – SPF – 1/12, 1/4, 1/12, 1/12; 

� novovytvorenej parc. č. CKN 1946/5 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 
m2, odčlenenej z parc. č. CKN 1946/2 vyznačená ako ostatná plocha o výmere 44 m2, od 
vlastníka Slovenská republika – 1/1; 

� novovytvorenej parc. č. CKN 1947/7 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 
m2, odčlenenej z parc. č. CKN 1947/1 vyznačená ako ostatná plocha o výmere 154 m2, 
spoluvlastnícke  podiely od Margity Víglaskej, nar. 01.05.1925, bytom Veľká Lehota 61 – 1/3, 
Ladislava Mereša, nar. 27.06.1948, bytom Tlmače-Lipník, Lipová ulica 74/4 – 1/18, Ing. 
Jozefa Sliackeho, nar. 10.03.1977, bytom Senica, Štúrova 156/2 – 1/12, SR – SPF – 1/9, 1/9, 
1/9, Jána Víglaského, nar. 11.04.1950, bytom Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 
4027/37 – 1/12, Milana Víglaského, nar. 17.03.1942, bytom Zvolen, Sekier 1944 B1- 1/18, 
Karola Víglaského, nar. 01.01.1939, bytom Nitra, Brezová 635/8 – 1/18; 

� novovytvorenej parc. č. CKN 1947/8 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 
m2, odčlenenej z parc. č. CKN 1947/2 vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 157 m2, 
spoluvlastnícke  podiely od Janky Búryovej, nar. 20.01.1962, bytom Nová Dubnica, 
Trenčianska 725/56 – 2/3, SR – SPF – 1/12, Karolíny Šmondrkovej, nar. 28.05.1924, bytom  
Veľká Lehota 383 – 1/12, Stanislava Víglaského, nar. 28.05.1949, bytom Zvolen, Záhonok 15 
– 1/24, Eriky Synákovej, nar. 11.02.1954, bytom Zvolen, Tulská 2238/5 – 1/24; 

� parc. č. CKN 1949/4 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, 
spoluvlastnícke  podiely od Antónii Mojžišovej, nar. 02.10.1950, bytom Banská Bystrica, 
Mladých budovateľov 20 – 1/1; 

� novovytvorenej parc. č. CKN 1950/6 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 
m2, odčlenenej z parc. č. CKN 1950/3 vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 157 m2, 
spoluvlastnícke  podiely od Márii Petrovičovej, nar. 07.09.1955, bytom Obyce 331 – 1/12, SR 
– SPF – 1/6, Emílii Michálikovej, nar. 24.08.1952, bytom Veľká Lehota 547 – 1/12, Heleny 
Víglaskej, nar. 26.01.1952, bytom Veľká Lehota 476 – 1/4, Dušana Víglaského, nar. 
07.01.1946, bytom Bratislava, Ružinov, Trenčianska 707/54  - 1/4; 

� parc. č. CKN 1950/4 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, od Josefa 
Vavříčeka, nar. 10.09.1967, a manž. Andrei Vavříčkovej, nar. 11.03.1976, obaja bytom Veľká 
Lehota 540 – 1/1; 

� novovytvorenej parc. č. CKN 1951/23 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
85 m2, odčlenenej z parc. č. CKN 1951/6 vyznačená ako zastavaná plocha o výmere 403 m2, 
od Vladimíra Víglaského, nar. 03.07.1962, bytom Žiar nad Hronom, Hviezdoslavova 279/53 – 
1/1; 

� novovytvorenej parc. č. CKN 1951/24 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
47 m2, odčlenenej z parc. č. CKN 1951/11 vyznačená ako záhrada o výmere 103 m2, od SR 
– SPF – 1/3; 

� novovytvorenej parc. č. CKN 1951/25 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
44 m2, odčlenenej z parc. č. CKN 1951/12 vyznačená ako záhrada o výmere 92 m2, od Mgr. 
Víktórii Víglaskej, nar. 01.02.1986, bytom Nová Baňa, Bačova cesta 444 – 1/1; 

