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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 30. augusta 2013 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Michal Jenis a RNDr. Peter Michálik. 
Okrem poslancov sa OZ zúčastnila hlavná kontrolórka obce Mária Šalková, zamestnankyňa 
obce Anna Vatalová, riaditeľka ZŠ s MŠ Veľká Lehota Mgr. Mária Jankoveová, zástupkyňa 
ZŠ s MŠ Mgr. Soňa Vozárová, učiteľka ZŠ s MŠ Mgr. Katarína Garajová a 8 obyvateľov 
obce. 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 14.06.2013 a zo dňa 24.7.2013. 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.06.2013. 
4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  Veľká Lehota. 
5. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012. 
6. Výročná správa za rok 2012. 
7. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky. 
8. Financovanie ZŠ, školských zariadení a prerokovanie racionalizačných opatrení. 
9. Rôzne: 
- podanie informácie o rekonštrukcii MK v obci 
- podanie informácie o petícii proti rozhodnutiu poslancov o rekonštrukcii MK 
- informácia o žiadosti na vyriešenie premávky nadrozmerných vozidiel a vozidiel s veľkou                            
prepravnou hmotnosťou v časti obce Gábrišovci 
- informácia o nákladoch na 20. DFF 
- informácia o nákladoch na 33. stretnutie Lehôt a Lhot 
- informácia o nákladoch na spoločný stavebný úrad 
- informácia o maľovaní Domu smútku 
- informácia o kosení popri miestnych komunikáciách v časti Cudenice, Garajovci a Inovec 
- informácia o organizovaní zájazdu do Poľska 
- informácia o organizovaní stretnutia Klubu seniorov a začlenenie do Jednoty dôchodcov 
- riešenie sťažnosti vypúšťania odpadových vôd v časti obce Garajovci, Zduchovci a Pirte 

    10. Diskusia. 
    11. 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 RNDr. Petra Michálika. Zároveň prečítala návrh 
programu. Overovatelia a program bol všetkými prítomnými poslancami jednohlasne 
schválený. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 14.06.2013 a zo dňa 24.07.2013. 
Kontrolu plnenia uznesení prečítala poslancom starostka obce. 
Uznesenie č. 11/2013 – splnené – vzaté na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľká 
Lehota k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2012 
Uznesenie č. 12/2013 – splnené – schválené celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad 
Uznesenie č. 13/2013 – splnené – vzatá na vedomie Správa nezávislého audítora za rok 2012 
Uznesenie č. 14/2013 –splnené – schválený Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 2. polrok 2013 
Uznesenie č. 15/2013 – splnené – vzatá na vedomie Správa z kontroly hl. kontrolórky 
Uznesenie č. 16/2013 – splnené – vzaté na vedomie čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.03.2013 
Uznesenie č. 17/2013 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
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Uznesenie č. 18/2013 – splnené – schválený Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Uznesenie č. 19/2013 – splnené – schválená IS č. 1/2013 Cenník pre predajcov na verej. priestranstve 
Uznesenie č. 20/2013 – splnené – schválená zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové 
vzdelávanie detí na 1. polrok 2013 vo výške 79,29 € 
Uznesenie č. 21/2013 – splnené –schválená zmluva o dielo na rekonštrukciu MK s firmou Cesty Nitra 
Uznesenie č. 22/2013 – splnené – schválená zápis do obecnej kroniky za rok 2012. 
Uznesenie č. 23/2013 – splnené – schválená rekonštrukcia ďalších úsekov miestnych komunikácií 
a Dodatok k Zmluve o dielo na rekonštrukciu MK do výšky 35 000,- € s firmou Cesty Nitra, a.s. 
 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.06.2013 

Čerpanie rozpočtu obce a Základnej školy s materskou školou prečítala účtovníčka 
obce p. Mániková. Keďže poslanci nemali k čerpaniu rozpočtu žiadne výhrady, všetci ho vzali 
na vedomie. Čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.06.2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

U z n e s e n i e č. 24/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
 
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.06.2013 
2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.06.2013 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 7 

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

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

 
Návrh na zmeny rozpočtu obce prečítala prítomným účtovníčka obce p. Mániková. 

