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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 06. decembra 2013 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: Helena Cibiriová, Ján Vatala 
Overovatelia: Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik. 
Okrem poslancov sa OZ zúčastnila hlavná kontrolórka obce Mária Šalková a 5 občanov obce. 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 30.08.2013. 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.09.2013. 
4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  Veľká Lehota. 
5. Návrh na schválenie VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 
a dieťa a žiaka školských zariadení  
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2014-2016 
7. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2014-2016 
8. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly v ZŠ s MŠ 
9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013. 
10. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2014 
11. Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2013, návrh na zloženie inventarizačných komisií. 
12. Návrh na schválenie VZN č. 2/2013 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 
13. Návrh na schválenie VZN č. 4/2013 o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným úradom vo 
Veľkej Lehote 
14. Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie 
s Mestom Nová Baňa. 
15. Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie 
s Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvo Banská Bystrica pre Centrum voľného času v Leviciach. 
16. Žiadosť o odkúpenie obecného  pozemku pre Jaroslava Jenisa trvalo bytom Pieninská č. 3, 
Banská Bystrica a  Annu Garajovú  trvalo bytom Veľká Lehota č. 72.  
17. Návrh na schválenie zámeru odkúpenia pozemkov k prameňu Žitava 
18. Voľba prísediaceho Okresného súdu Žiar nad Hronom. 
19. Návrh na predĺženie platnosti PHSR. 
20. Návrh na schválenie vysporiadania miestnych komunikácií v časti obce Inovec a Víglaš. 
21. Zasadnutie Krízového štábu CO 
22. Rôzne. 
- podanie informácie o ukončení vysporiadania pozemkov pod amfiteátrom, MK  k amfiteátru 
a pod MK u Vatalov 
- podanie informácie o možnosti SMS-rozhlasu 
- podanie informácie o spílení stromov pri ZŠ a pri firme Kovaco s.r.o. 
- podanie informácie o zakúpení kompostérov 
- podanie informácie o kolaudácii oddychového prístrešku a oporného múru na ihrisku 
- podanie informácie o zavedení rozpočtového informačného systému samosprávy RIS SAM 
- podanie informácie o rozšírení verejného osvetlenia – dolný závoz 
- podanie informácie o zastrešení betónových kociek pri Dome smútku 
- podanie informácie o upustení od ďalších racionalizačných opatrení v ZŠ s MŠ.  
23. Diskusia. 
24. Návrh na uznesenie a záver.  
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1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, určenie overovateľov zápisnice. 
Zasadnutie otvorila starostka obce o 18:00 hod. a privítala prítomných. Za overovateľov 
zápisnice navrhla p. Jozefa Mihála a RNDr. Petra Michálika. Návrh bol všetkými prítomnými 
poslancami jednohlasne schválený. Zároveň prečítala návrh programu, ktorý bol tiež 
poslancami jednohlasne schválený. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 30.08.2013. 
Kontrolu plnenia uznesení prečítala poslancom starostka obce. 
 
Uznesenie č. 24/2013 – splnené – vzatá na vedomie Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
k 30.6.2013 
Uznesenie č. 25/2013 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
Uznesenie č. 26/2013 – splnené – vzatá na vedomie správa nezávislého audítora ku konsolidovanej 
účtovnej závierke za rok 2012 a Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy 
s účtovnými závierkami Obce Veľká Lehota za rok 2012. 
Uznesenie č. 27/2013 – splnené – vzatá na vedomie Výročná správa Obce Veľká Lehota za rok 2012. 
Uznesenie č. 28/2013 – splnené – vzatá na vedomie správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky 
z kontroly na Obecnom úrade. 
Uznesenie č. 29/2013 – splnené – schválené racionalizačné opatrenia v ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
navrhnuté MŠ SR – v rozsahu zlúčenia do dvoch tried na prvom stupni. 
 

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.09.2013. 
Čerpanie rozpočtu obce a Základnej školy s materskou školou si poslanci mohli vopred 
preštudovať, taktiež pre obyvateľov bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce. 
Keďže nemali k nemu žiadne výhrady, všetci ho vzali na vedomie. Čerpanie rozpočtu obce a 
ZŠ s MŠ k 30.09.2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

U z n e s e n i e č. 30/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
 
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.09.2013 
2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.09.2013. 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 5 