� novovytvorenej parc. č. CKN 1951/27 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
31 m2, odčlenenej z parc. č. CKN 1951/14 vyznačená ako záhrada o výmere 120 m2, od 
Emílii Horniakovej, nar. 19.02.1936, bytom Nová Baňa, Švantnerova 26 – 1/3, Viktórii 
Weisovej, nar. 19.09.1941, bytom Kremnica, Jula Horvátha 916/62 – 1/3, Evy Uramovej, nar. 
25.12.1955, bytom Hrabičov 207 – 1/3; 
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� novovytvorenej parc. č. CKN 1952/5 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 
m2, odčlenenej z parc. č. CKN 1952/1 vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 208 m2, 
od Jána Kušnierika, nar. 09.05.1954 a manž. Cecílii Kušnierikovej, nar. 16.01.1954, obaja 
bytom Veľká Lehota 536 – 1/1; 

� novovytvorenej parc. č. CKN 1952/6 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 
m2, odčlenenej z parc. č. CKN 1952/2 vyznačená ako orná pôda o výmere 102 m2, od 
Mariána Beníka, nar. 28.08.1952, a manž. Vlasty, nar. 19.04.1949, obaja bytom Zlaté 
Moravce, Nitrianska 26 -1/1; 

� novovytvorenej parc. č. CKN 1952/7 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 
m2, odčlenenej z parc. č. CKN 1952/3 vyznačená ako ostatná plocha o výmere 134 m2, 
spoluvlastnícke  podiely od Ladislava Mereša, nar. 27.06.1948, bytom Tlmače-Lipník, Lipová 
ulica 74/4 – 1/3, Milana Víglaského, nar. 17.03.1942, bytom Zvolen, Sekier 1944 B1- 1/3, 
Karola Víglaského, nar. 01.01.1939, bytom Nitra, Brezová 635/8 – 1/3; 

� novovytvorenej parc. č. CKN 1952/8 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 
m2, odčlenenej z parc. č. CKN 1952/4 vyznačená ako orná pôda o výmere 154 m2, 
spoluvlastnícke  podiely od Angely Miklóšiovej, nar. 02.02.1939, bytom Veľká Lehota 520 – ½, 
Heleny Hajduovej, nar. 17.01.1939, bytom Veľká Lehota 541 – ½; 

� „dielu 1“ o výmere 30 m2 odčlenený z parc. č. EKN 1951/3 prechádzajúci do parc. č. CKN 
1951/26 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, od Sidónii 
Cimbálikovej, nar. 04.05.1939, bytom Dolná Maríková 43; 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2.  

 

3. zmenu rozpočtu obce: V637005-04.5.1.3-41 + 1 000,- € 
                                     V635006-04.5.1.3-41           -  1 000,- € 

 
Hlasovanie – „za“ – 6 (Helena Cibiriová, Michal Jenis, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, 
Ján Vatala,  Jaroslav Víglaský ) 
         - „zdržal sa“ – 1 ( Igor Víglaský )  

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

     starostka obce 
 

9.  Návrh na zmenu vlastníka parcely C-KN č. 684 (E-KN č. 684) miestna komunikácia 
zo Slovenského pozemkového fondu v prospech Obce Veľká Lehota. 

Účtovníčka, ekonómka obce p. Mániková oboznámila prítomných s možnosťou získať 
bezodplatne od Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obce pozemky pod 
miestnymi komunikáciami. Prevažne sa jedná o miestne komunikácie v časti obce Inovec, ale 
je niekoľko takých pozemkov aj v intraviláne obce. Slovenský pozemkový fond vyžaduje 
k prevodu pozemkov podľa novely zákona o majetku obcí  geometrický plán, zrealizovať 
zmenu druhu pozemku, uznesenie Obecného zastupiteľstva, že sa naozaj jedná o účelové 
komunikácie – cesty v dlhodobej správe obce a doklad o titule nadobudnutia stavby miestnej 
komunikácie – delimitačný protokol z rokov 1990-1992. P. Peter Víglaský dal požiadavku, 
aby sa takto vysporiadala aj cesta k jeho rekreačnej chate, pretože má problém skolaudovať 
ju, a keď už cesta bude obecná, požaduje aj jej údržbu, vrátane odhŕňania snehu v zime. P. 
starostka mu povedala, že cesty sa odhŕňajú prioritne pre obyvateľov s trvalým pobytom. 
Zároveň ho upozornila, že  v stavebnom povolení má uvedené, že obec nebude zabezpečovať 
údržbu prístupovej cesty, ani odvoz odpadu. Proti žiadnej z týchto vecí nepodal námietku, 
keď mu bolo stavebné povolenie vydávané. Taktiež obec nemá kapacity na to, aby vyhovela 
každému, kto si zmyslí, že si postaví chatu niekde mimo zastavaného územia obce. Ďalej p. 
starostka doplnila, že pokiaľ bude obec chcieť takouto formou získať aj ďalšie komunikácie 
a bude táto možnosť, je nevyhnutné dať spracovať geometrické plány. Väčšina poslancov 
s týmto zámerom súhlasila. 
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U z n e s e n i e č. 6/2014 
Obecné zastupiteľstvo 
A/ S c h v a ľ u j e 
 