V príjmovej časti bolo zvýšenie príjmov za overovanie podpisov a fotokópií o 60,- €. Vo 
výdavkovej časti bolo navrhnuté znížiť dotáciu TJ Partizán o 1810,- €, nakoľko mužstvo 
dospelých v tejto futbalovej sezóne kleslo z V. ligy do nižšej I. triedy. Pri minuloročnom 
historickom postupe nášho mužstva do V. ligy sa dotácia zvýšila z 2 190,- € na 4 000,- €, 
pričom bolo dohodnuté, že pri prípadnom poklese sa upraví aj dotácia na pôvodnú výšku. 
K tomuto bodu sa ozval p. František Čík, ktorý eviduje všetky príjmy a výdavky TJ Partizán. 
Zastupiteľstvu predložil súhrn výdavkov za I. polrok s predpokladom výdavkov do konca 
roka a požiadal poslancov, aby dotáciu neznižovali, pretože ešte v prvom polroku hrali v V. 
lige a mali aj vyššie výdavky. Poslanci sa po dlhšej diskusii rozhodli dotáciu TJ Partizán na 
rok 2013 ponechať vo výške 4 000,- €, ostatné zmeny jednohlasne schválili.  

 
Výdavky v rozpočte ZŠ s MŠ sa navrhujú  zvýšiť o 21 093,- €, ktoré dostala škola 

z Ministerstva školstva ako dofinancovanie na mzdy a odvody na rok 2013. V príjmovej časti 
vyzbierali v škole 5,80 € za poškodené učebnice, ktoré budú prostredníctvom obce vrátené do 
štátneho rozpočtu. Nakoľko prítomní poslanci nemali k navrhovaným zmenám v rozpočte ZŠ 
s MŠ žiadne výhrady, tieto jednohlasne schválili. 
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U z n e s e n i e č. 25/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
1. Zmeny rozpočtu obce 

Program  
Podprogram 
a prvok 

Funkč. 
klasif. Ekon. klasif. Suma Text 

PRÍJMY:       60,- € SPOLU  
      221004  KZ 41  +60,- € Za overenie podpisov a fotokópií 

VÝDAVKY:         5,80 € SPOLU 
Program 5: 5.1 04.5.1.3 637004 KZ41  + 400,- € Verejné obstarávanie – rekonštrukcia MK 

  5.1 04.5.1.3  637005 KZ41  - 400,- € Špeciálne služby 
Program 6:  6.1 09.1.2.1 637012 KZ111 + 5,80 € Za poškodené učebnice – odvod do ŠR 

 
2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ 

Program  
Podprogram 
a prvok 

Funkč. 
klasif. Ekon. klasif. Suma Text 

VÝDAVKY:        +21 093 € SPOLU  
 6  6.1 - ZŠ   +21 093,- €  
  09.1.2.1  611 KZ 111  + 12 550 € Tarifné platy, základné...vrátane náhrad 
     09.1.2.1  612001KZ111  + 800,- € Osobné príplatky 
     09.1.2.1  612002 KZ111  + 2 000,- € Ostat. prípl. – triednictvo, kredit., nadčasy 
     09.1.2.1  621 KZ111  + 1 000,- € Poistné do VšZP 
     09.1.2.1  623 KZ111  + 565,- € Poistné – ostatné ZP 
    09.1.2.1   625001 KZ111  + 215,- € Poistné SP - nemocenské 
     09.1.2.1  625002 KZ111  + 2 180,- € Poistné SP – starobné 
     09.1.2.1  625003 KZ111  + 125,- € Poistné SP – úrazové 
     09.1.2.1  625004 KZ111  + 465,- € Poistné SP – invalidné 
    09.1.2.1   625005 KZ111  + 155,- € Poistné SP – v nezamestnanosti 
     09.1.2.1  625007 KZ111  + 730,- € Poistné SP – rezervný fond 
    09.1.2.1   627 KZ111  + 308,- € Poistné a príspevky do DDP 
     09.1.2.1  632001 KZ111  - 2 100,- € Energie 
    09.1.2.1   633006 KZ111  + 1 000,- € Všeobecný materiál 
     09.1.2.1  635002 KZ111  - 400,- € Údržba výpočtovej techniky 
     09.1.2.1  635009 KZ111  + 400,- € Údržba softvéru 
     09.1.2.1  635006 KZ111  + 600,- € Údržba budov a ich častí 
    09.1.2.1   637015 KZ111  + 200,- € Poistné (žiaci) 
     09.1.2.1  637016 KZ111  + 200,- € Sociálny fond 
    09.1.2.1   637012 KZ111  + 100,- € Poplatky a odvody 
 6.2 - MŠ   0,- €  
  09.1.1.1  633006 KZ 41  + 82,- € Všeobecný materiál 
     09.1.1.1  635002 KZ 41  - 50,- € Údržba výpočtovej techniky 
     09.1.1.1  637006 KZ 41  - 32,- € Náhrady 
 6.3 - ŠKD   0,- €  
     09.1.1.1  621KZ 41  - 21,- € Poistné do VšZP 
     09.1.1.1  625001 KZ 41  - 3,- € Poistné SP - nemocenské 
     09.1.1.1  625002 KZ 41  - 30,- € Poistné SP - starobné 
     09.1.1.1  625003 KZ 41 - 2,- € Poistné SP - úrazové 
    09.1.1.1   625004 KZ 41  - 6,- € Poistné SP - invalidné 
     09.1.1.1  625005KZ 41  - 2,- € Poistné SP – v nezamestnanosti 
     09.1.1.1  625007KZ 41  - 10,- € Poistné SP – rezervný fond 
    09.1.1.1   637014 KZ41  + 74,- € Stravovanie 