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

     starostka obce 
4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. 
Návrh na zmeny rozpočtu obce prečítala prítomným účtovníčka obce p. Mániková. Príjmy 
obce sa zvyšujú celkovo o 278,- €, jednalo sa o presun medzi jednotlivými daňami 
z nehnuteľností, navýšenie poplatku za hracie prístroje, príjmov z prenájmu, správne 
poplatky, štátne dotácie pre ZŠ s MŠ a na 2. kolo volieb do BBSK. Vo výdavkovej časti došlo 
iba k presunu medzi podpoložkami, a to z dôvodu výdavkov na 2. kolo volieb, pneuservisné 
práce, poplatky na bankových účtoch, opravu kopírky, propagáciu a inzerciu, nákup vianočnej 
výzdoby, opravu verejného osvetlenia, nákup odpadových nádob na komunálny aj separovaný 
odpad, kompostérov na bio odpad, štrk na posyp a zimnú údržbu ciest, bábkové divadlo pre 
deti, nákup traktorovej kosačky na ihrisko, zastrešenie betónových podstavcov pri Dome 
smútku. Nakoľko prítomní poslanci nemali k navrhovaným zmenám žiadne výhrady, tieto 
jednohlasne schválili. 

Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ sa týkali úpravy finančných prostriedkov zo štátu pre 
Základnú školu, na vzdelávacie poukazy, pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodnené 
prostredia, na predškolákov a na dofinancovanie miezd zamestnancov ZŠ. Ďalej obdržali 
grant 12, € za zbierku šatstva v obci a získali odškodnenie z poistnej udalosti – krádeže. 
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Zároveň požiadali poslancov o možnosť zrealizovať zmeny k 31.12.2013 v prípade, že by 
rozpočet bol nižší na niektorých podpoložkách ako jeho čerpanie, nakoľko nie všetky 
výdavky sa dajú presne odhadnúť. Aj zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ boli bez výhrad schválené. 
 

U z n e s e n i e č. 31/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
1. Zmeny rozpočtu obce 

Program  
Podprogram 
a prvok 

Funk č. 
klasif. Ekon. klasif. Suma Text 

PRÍJMY:        +278,- €  SPOLU   
      121001 KZ41  -1 500,- € Daň z pozemkov  
      121002 KZ41  +2 500,- € Daň zo stavieb  
      133003 KZ41  +1 500,- € Za hracie prístroje  
      133012 KZ41  +380,- € Za užívanie verejného priestranstva  
      212002 KZ41  +250,- € Z prenajatých pozemkov  
      212003 KZ41  +350,- € Z prenajatých priestorov  

      221004 KZ41  +700,- € 
Poplatky - overovanie, stavebná správa, 
matrika  

      221001 KZ41  -4500,- € Z predaja výrobkov, tovarov a služieb  

      312001KZ111  +598,- € 
Dotácia - Voľby II. kolo, na predškolákov, 
deti zo SZP, vzdel. poukazy...  

VÝDAVKY:         +1965,- €  SPOLU  
Program 1:   01.6.0 KZ 111  +220,- € Voľby - II. kolo  

    01.1.1.6 634002 KZ41  +30,- € Pneuservisné práce  
    01.1.1.6 637004 KZ41  -30,- € Všeobecné služby  
    01.1.1.6 637005 KZ41  -80,- € Špeciálne služby  
    01.1.2 632003  +30,- € Bankové poplatky za výpis  
    01.1.2 637012  +50,- € Ostatné bankové poplatky  

Program 2: 2.2.2 01.1.1.6 635002 KZ41  -131,- € Údržba výpočtovej techniky  
  2.2.2 635004  637005 KZ41  +131,- € Oprava kopírky  

Program 3: 3.1.1 01.1.1.6 635006 KZ41  -207,- € Údržba budov, objektov...  

  3.1.1 01.1.1.6 637003 KZ41  +207,- € Propagácia, rekl., inzercia  

Program 4: 4.2 06.4.0 635006 KZ41  +500,- € Oprava verejného osvetlenia  

  4.2 06.4.0 633006 KZ41  +600,- € Vianočná výzdoba  

  4.3.1 05.1.0 633006 KZ41  +300,- € Nákup odpadových nádob na KO  

  4.3.1 05.1.0 637004 KZ41  -300,- € Všeobecné služby  

  4.3.2 05.3.0 633006 KZ41  +3135,- € 
Kontajnery na separovaný odpad a 
kompostéry na bio odpad 