Prevod vlastníctva 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. 
 
B/ P r e h l a s u j e, 
že sa jedná o pozemok pod miestnou komunikáciou v k. ú. Veľká Lehota, ktorej dlhoročným 
správcom je Obec Veľká Lehota, pozemok pod touto stavbou je však vo vlastníctve 
Slovenského pozemkového fondu. K prevodu vlastníctva majetku zo štátu do majetku obce, 
ako aj kompetencií súvisiacich s vykonávaním jednotlivých agend samosprávnej činnosti, 
ktorou je aj správa miestnych komunikácií, došlo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov v rokoch 1991 – 1992. K majetku obce patrili aj 
miestne komunikácie, pri ktorých ale nedošlo u všetkých parciel k majetko-právnemu 
vysporiadaniu. Takýmto pozemkom je aj parcela C-KN č. 684, zastavaná plocha o výmere 
1 131 m2, vytvorená GP č. 10935479-52/13 z parcely E-KN č. 684. Obec má záujem 
vysporiadať vlastnícke práva ku všetkým pozemkom pod miestnymi komunikáciami vo 
vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, Bratislava. 
 
Hlasovanie – „za“ – 6 (H. Cibiriová, M. Jenis, J. Mihál, RNDr. P. Michálik, J. Vatala, 
Jaroslav Víglaský ) 
         - „zdržal sa“ – 1 (Igor Víglaský )  

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

 
10. Návrh na schválenie Dodatku č. 3/2014 k VZN č. 4/2011 o čiastočnej úhrade 
nákladov vo VŠJ. 

P. starostka informovala poslancov o tom, že zamestnanci ZŠ s MŠ sú už dlhšie 
nespokojní s kvalitou a ponukou stravy, ktorá sa v súčasnosti dováža z DSS Dominik n.o. 
Preto požiadali p. riaditeľku, aby sa strava dovážala od p. Lachkého z Novej Bane. Doteraz 
stál 1 obed 2,60 €, p. Lachký dal ponuku na 3,20 €. Môžu si vybrať z 3 jedál. Cenou obeda by 
sa zvýšili aj náklady zamestnávateľa o 0,33 €/obed. Poslanci mali voči tomu výhrady, 
nakoľko zamestnávateľ si svoju zákonnú povinnosť plní, deťom strava chutí, chutí aj 
občanom, ktorým sa dováža, aj hygiena sa vyjadrila, že ide o kvalitnú, zdravú a vyváženú 
stravu. Nakoniec s touto zmenou ale súhlasili a dodatok k VZN jednohlasne schválili. 

 
U z n e s e n i e č. 7/2014 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 3/2014 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2011 o čiastočnej úhrade nákladov 
vo výdajnej školskej jedálni. 
 