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

    starostka obce 
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5. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012 
Ekonómka, účtovníčka obce p. Mániková prečítala prítomným Správu nezávislého 

audítora Ing. Markovej z Novej Bane z uskutočneného auditu konsolidovanej účtovnej 
závierky obce a ZŠ s MŠ za rok 2012. Taktiež Ing. Marková overila súlad účtovných závierok 
s Výročnou správou za rok 2012. V správach uviedla, že nezistila skutočnosti, ktoré by 
spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Poslanci vzali správu z auditu 
a overenie súladu s Výročnou správou jednohlasne na vedomie. 
 

U z n e s e n i e č. 26/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012 a Správu 
nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnými závierkami Obce Veľká 
Lehota za rok 2012 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 7 

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

 
6. Výročná správa za rok 2012 
Ekonómka, účtovníčka obce p. Mániková informovala poslancov a prítomných, že spracovala 
Výročnú správu obce za rok 2012. Výročná správa bola zverejnená, obsahuje prevažne údaje 
zo Záverečného účtu obce za rok 2012, ktorý poslanci už schválili, doplnená je o údaje 
z konsolidácie, t.j. zosúladenia účtovnej závierky obce s jej rozpočtovou organizáciou ZŠ 
s MŠ. Poslanci k výročnej správe nemali žiadne výhrady a jednohlasne ju vzali na vedomie.  
 

U z n e s e n i e č. 27/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Výročnú správu Obce Veľká Lehota za rok 2012 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 7 

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

 
7. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky 
Hlavná kontrolórka obce p. Šalková informovala poslancov, že vykonala výberovým 
spôsobom kontrolu faktúr na Obecnom úrade. Konštatovala, že nedošlo k porušeniu zákona, 
poslanci vzali jej správu jednohlasne na vedomie. 
 

U z n e s e n i e č. 28/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky z kontroly na Obecnom úrade. 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 7 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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8. Financovanie ZŠ, školských zariadení a prerokovanie racionalizačných opatrení. 
P. starostka informovala prítomných, že dňa 18.07.2013 sa spolu jej zástupcom p. 