Program 5: 5.1 04.5.1.3 633006 KZ41  +1100,- € Štrk na posyp 

  5.1 04.5.1.3 637004 KZ41  +3500,- € Odhŕňanie, posýpanie ciest  

  5.1 04.5.1.3 635006 KZ41  -3600,- € Oprava, údržba ciest  

  5.1 04.5.1.3 636002 KZ41  -500,- € Nájom strojov  

  5.1 04.5.1.3 637027 KZ41  -500,- € Dohody – cesty  

  5.3.4 08.4.0 635006 KZ41  -1965,- € Údržba cintorína  

Program 6: 6.4 09.6.0.1 637004 KZ41  +10,- € Zdravotný preukaz – VŠJ  
Program 7: 7.2.3 08.2.0 637002 KZ41  +550-,€ Bábkové divadlo + hudba jubilanti  

  7.2.3 08.2.0 637004 KZ41  -400,- € Všeobecné služby  
  7.2.3 08.2.0 633016 KZ41  -150,- € Reprezentačné  
  7.2.4 08.2.0 KZ41  -2000,- € Stretnutie Lehôt a Lhot  
  7.2.1 08.2.0 637027 KZ41  -500,- € DFF  

  7.4. 08.1.0 637005 KZ41  +220,- € 
Geometrický plán - odd. prístrešok 
kolaudácia  

  7.4. 08.1.0 635006 KZ41  -220,- € Údržba objektov  
  7.4. 08.1.0 713004 KZ46  +2999,- € Traktorová kosačka na ihrisko  
  7.4. 08.1.0 717002 KZ46  -2999, € Rekonštrukcia ciest  

Program 8: 8.1 08.4.0 635004 KZ41  + 1000,- € Zastrešenie podstavcov pri Dome smútku  
  8.1 08.4.0 637027  -1000,- € Dohody  
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2. Zmeny rozpočtu Základnej školy s materskou školou 
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Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 5   .............. Marta Šmondrková 

     starostka obce 
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5. Návrh na schválenie VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa MŠ a dieťa a žiaka školských zariadení. 
Z dôvodu schvaľovania rozpočtu obce na rok 2014, ktorého súčasťou je aj rozpočet Základnej 
školy s materskou školou vo Veľkej Lehote, je nevyhnutné stanoviť výšku dotácie pre školské 
zariadenia na rok 2014 na 1 dieťa a žiaka. Poslanci k navrhovanému VZN nemali výhrady 
a jednohlasne ho schválili.  

U z n e s e n i e č. 32/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie 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. 
Hlasovanie: všetci „za“ - 5 

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

 
 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2014-2016  
7. Návrh na schválenie rozpočtu Obce Veľká Lehota na roky 2014-2016 
Hlavná kontrolórka obce p. Šalková prečítala poslancom svoje stanovisko k návrhu rozpočtu 
Obce Veľká Lehota na roky 2014-2016 a odporučila poslancom predložený návrh 
viacročného rozpočtu na roky 2014-2016 schváliť. 
Následne bolo predmetom rokovania schválenie viacročného rozpočtu. S materiálom sa mohli 
všetci poslanci aj občania vopred oboznámiť. Približne týždeň pred schválením – 29.11.2013 
bola však schválená novela zákona, ktorá povoľuje obciam do 2000 obyvateľov rozhodnúť 
o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce. Z toho dôvodu bolo navrhnuté 
poslancom neschvaľovať rozpočet ako programový. Nakoľko výhrady k návrhu neboli 
žiadne, poslanci rozpočet jednohlasne schválili. Rozpočet obce tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

U z n e s e n i e č. 33/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
A) B e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu Obce Veľká Lehota na roky 2014-
2016 
 
B) S c h v a ľ u j e 
 
Rozpočet Obce Veľká Lehota na roky 2014-2016, jeho zostavenie a predkladanie bez 
programovej štruktúry. 
 
Hlasovanie : všetci „za“ – 5     ................ Marta Šmondrková 

     starostka obce 
 
 
8. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly v ZŠ s MŠ 
Hlavná kontrolórka obce p. Šalková prečítala poslancom Správu z kontroly dodržiavania 
a uplatňovania zákona o slobodnom prístupe k informáciám v ZŠ s MŠ Veľká Lehota. Na 
základe tejto kontroly navrhla niekoľko opatrení, ktoré p. riaditeľka Mgr. Jankoveová už aj 
prijala. Poslanci vzali túto správu bez pripomienok na vedomie. 
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U z n e s e n i e č. 34/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly vykonanej v ZŠ s MŠ z kontroly dodržiavania 
a uplatňovania zákona o slobodnom prístupe k informáciám v ZŠ s MŠ Veľká Lehota. 
 