Hlasovanie – všetci „za“ – 7  

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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11. Žiadosť p. Dariny Garajovej o skrátenie výpovednej doby a odpustenie povinnosti 
platiť mesačné nájomné a platby 

Doplnenie do programu:  
Žiadosť p. Martiny Kováčovej o poskytnutie priestorov na prenájom 
Žiadosť OZ Zachráň seba pohybom v zastúpení p. Petra Víglaského o pridelenie 
priestorov bývalej predajne rozličného tovaru  
P. starostka informovala prítomných, že k 31.12.2013 skončila p. Darina Garajová 

prevádzku obchodu s rozličným tovarom v budove bývalého obecného úradu. Keďže nájomné 
zmluvy a nájomné vzťahy obce je potrebné odsúhlasovať obecným zastupiteľstvom, podala 
žiadosť o skrátenie výpovednej doby, okamžité ukončenie nájomného vzťahu a odpustenie od 
platenia úhrad nájomného a záloh za energie od 1.1.2014, nakoľko obchod už v priestoroch 
od daného termínu nefunguje. Poslanci jej žiadosti jednohlasne vyhoveli. 

 
U z n e s e n i e č. 8/2014 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
 
Žiadosť p. Dariny Garajovej o skrátenie výpovednej doby, skončenie zmluvného vzťahu 
k 31.12.2013 a odpustenie povinnosti platiť nájomné a platby za mesiace január a február 
2014. 
 
Hlasovanie – všetci „za“ – 7  

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

 
 Ďalej p. starostka oboznámila prítomných so žiadosťou p. Martiny Kováčovej, ktorá 
má záujem v priestoroch nad poštou zriadiť kaderníctvo. Uviedla, že dané priestory sú voľné, 
ale problém tam bude s kúrením a elektrikou. Časť budovy, v ktorej sa nachádza pošta, je 
napojená na jedno elektromeranie a faktúry si hradí sama Slovenská pošta. Preto by bolo 
nutné jednať predovšetkým s jej zástupcami. Poslanec p. Igor Víglaský prisľúbil, že si preverí 
možnosť zriadenia samostatného elektromerania v týchto priestoroch. 
 
 Ďalšiu žiadosť predložil aj p. Peter Víglaský za Občianske združenie Zachráň seba 
pohybom, v ktorej žiada o pridelenie priestorov bývalej predajne rozličného tovaru na 
sprevádzkovanie internej ambulancie a prípadne zvyšných priestorov za účelom využitia 
združovania občanov v oblasti športu, ochrany zdravia, vedeniu mládeže k športovým 
aktivitám a boju proti drogám. P. starostka sa vyjadrila, že na šport a voľnočasové aktivity je 
možnosť využívať šatne TJ Partizán. Pokiaľ by išlo o ambulanciu, obec priestory poskytne 
priamo doktorovi, ktorý v nej bude ordinovať. Poslanci sa pýtali p. Víglaského, prečo sa 
o nájme nepríde dohodnúť sám MUDr. Gálik, prečo takúto závažnú vec dohaduje za neho. Po 
dlhej diskusii sa dohodli na tom, že na možnosť zriadenia internej ambulancie sa pôjde p. 
starostka informovať priamo k MUDr. Gálikovi.  
 
12. Návrh na schválenie zápisu histórie do kroniky obce za rok 2013. 

 
P. starostka spracovala históriu obce za rok 2013, poslanci mali možnosť oboznámiť 

sa s návrhom zápisu do kroniky obce vopred. Nakoľko nemali voči nemu výhrady, 
jednohlasne ho schválili. 
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U z n e s e n i e č. 9/2014 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
 
Zápis histórie do kroniky obce za rok 2013 
 
Hlasovanie – všetci „za“ – 7  

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

 
13. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce. 

Starosta obce ako verejný funkcionár má podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov do konca marca predložiť 
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce. Oznámenie 
prejednala komisia ochrany verejného záujmu a vzala ho na vedomie. 
 
14. Rôzne – podanie informácie o vysporiadaní pozemkov pod amfiteátrom a MK 
k amfiteátru 

K tomuto bodu podala informáciu p. starostka už pri schvaľovaní zmluvy o právnej 
pomoci k miestnej komunikácii na Víglaši. 
 