Mihálom, s p. riaditeľkou Mgr. Jankoveovou, p. zástupkyňou Mgr. Vozárovou zúčastnili 
pracovnej cesty na Ministerstvo školstva SR, kde im MŠ SR navrhlo opatrenia na úsporu 
finančných prostriedkov, a to zlúčiť 1. stupeň do 2 tried a 2. stupeň spojiť s Malou Lehotou. 
V piatok 30.08.2013 zasadala aj Rada školy, p. starostka požiadala p. riaditeľku, aby 
informovala o výsledku zasadnutia. Riaditeľka školy Mgr. Jankoveová uviedla, že škola 
prijala racionalizačné opatrenia navrhnuté MŠ SR a zlúčili žiakov na 1. stupni do 2 tried. 
Počet žiakov na 1. stupni má byť min. 13 a to doteraz spĺňala iba jedna trieda. Na 2. stupni sa 
triedy spájať zo zákona nemôžu, preto sú pospájané iba výchovné predmety. Najnižší počet 
žiakov v triede na II. stupni môže byť 15, aby bolo možné otvoriť triedu.  Uviedla, že v našej 
ZŠ s MŠ sa neustále šetrí už od r. 2004, a preto jej nepríde spravodlivé, že sú posudzovaní 
rovnako ako školy, ktoré s financiami hospodárili ľahostajne. Ministerstvu predložili portfólio 
s aktuálnym stavom školy, s jej históriou, úspechmi žiakov aj zamestnancov, prehľad školení 
a kvalifikácie a pod. MŠ SR chcelo pôvodne zlúčiť 2. stupeň z 3 škôl – Malá Lehota, Veľká 
Lehota a Jedľové Kostoľany. Po vysvetlení, že Jedľové Kostoľany spadajú pod iný okres aj 
kraj a je tam veľmi slabé dopravné spojenie, súhlasilo MŠ SR so zlúčením 2. stupňa  Malej 
Lehoty s Veľkou  Lehotou. P. riaditeľka ďalej ešte uviedla, že naša škola je aj technicky 
oveľa viac vybavená, je zateplená, má vymenené všetky okná, má dataprojektory, interaktívne 
tabule. Zároveň dodala, že prijatím týchto opatrení zostáva možnosť už len šetriť na 
prevádzke. P. starostka doplnila, že tento rok peniaze postačujú, preto je potrebné ešte 
vymeniť plechy na streche školy a urobiť všetky nevyhnutné opravy a údržby, aby sa 
v budúcnosti dalo z prevádzky ušetriť.  
 Okrem tejto problematiky p. riaditeľka požiadala poslancov, aby sa zaoberali aj 
otázkou ďalšieho fungovania posilňovne v ZŠ s MŠ. Stroje sú zničené, ľudia si tam nevetrajú, 
predtým si zvykli miestnosť vymaľovať, upratali si ju, ale teraz je o jej využívanie veľký 
záujem a nikto si to nechce zobrať na zodpovednosť. Uviedla, že v minulosti sa snažila o to, 
aby boli vybrané niektoré osoby, ktoré by boli zodpovedné za prevádzku posilňovne, ale 
proces sa nedotiahol do konca. Stroje, ktoré boli zakúpené pred troma rokmi za cca 600 €, 
boli určené pre mládež a nižšie váhové kategórie. Teraz však chodia cvičiť už aj dospelí. P. 
starostka oslovila poslanca p. Igora Víglaského, či by nepomohol p. riaditeľke doriešiť tento 
problém, nakoľko má z poslancov k športu najbližšie. Pán I. Víglaský prisľúbil pomoc 
a uviedol, že chlapci sa pokúsia stroje si opraviť, dajú do poriadku aj miestnosť a určia sa 
zodpovedné osoby.  
 

U z n e s e n i e č. 29/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ S c h v a ľ u j e 
Racionalizačné opatrenia v ZŠ s MŠ Veľká Lehota navrhnuté MŠ SR – v rozsahu zlúčenia do 
dvoch tried na prvom stupni.  
 
B/ P o v e r u j e 
Riaditeľku ZŠ s MŠ Veľká Lehota vykonať racionalizačné opatrenia v rámci svojich 
kompetencií, ktoré povedú k ušetreniu finančných prostriedkov tak, aby v budúcnosti 
nedochádzalo k prekročeniu mesačného objemu pridelených peňazí na prevádzku školy 
a mzdové prostriedky pre učiteľov ZŠ. 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 7 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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9. Rôzne – podanie informácie o rekonštrukcii MK v obci 