Hlasovanie : všetci „za“ – 5     ................ Marta Šmondrková 

     starostka obce 
 

 
9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014. 
Hlavná kontrolórka obce navrhla poslancom plán svojej kontrolnej činnosti na I. polrok 2014. 
Nakoľko k nemu neboli výhrady, poslanci ho jednohlasne schválili. 
 

U z n e s e n i e č. 35/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A) S c h v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľká Lehota na I. polrok 2014 
 

B) P o v e r u j e 
Hlavnú kontrolórku obce vykonať kontrolu podľa schváleného plánu. 
 

Hlasovanie: všetci „za“ - 5 
.............. Marta Šmondrková 

     starostka obce 
 
10. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2014 
Poslancom bol vopred predložený plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote 
na rok 2014. Keďže k stanoveným termínom nemali žiadne pripomienky, jednohlasne ich 
schválili. 

 
U z n e s e n i e č. 36/2013 

Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote na rok 2014 nasledovne: 

28.02.2014   26.09.2014 
23.05.2014   12.12.2014  
25.07.2014 

 
Hlasovanie: všetci „za“ - 5 

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

 
11. Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2013, návrh na zloženie inventarizačných 
komisií 
Poslancom bol vopred predložený zloženia inventarizačných komisií za účelom vykonania 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetkov a záväzkov k 31.12.2013. Poslanci 
návrh jednohlasne schválili. 
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U z n e s e n i e č. 37/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A) S c h v a ľ u j e 
Ústrednú inventarizačnú komisiu 

1. Anna Vatalová, predseda komisie 
2. Jozef Mihál, člen komisie 
3. RNDr. Peter Michálik, člen komisie 

 
Dielčie inventarizačné komisie: 
Bývalý Obecný úrad, Zdravotné stredisko, Spoločensko- kultúrne centrum, Dom 
smútku 
1. Helena Cibiriová, predseda komisie 
2. Ing. Katarína Mániková, členka komisie  
3. Anna Vatalová, členka komisie 
 
Požiarna technika 
1. Ján Šmondrk, predseda komisie 
2. Jozef Čík, člen komisie 
3. Július Pondela    
 
 Základná škola s Materskou školou  a Výdajná školská jedáleň 
 1. Mgr. Katarína Garajová, predseda komisie 
 2. Mgr. Emília Búryová, podpredseda komisie 
 3. Milada Víglaská, členka komisie - tajomník 
 4. Mgr. Dana Bušková, členka komisie 
 
Likvida čná komisia 
1. Anna Vatalová, predseda komisie 
2. Mgr. Katarína Garajová, členka komisie 
3. Michal Jenis, člen komisie   
 
B) U k l a d á  
Predsedom DIK inventarizáciu zabezpečiť v termíne do 31.12.2013. 
Predsedkyni ÚIK inventarizáciu spracovať do 31.12.2013. 
Zodpovední: predsedovia komisií. 
 
Hlasovanie: všetci „za“ - 5 

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

 
 
12. Návrh na schválenie 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 

 
P. starostka oboznámila prítomných, že toto všeobecne záväzné nariadenie sa 

predkladá na schválenie na základe upozornenia prokurátorky. Podľa zákona o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách obec má vydať takéto VZN, podľa kontroly 
prokurátorky však nielen naša obec, ale aj obce z celého Slovenska vo väčšine prípadov 
takéto VZN vydané nemali. Poslanci voči VZN nemali žiadne výhrady a jednohlasne ho 
schválili. 

 



 10 
 

U z n e s e n i e č. 38/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie 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. 
Hlasovanie: všetci „za“ - 5 

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

 
13. Návrh na schválenie VZN č. 4/2013 o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným 
úradom vo Veľkej Lehote.  
Účtovníčka obce p. Mániková informovala prítomných, že návrh tohto všeobecne záväzného 
zahŕňa zmenu v sadzbe za prenájom sály SKC do 10 hodín, a to rozdelenie na zimné a letné 
mesiace. V letných mesiacoch zostáva suma nájmu 30,- € a v zimných sa navyšuje na 40,- €. 
Taktiež pri požičiavaní riadu mimo objektu SKC sa navrhuje stanoviť sadzbu za každý druh 
a kus riadu, stolov a stoličiek samostatne. Poslanci nemali k navrhovanému VZN 
pripomienky a jednohlasne ho schválili. 

 
U z n e s e n i e č. 39/2013 

Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným 
úradom vo Veľkej Lehote. 
Hlasovanie: všetci „za“ - 5 

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

 
14. Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové 
vzdelávanie s Mestom Nová Baňa. 
15. Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové 
vzdelávanie s Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo Banská Bystrica pre Centrum 
voľného času v Leviciach. 