– informácia o množstve a nákladoch za odvoz a uloženie KO za rok 2013 

P. starostka uviedla, že v roku 2013 obec doplácala za odvoz komunálneho odpadu iba 
565 €. Z toho dôvodu nie je nutné zvyšovať poplatok za komunálny odpad. Okrem výdavkov 
na odvoz, zneškodnenie a uloženie odpadu obec zakúpila 6 nových kontajnerov na triedený 
odpad za 2 786,40 €, 1 čierny 1100 l kontajner na komunálny odpad za 210 € a 4 kompostéry 
za 735 €. 
 
– informácia o výdavkoch na spoločný stavebný úrad Nová Baňa 

Poslanci spolu s pozvánkou obdržali aj prehľad výdavkov na spoločný stavebný úrad 
od r. 2009. Obec na stavebný úrad dostáva dotáciu, ktorá ale nepokrýva všetky náklady. 
Približne rovnakú čiastku obec vynakladá aj z vlastných zdrojov, v roku 2013 boli celkové 
výdavky 2 019,53 €, z toho z dotácie 1 107,63 € a z prostriedkov obce 911,90 €. 
 
– podanie informácie o prepracovaní projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu 
miestnych komunikácií a návrh na rekonštrukciu v roku 2014 

Starostka obce informovala prítomných, že na internete je zverejnená zmluva 
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica s firmou ACCORD, Banská 
Bystrica o rekonštrukcii vodovodu v našej obci, podľa ktorej by mali s prácami začať v apríli 
tohto roku. Na práce je vyčlenená suma cca 250 tis. €. Predpokladá sa ale, že za túto sumu 
nebude zrekonštruovaná celá zostávajúca trasa. Poslanec p. Jaroslav Víglaský navrhol, že by 
bolo najlepšie rekonštruovať vodovod u Zduchov od križovatky J. Zduch smerom do Vatalov. 
 P. starostka plánuje ísť za projektantkou, aby upravila projektovú dokumentáciu na 
rekonštrukciu ciest, aby mohla byť vyhlásená nová verejná súťaž. Akonáhle budú ukončené 
práce na rekonštrukcii vodovodu, navrhuje predovšetkým rekonštrukciu ciest od Važkov až 
po Vatalov. Na rezervnom fonde má obec vyše 188 tis. €, ktoré môžu byť použité na miestne 
komunikácie v obci. O konkrétnych cestách bude rozhodnuté až po prepracovaní projektu. 
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–informácia o použití kmeňov stromov spílených pri ZŠ 
P. starostka uviedla, že o kmene stromov spílených pri ZŠ s MŠ nemal záujem žiadny 

výkupca, nakoľko vraj už nešlo o také kvalitné drevo, že sa oddeľovali aj letokruhy. Navrhla, 
aby sa kmene stromov dali popíliť a drevo by sa mohlo použiť na altánok pre škôlku alebo na 
lavičky na amfiteáter. P. Peter Víglaský ešte dodal, že v Novej Bani pozná pána, ktorý by 
možno orechové drevo od obce odkúpil na pažby a rôzne iné vyrezávané výrobky. Prisľúbil, 
že ho skontaktuje a bude sa na to informovať. 
 
15. Diskusia.  

V rámci diskusie p. starostka oboznámila prítomných, že sa plánuje autobusový zájazd 
na 34. stretnutie Lehôt a Lhot do Kostelní Lhoty spojený s výletom do Prahy. Cena za autobus 
by bola cca. 1300,- €. Sprievodcu po Prahe by robil jeden pán, ktorý má v Dominik, n.o. 
umiestneného otca. Z obce by sa odchádzalo vo štvrtok v popoludňajších hodinách 
s prípadným zastavením v Ledniciach na Morave. Pokračovalo by sa do Prahy, kde by sa dalo 
ubytovať v internáte. V piatok by sa konala prehliadka Prahy a v sobotu by sme sa zúčastnili 
stretnutia v Kostelní Lhotě. P. starostka navrhla, aby obec zaplatila autobus a vstupné na 34. 
stretnutie Lehôt a Lhot. Občania by si hradili ubytovanie v Prahe na dve noci, stravu 
a vstupné na Hradčany a ďalšie navštívené miesta. Poslanci navrhli aj alternatívu, že prespať 
by sa mohlo priamo v Kostelní Lhotě a odtiaľ si na jeden deň urobiť výlet do Prahy. Súhlasili 
s propagáciou tohto výletu medzi občanmi za uvedených podmienok. 
 