P. starostka informovala prítomných, že od 24. júla do 07. augusta 2013 boli v našej 
obci zrekonštruované a opravené miestne komunikácie v celkovej výške 116 654,69 € s 
DPH. Na základe výsledku verejnej súťaže firma Cesty Nitra zrekonštruovala za 70 572,82 € 
bočnú cestu do Garajov, prístupové cesty a okolie ZŠ, cesty na Inovci a cestu u Garajov. 
Potom bol uzatvorený dodatok k zmluve do výšky 50% z vysúťaženej ceny, t.j. za 35 239,73 
€ sa spravila časť cesty do Zduchov, bočná cesta z Pirťov do Važkov, na Víglaši, u Hudcov 
a u Burov. Pri ZŠ s MŠ sa urobil ešte betónový rigol, čo stálo 935,27 € a odvodnenie 
u Zduchov a u Burov (uličné vpuste s rúrami) stáli 3 006,96 €. Okrem toho obec dostala zo 
štátu dotáciu na opravu výtlkov, čo bolo zrealizované za 6 899,92 €. Podrobný rozpis je 
prílohou zápisnice. 
 
- podanie informácie o petícii proti rozhodnutiu poslancov o rekonštrukcii MK 
P. starostka oboznámila prítomných, že na Obecný úrad bola doručená petícia občanov proti 
rozhodnutiu poslancov o rekonštrukcii MK v obci Veľká Lehota, teda aby sa uprednostnila 
rekonštrukcia cesty v časti  obce Zduchovci, Gábrišovci, Vatalovci a Tutajovci. P. starostka 
uviedla, že poslanci sa touto petíciou zaoberali už na mimoriadnom zasadnutí a brali ju do 
úvahy pri svojom rozhodovaní. P. starostka sa vyjadrila, že chápe občanov, pretože každý 
chce mať pred domom peknú cestu, ale bohužiaľ sa ich žiadosti nedá vyhovieť, pokiaľ tam 
nebude zrekonštruovaný vodovod. Opätovne volal p. starostke p. Šalát z firmy ACCORD 
Banská Bystrica, ktorá rekonštruovala vodovod v našej obci. Naša obec by mala byť zahrnutá 
do investičného plánu Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti na rok 2014 
s predpokladanou sumou cca. 150 tis. €. Ani táto suma však nebude postačovať na to, aby sa 
dokončil celý úsek. Po rekonštrukcii vodovodu bude zrekonštruovaná aj MK. 
 
- informácia o žiadosti na vyriešenie premávky nadrozmerných vozidiel a vozidiel 
s veľkou prepravnou hmotnosťou v časti obce Gábrišovci 
Na Obecný úrad bola doručená aj žiadosť  o vyriešenie dopravnej situácie na obecnej 
komunikácii nazývanej „Štefánikova“ v úseku od križovatky z hlavnej komunikácie až po 
kaplnku smerom na Jedľové Kostoľany. Občania z časti obce Gábrišovci žiadajú obmedziť, 
príp. zakázať prejazd nadrozmerných vozidiel a vozidiel s veľkou prepravnou hmotnosťou 
a tieto vozidlá presmerovať na komunikácie mimo obývané časti obce. K tomuto bodu sa 
rozvinula diskusia, pričom väčšina poslancov aj občanov bola toho názoru, že nie je možné 
zakázať prejazd autám, ktoré vozia ľuďom palivo na kúrenie, predovšetkým drevo. Čo sa týka 
poľnohospodárskych mechanizmov, tieto prechádzajú cez túto komunikáciu max. 2 dni do 
roka a určite nezaťažia tú cestu viac, ako ťažké autá plne naložené drevom. P. starostka 
prizvala aj p. Stanislava Kociana z firmy Poľan, ale ten sa pre iné pracovné povinnosti 
nemohol dostaviť. Vyjadril sa však, že ak občania nemajú strpenie počas 2 dní do roka, tak 
nebudú chodiť s mechanizmami tou cestou ani kosiť za Vatalovcov a bude na ľuďoch, aby si 
tieto pozemky udržiavali sami. P. starostka ešte dodala, že ešte v r. 2006 keď boli 
rekonštruované komunikácie  bola  osadená dopravnej značky v časti Mánikovci, zákaz 
vjazdu  6t,  tú však niekto odstránil. Na záver sa poslanci zhodli, že umiestnenie dopravnej 
značky v tejto časti obce nie je riešením, je to len o vzájomnej tolerancii ľudí a komunikácii 
s firmami.  
 
- informácia o nákladoch na 20. DFF Pod Inovcom 

Dňa 09.06.2013 sa na amfiteátri konal jubilejný 20. detský folklórny festival „Pod 
Inovcom“. Náklady na toto podujatie boli 3 227,66 €, príjmy z dobrovoľného vstupného boli 
279,52 €, t.j. obec tohtoročný festival stál 2 948,14 €. Zatiaľ však nie je zúčtovaná dotácia 
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z BBSK. Tento rok ju nemôžeme použiť na opravu amfiteátra, lavičiek,  oplotenia, 
občerstvenie,  ani úpravu prístupovej cesty. Môžeme ju použiť iba na propagáciu, cestovné 
a dopravu pre súbory. 
 
- informácia o nákladoch na 33. stretnutie Lehôt a Lhot 

V dňoch 04.-07.07.2013 sa v našej obci uskutočnilo už po tretíkrát Stretnutie Lehôt 
a Lhot. Celkové príjmy z podujatia boli 14 474,20 € (zo vstupného, za verejné priestranstvo 
a el. energiu, za predaj rekl. predmetov a od sponzorov). Predbežné výdavky boli vo výške 27 
302,07 €, t.j. obec doplácala na toto podujatie z vlastných prostriedkov 12 827,87 €. Je to 
zatiaľ predbežný výsledok, pretože ešte nie sú zúčtované všetky výdavky. Okrem finančného 
sponzorstva sme mali sponzorstvo aj na materiál a služby (zábradlie pri telocvični, odpadové 
koše, prenájom WC, pečivo a občerstvenie, prenájom lavíc pred pohostinstvom). Podrobné 
výdavky sú prílohou tejto zápisnice.  
 
- informácia o nákladoch na spoločný stavebný úrad 

P. starostka informovala poslancov, že náklady na činnosť spoločného stavebného 
úradu v Novej Bani nám tento rok vzrástli. Plánovaný rozpočet by síce nemali presiahnuť, ale 
napriek tomu cca o 1000,- € budú vyššie oproti minulému roku. P. kontrolórka po 
predbežnom zhliadnutí vyúčtovania za I. polrok 2013 a jeho porovnania s I. polrokom 2012 
usúdila, že pravdepodobne zvýšili počet zamestnancov, pričom im zároveň odbudla Malá 
Lehota, ktorá má od tohto roku spoločný stavebný úrad v Žarnovici. 
 
- informácia o maľovaní Domu smútku 

P. starostka informovala, že objednala p. Antona Číka na maľovanie Domu smútku. 
Zvnútra je celý omaľovaný, savom sa podarilo obnoviť obraz, natrel sa katafalk a všetko sa 
upratalo a umylo. Taktiež sa dala do poriadku aj stará márnica. Natreté boli aj betónové 
kocky. 
 
- informácia o kosení popri miestnych komunikáciách v časti Cudenice, Garajovci a 
Inovec 

P. starostka  informovala, že objednala Technické služby mesta Nová Baňa na kosenie 
na Inovci a popritom sa pokosilo aj v časti Cudenice a z časti u Garajov.   
 
- informácia o organizovaní zájazdu do Poľska 

Opäť aj tento rok Obecný úrad organizuje zájazd na poľské trhy do Jablonky. Členovia 
Klubu seniorov majú zájazd zdarma, nečlenovia platia 10,- €/1 osobu. Zájazd sa bude konať 
v stredu 25.09.2013. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade. 
 
- informácia o organizovaní stretnutia Klubu seniorov a začlenenie do Jednoty 
dôchodcov 

Dva dni po zájazde do Poľska, t.j. v piatok 27.09.2013 sa uskutoční stretnutie Klubu 
seniorov pri príležitosti jeho vstupu do Jednoty dôchodcov SR. Spolu so seniormi bude 
zároveň pozvaných aj 36 jubilantov – 70, 75, 80, 85 a 90 - roční obyvatelia našej obce.  
 