 Ďalej p. starostka dodala, že cez týždeň bola na obecnom úrade riaditeľka 
Pohronského osvetového strediska Žiar nad Hronom, p. Žňavová, ktorá prišla dohodnúť 
podmienky na Detský folklórny festival „Pod Inovcom“. Zároveň požiadala o možnosť na 
našom amfiteátri a v našej obci uskutočniť aj Pohronské folklórne slávnosti okresov Žiar nad 
Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica (bývalé Podhorie). P. starostka informovala, že obec 
chcela začiatkom  augusta organizovať kultúrne leto, obáva sa však nákladov na toto 
podujatie. Výdavky na podujatie  riad. POS Žiar nad Hronom p. Mgr. Žňavová vyčíslila na 
4 180 €, ktoré by financovalo POS. Obec by financovala náklady spojené s priamou 
realizáciou podujatia: usmernenie dopravy, zdravotná služba, energie, voda, zabezpečovanie 
stravovania, sociálne zariadenia a iné služby. Poslanci voči podujatiu nemali výhrady, naopak 
uvítali ďalšiu propagáciu obce. Zároveň dali návrh zabezpečiť prenosné hygienické zariadenia 
ako boli na stretnutí Lehôt aj na takéto akcie, aspoň v malom počte.  
 
16. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac diskutujúcich nebolo, poslanec p. Jozef Mihál prečítal schválené 
uznesenia č. 1-9/2014. Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila 
o 20:20 hod. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková 
 
Overovatelia: 
Helena Cibiriová         ........................   Marta Šmondrková 

    starostka obce 
 
Michal Jenis                ......................... 
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Z m l u v a  o  p r á v n e j  p o m o c i 
 
 
Klient:  Obec Veľká Lehota, Veľká Lehota 52, PSČ: 966 41, IČO: 00 321 061,  

zastúpená Martou Šmondrkovou, starostkou obce 
 
VEC: Majetkovo-právne vysporiadanie nehnute ľností v k. ú. Ve ľká Lehota  
 

Žiadame o prevzatie právneho zastúpenia vo veci majetkovo-právneho vysporiadania 
nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehota: 

 
Geometrickým plánom č. 10935479-110/12, vyhotoveným dňa 31.01.2013, úradne overeným 

dňa 07.02.2013, pre k. ú. Veľká Lehota, sú zamerané pozemky, ktoré žiadame vysporiadať, pričom 
poukazujeme na tú skutočnosť, že vo vlastníctve obce je len pozemok parc. č. EKN 2049 a ostatné 
parcely, z ktorých sa vytvárajú pozemky, sú vo vlastníctve tretích osôb.  

 
Predmetom vysporiadania nehnuteľností sú:  

� parc. č. CKN 153/20 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 477 m2, 
� parc. č. CKN 153/21 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 41 m2, 
� parc. č. CKN 1946/3 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, 
� parc. č. CKN 1946/4 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2, 
� parc. č. CKN 1946/5 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, 
� parc. č. CKN 1947/7 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2, 
� parc. č. CKN 1947/8 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2, 
� parc. č. CKN 1949/4 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, 
� parc. č. CKN 1950/6 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m2, 
� parc. č. CKN 1950/4 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, 
� parc. č. CKN 1951/23 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 m2, 
� parc. č. CKN 1951/24 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2, 
� parc. č. CKN 1951/25 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2, 
� parc. č. CKN 1951/27 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2, 
� parc. č. CKN 1952/5 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, 
� parc. č. CKN 1952/6 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 
� parc. č. CKN 1952/7 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 
� parc. č. CKN 1952/8 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2, 
� parc. č. CKN 2049/4 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78 m2, 
� parc. č. CKN 1951/26 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2. 

 
Obec navrhuje vysporiadať nehnuteľnosti odkúpením spoluvlastníckych podielov z 

nehnuteľností za kúpnu cenu ......... €/m2. 
  
Majetkovoprávne vysporiadanie sa vykoná formou odkúpenia spoluvlastníckych podielov od 

žijúcich vlastníkov. Pokiaľ sú spoluvlastníci zapísaní na listoch vlastníctva nebohí, bude sa to riešiť 
dedičskými konaniami a zrušením a vyporiadaním podielového spoluvlastníctva v občiansko-právnom 
konaní. Spolu je písaných 112 spoluvlastníkov.  

 
Trovy konania sú vo výške 3.000,- € spolu vrátane hotových výdavkov, ktoré spočívajú 

v úhrade správnych poplatkov, súdnych poplatkov a všetkých ďalších hotových výdavkov. Časť trov 
konania vo výške 2.000.-- € uhradí obec Veľká Lehota na základe vystavenej faktúry v lehote 7 dní od 
doručenia faktúry  a zostatok trov konania vo výške 1.000,- € uhradí do 10 dní od skončenia veci.  

 
V Žiari nad Hronom, dňa ................. 

 
 ..........................................    .......................................... 
 JUDr. Ľudmila Petrušová    Obec Veľká Lehota  

a d v o k á t k a      zast. starostkou obce 
        Martou Šmondrkovou  
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P L N O M O C E N S T V O 
 

 
 

Podpísaný Obec Ve ľká Lehota, Ve ľká Lehota 52, PS Č: 966 41, I ČO: 
00 321 061, zastúpená Martou Šmondrkovou, starostko u obce,  
 
 

s p l n o m o c ň u j e m e 

 
 

JUDr. Ľudmila Petrušová, advokátka, s.r.o. so sídlom v Žia ri nad 
Hronom, Ul. A. Dub čeka 386/10, číslo zápisu v SAK 0327,  zastúpenú JUDr. 
Ľudmilou Petrušovou, advokátkou, aby nás zastupovala  vo všetkých 
právnych veciach, aby vykonávala úkony, prijímala d oru čované 
písomnosti, podávala návrhy a žiadosti, uzavierala zmiery, uznávala 
uplatnené nároky, vzdávala sa ich, vymáhala nároky,  plnenie nárokov 
prijímala, ich plnenie potvrdzovala, dedi čstvo odmietala alebo 
neodmietala, menovala rozhodcu a uzavierala rozhodc ovské zmluvy, to 
všetko i vtedy, ke ď je pod ľa právnych predpisov potrebné osobitné 
splnomocnenie. Toto splnomocnenie dávame i v rozsah u práv a povinností 
podľa Ob čianskeho súdneho poriadku. Splnomocnenie podávame vo veci 
majetkovo-právneho vysporiadania nehnute ľností v k. ú. Ve ľká Lehota, 
identifikované geometrickým plánom č.  plánom č. 10935479-110/12, 
vyhotoveným d ňa 31.01.2013, úradne overeným d ňa 07.02.2013, až do 
právoplatného skon čenia veci. 

 

 

Vo Ve ľkej Lehote, d ňa .............. 

 

 
 
     

 ...................... 
       Obec Ve ľká Lehota 

zast. starostkou obce  
Martou Šmondrkovou 

 
 
 
 Prijímam splnomocnenie a splnomoc ňujem ďalej v rovnakom rozsahu. 
 
 
 
 
 
 

      ...................... 
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Obec Veľká Lehota na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení 
neskorších zmien a doplnkov a podľa ustanovenia zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre obec Veľká Lehota tento 
dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu: 

 

Dodatok č. 3/2014 k všeobecne záväznému nariadeniu 
č.  4/2011  

• o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole, 

• o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole, 

• o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 
školského klubu detí, 

• o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni. 

 
Týmto dodatkom k všeobecne záväznému nariadeniu sa mení článok 6 a dopĺňa článok 7: 
 

Čl. 6 
Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky tejto úhrady 

Obec Veľká Lehota v súlade s ustanovením § 140, ods. 9 školského zákona určuje výšku na 
čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v treťom finančnom pásme na jedno jedlo podľa 
vekových kategórií a príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka a výšku režijných nákladov 
hradených obcou vo:   

Výdajnej školskej jedálni v Základnej škole s materskou školou, Veľká Lehota 433, ktorej je 
zriaďovateľom nasledovne:  

g. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení. 
Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na 
obed  vo výške 3,20 €, z toho na nákup potravín je 1,19 € a výška režijných (vecných) 
nákladov sa určuje u týchto stravníkov na sumu 2,01 €. 