- riešenie sťažnosti vypúšťania odpadových vôd v časti obce Garajovci, Zduchovci a 
Pirte 

P. Marta Vallová zaslala na Obecný úrad písomnú sťažnosť na vypúšťanie 
odpadových vôd, ktoré jej už znečistili vodu v studni. P. starostka uviedla, že obec 
kanalizáciu nemá, ale problémy so zápachom a s odpadovými vodami sú predovšetkým 
v častiach obce Garajovci, Zduchovci a Pirte. Občania sú povinní pravidelne dávať 
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vyprázdňovať svoje žumpy, odporúča sa používať aj prípravok, ktorý odpad rozloží a znižuje 
zápach. Poslancom oznámila, že bude zvolaná stavebná komisia, prizvú sa účastníci tohto 
problému a na mieste sa musí navrhnúť riešenie. U Garajov už raz problém s odpadovými 
vodami bol riešený cez Obvodný úrad životného prostredia v Žarnovici, pričom občania si 
museli dať žumpu vytiahnuť a predložiť doklad o jej nepriepustnosti.  
 
10. Diskusia.  

Na začiatku diskusie p. starostka uviedla, že v niektorých obciach montujú namiesto 
kamerového systému fotopasce za účelom ochrany majetku, pri strážení rôznych objektov, 
odhaľovanie čiernych tvorcov čiernych skládok a pod. Existujú aj fotopasce s možnosťou 
okamžitého zaslania fotky na mobilný telefón alebo e-mail. Poslanci sa vyjadrili, že fotopasce 
sú vhodnejšie len na miesta s nízkym pohybom, do obce by bol lepší kamerový systém. 
 
11. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac diskutujúcich nebolo, účtovníčka p. Mániková prečítala schválené 
uznesenia č. 24-29/2013. Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie 
ukončila o 20:15 hod. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková 
 
 
Overovatelia: 
Michal Jenis                   ........................   Marta Šmondrková 

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



   
      

 
 
 
 
 
 
 
 

Rekonštrukcia MK v obci Ve ľká Lehota  24. JÚL – 7. AUGUST 2013 
VEREJNÁ SÚŤAŽ 

Ceny sú uvedené s DPH 
 
 
Bočná cesta do Garajov od Ľ. Víglaského po F. Garaja                                         12 433,20 € 
ZŠ okolie a prístupové cesty                                                                                   13  915,86 € 
Inovec pri Hengeričových                                                                                          9 544,27 € 
Inovec pri Priatkových                                                                                             12 440,52 € 
Garajovci  -   od J. Cibiriho po E. Garajovú, od križ. po MUDr. Ostatníka               22 238,96 €  
Spolu :                                                                                                                      70 572,81 € 
 
 
 
50% k VS 
 
Zduchovci od hl.cesty po J. Zducha                                  3 813,10 € 
Pirte križ. Od M. Kocianovej po ml. pekára                     11 823,36 € 
Vígľaš – križ. od. M. Víglaského po J. Víglaského            9 488,47 € 
Hudcovci – kkriž. od J. Suchého cca 120 m                      3 810,35 €  
Burovci od hl.cesty po Vl. Cibiriovú a C. Búryovú              6 304,45 € 
Spolu :                                                                             35 239,73 €  
 
+ obj. na výtlky za  6 900 €  
 
Búranie betónového  múriku  pri ZŠ s MŠ                    243,41 € 
Betónový rigol pri ZŠ s MŠ                                           614,82 € 
Zvýšenie kanaliz. Poklopu pri ZŠ s MŠ                          77,04 € 
Spolu  pri ZŠ s MŠ :                                                    935,27 € 
 
 
Zduchovci – Odvodnenie – uličná vpusť a rúra a rúra 200 priemer 20 m             1 037,09 € 
Burovci pri Vlaste Cibiriovej – uličné vpuste 2 ks a rúra 200 priemer 50 m         1 969,87 € 
Spolu :                                                                                                                  3 006,96 € 
 
 
Celkom :  70 572,81 € 
                 35 239,73 € 
                   6 899,92 € 
                      935,27 € 
                   3 006,96 € 
               116 654,69 €            
 
 
 
 
 
 



Predbežné vyúčtovanie 33. stretnutie Lehôt a Lhot 04.- 07.07.2013 

Výdavky : za materiál – poštovné  263,25€, obálky 37,12€, kancelársky papier 29,90€, plátno na banery 
164,70€, farby,štetce na maľovanie banerov, šnúrky = 79,99€, hmoždinky, kotúč na brúsenie zábradlia, 
farby, štetce, riedidlo na zábradlie pri telocvični 94,79€, semiačko trávy na malé ihrisko 27,50€, palice na 
zástavy 13€, farba a riedidlo na budovu starých dielní pri ZŠ 386,73€, náplaste do lekárničky 1,52€, 
bezpečnostná páska 9,80 €, krepový papier 3€, WC kefa a hyg. sáčky 4,10€, savo 1,70€ materiál na dočasnú 
prípojku vody 35,48€, minerálna voda, servítky a plastové príbory 45,78€, vstupenky 2€, baterky do 
mikrofónu v sále 2,78€, materiál na športové dopoludnie 7,91€, štrk na cestu 340€ vlajky ČR 43€, materiál 
na prípojku el. energie 93,92€, benzín do kosačky 22,65€.  
Spolu za materiál 1 710,59€ 
 
Výdavky za propagáciu a reklamu – skladačka, bulletin, mapka, plagáty, tričká, baner, vstupenky, logotypy, 
číselné tabuľky, potlače, šiltovky, laminovanie, hrnčeky, magnetky, reklama v novinách pred a po podujatí, 
občerstvenie a strava na snem 284,80€, DVD 70 ks 700€.  
Spolu  za reklamu 6 870,61€ 
 
Výdavky za služby – laminovanie, pranie utierok a obrusov, maľovanie banerov  250€, dočasné príp. el. 
energie  v centre obce, dovoz štrku, úprava okolia, vypilovanie  kríkov, prenájom umývadiel a spŕch  1 272€, 
zdravotnícka služby 300€, filmovanie 660€, odvoz a zneškodnenie odpadu 179,89 €, za spotrebu el. energie 
173,93€, náter budovy starých dielní pri ZŠ 500,20€, doprava remeselníkov z POS Žiar nad Hronom 29,04, 
ozvučenie amfiteátra a diskoték 2500€.  
Spolu výdavky za reklamu 6 303,58 € 
 
Výdavky za dohody – za kosenie vl. traktorom a kosačkou, za úpravu verejného priestranstva, pečenie 
koláčov, udržiavanie poriadku, usmerňovanie dopravy, dohľad nad sprchami a WC, valcovanie prístupovej 
cesty, rozmiestnenie a osadenie smerových tabúľ, upratovanie amfiteátra a budovy TJ.  Spolu 991,29€ 
 
Výdavky za honoráre skupinám : 4.7.2013: skupina Ranč 200€ 
5.7.2013: Bojnická kapela 600€, Texas 270€, Duo Sonet 300€, Baróni  450€, Kysucký prameň 450€, Hájiček 
150€, Inovec  200€, Funny Fellows 800€, The Patent 300€, 
 6.7.2013: Topoľanček 400€, Pokošovci 270€, Eminent 700€, Mloci 1300€, Karpina 750€, Abba World 
Revival 2000€,Hrdza 1300€, DJ Andrej Minka 140€, DJ Jumbo 350€, Múzeum na kolesách  296 €. 
7.7.2013: Skýcovanka 300 €.  
Spolu výdavky za honoráre skupinám   11 426,- €  

Výdavky spolu 27 302,07 € 
 
PRÍJMY : 
Sponzori – KOVACO 3 000€, Stavivá Garaj 500€, Hoťapo Ľ. Víglaský 500€, Elena Púchla 300€, Pekáreň Anton 
Garaj 250€, AXol  J. Trubiansky 200€. Sponzorské spolu 4 750€. 
Príjmy za vstupné 7 685€, 
príjmy za daň a poplatky za užívanie verejného priestranstva, poplatky za el. energiu 424,50€, 
príjmy za predaj reklamných predmetov 984,70€ a za predaj DVD 630 €. 

Príjmy spolu  14 474,20€       
 

27 302,07 – 14 474,20 = 12 827,87€   
 
Vecné sponzorstvo: 
- prenájom lavíc pred pohostinstvom  132,61 € Stanislav Víglaský – Pohostinstvo 
- prenájom WC     cca. 2 000,- € Peter Baranec–UNISTAV N.Baňa 
- materiál a práce na zábradlí pri telocvični   KOVACO Veľká Lehota 
- materiál a práce – zhotovenie odpadových košov  KOVACO Veľká Lehota 
- pečivo na lehotský snem     Anton Garaj – Pekáreň V. Lehota 
- občerstvenie     66,- €  COOP Jednota Žarnovica  
  