 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

16. Návrh dodatku č. 3/2014 k všeobecne záväznému nariadeniu vyvesený na úradnej tabuli 
a zverejnený na internete od 14.02.2014 do 28.02.2014. 
12. Vyhodnotenie pripomienok k dodatku dňa 25.02.2014. 
13. Dodatok všeobecne záväzného nariadenia schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 7/2014 
dňa 28.02.2014. 
14. Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli od  
28.02.2014 do 15.03.2014. 
15. Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť dňa 15.03.2014. 
 

 
 
             Marta Šmondrková 

   starostka obce 
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kom. 
odpad

kontajnery komunálny 
zmesový 
odpad

komunálny 
objemový 
odpad 
(kontajner)

komunálny 
zmesový 
odpad

objemový 
odpad - 
kontajner

01 18,02 0 514,01 0 664,07 0 107,67 1 285,75 €
02 12,46 2,14 355,4 115,92 459,18 72,9 74,45 1 077,85 €
03 12,6 1,92 359,4 104 464,34 43,52 75,28 1 046,54 € 160,20 €
04 16,24 3,79 463,22 137,21 598,48 43,52 119,68 1 362,11 € 285,32 €
05 12,98 14,91 370,24 539,8 478,34 406,99 166,64 1 962,01 € 142,03 €
06 11,74 2,6 334,87 94,13 432,65 113,81 85,68 1 061,14 € 220,66 €
07 13,04 4,32 371,95 156,4 480,55 200,51 103,72 1 313,13 € 143,88 €
08 18,79 5,97 535,97 216,13 692,45 285,78 147,94 1 878,27 € 176,88 €
09 13,22 9,42 377,09 341,04 487,18 305,42 135,27 1 646,00 € 154,97 €
10 13,12 8,4 374,23 282,24 483,51 327,7 128,58 1 596,26 € 265,21 €
11 11,82 4,39 337,15 158,94 435,59 96,85 1 028,53 € 144,41 €

12 
(úhrada 
v 01/14) 12,84 1,03 366,25 37,3 473,18 199,37 82,87 1 158,97 € 111,41 €

SPOLU 166,87 58,89 4 759,78 2183,11 6149,52 1999,52 1324,63 16 416,56 € 1 804,97 €

Drvenie odpadu:
Odvoz kalu zo septikov:
Odvoz pneumatík: -  €       

Komunálny odpad spolu:
Kontajnery spolu:
Separovaný odpad spolu:
ODPAD SPOLU (náklady):

Príjmy: za PDO od občanov a firiem: 
z Recyklačného fondu:  - 120,-€ pre ZŠsMŠ za tetrapaky
za elektroodpad:
SPOLU: 

ODPAD ZA ROK 2013

Rok 
2013                                                                             

Mesiac

Množstvo Zneškodnenie Poplatok za odvoz Zákonný 
poplatok 

za 
komunál. 
odpad v 

Eur

SPOLU v 
Eur

Separovan
ý odpad

173,60 €                                      
292,36 €                    

12 233,93 €               
4 182,63 €                 

74,60 €                      
18 587,52 €               

Obec zakúpila v r. 2013:    6 nových kontajnerov na triedený odpad za 2 786,40 €, 1 čierny 1100 l kontajnery na 
kom. odpad za 210,- €, 4 ks kompostérov za 735,- €, t.j. spolu: 3 731,40 €. 

2 270,93 €                 
19 153,45 €               

17 931,92 €               
581,00 €                    

 

Rozpis výdavkov na spoločný stavebný úrad: 
 
  Dotácia  výdavky spolu  obec doplácala 
r. 2009  1 084,- € 1 957,59 €  873,59 € 
r. 2010  1 108,- € 2 470,24 €  1 362,24 € 
r. 2011  1 116,- € 1 915,87 €  799,87 € 
r. 2012  1 108,- € 1 467,37 €  359,37 € 
r. 2013  1 107,63 € 2 019,53 €  911,90 € 