P. starostka oboznámila poslancov so žiadosťami centier voľného času v Novej Bani 
a v Leviciach o poskytnutie finančných prostriedkov pre deti, ktoré majú trvalý pobyt v našej 
obci, ale navštevujú centrá voľného času v iných obciach, resp. mestách. Jedná sa o 1 dieťa 
navštevujúce CVČ v Leviciach – suma na I. polrok 2014 je 31,- € a o 5 detí navštevujúcich 
CVČ v Novej Bani - 120,- € na II. polrok 2013 a 180,- € na I. polrok 2014. Poslanec Igor 
Víglaský sa informoval na spôsob financovania záujmového vzdelávania, predovšetkým o to, 
aby nedoplácala obec na krúžky detí do iných miest, keď ich navštevujú aj vo Veľkej Lehote. 
Účtovníčka p. Mániková vysvetlila, že deti v našej obci môžu navštevovať školský klub detí, 
na ktorého financovanie dostáva obec prostriedky v podielových daniach. Ďalej môžu v rámci 
školy navštevovať krúžky, ktoré sú financované zo vzdelávacích poukazov. Peniaze na CVČ 
sú síce tiež zahrnuté v podielových daniach, ale sú akýmsi samostatným balíkom fin. 
prostriedkov. P. starostka dodala, že naša obec nemá zriadené CVČ, preto sa prispieva deťom 
s trvalým pobytom v obci na CVČ, ktoré navštevujú inde. Ďalej sa prostriedky čerpajú na 
podporu športu – dotácia TJ Partizán, kúpa kosačky na futbalové ihrisko, bábkové divadlo pre 
deti, detský tábor eRko, kúpa dataprojektoru na premietanie a na podporu ďalších aktivít pre 
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deti a mládež. Od nového roka okrem dotácie pre športovcov bude obec platiť aj trénera. Bez 
ďalších otázok poslanci zmluvy jednohlasne schválili. 

U z n e s e n i e č. 40/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 

1. Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie s Mestom 
Nová Baňa pre Centrum voľného času pri ZŠ J. Zemana, Školská 6 a Centrum 
voľného času, ul. Bernolákova 30, Nová Baňa. 

 
2. Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie 

s Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo Banská Bystrica, pre Centrum voľného času 
Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87 Levice. 

 
Hlasovanie: všetci „za“ - 5 

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

 
16. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku vedúceho k studni majiteľov 

P. starostka oboznámila prítomných so žiadosťou p. Anny Garajovej, č. d. 72 a p. 
Jaroslava Jenisa, vlastníka RD č. 74 o odkúpenie časti obecného pozemku C-KN č. 405/1. 
Žiadosť odôvodnili s tým, že cez daný pozemok vedie vodovodné potrubie od ich rodinných 
domov k studni, ktorá je na susednej parcele C-KN č. 405/15. Z dôvodu obavy o stratu pitnej 
vody by chceli časť pozemku previesť do svojho vlastníctva. P. starostka uviedla, že 
uvažovala aj nad možnosťou zriadenia vecného bremena – právo prechodu cez pozemok. P. 
Garajová ani p. Jenis však vyhlásili, že o vecné bremeno záujem nemajú. P. kontrolórka 
upozornila, že poslanci môžu najprv schváliť zámer predať majetok, zámer je potrebné 
zverejniť a na ďalšom zasadnutí môže prebehnúť samotný predaj. K nemu je však nevyhnutné 
dať spracovať geometrický plán, ale aj znalecký posudok, ktorým sa určí cena za daný 
pozemok. Poslanci súhlasili so schválením zámeru odpredať daný majetok s tým, že kupujúci 
budú znášať všetky náklady – na geometrický plán, znalecký posudok, spracovanie kúpnej 
zmluvy aj návrhu na vklad. 

U z n e s e n i e č. 41/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
Zámer Obce Veľká Lehota odpredať časť pozemku parcela C-KN č. 405/1 – trvalý trávny 
porast, evidovaná na LV č. 1347 v k. ú. Veľká Lehota o výmere stanovenej geometrickým 
plánom, priamym predajom pre vlastníkov rodinných domov č. 72 a 74 z dôvodu osobitného 
zreteľa, a to prístupu k zdroju pitnej vody. Podľa zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov bude odpredaj 
schválený a uskutočnený podľa vypracovaného geometrického plánu a znaleckého posudku. 
Náklady spracovanie geometrického plánu, znaleckého posudku, kúpnej zmluvy a návrh na 
vklad znášajú kupujúci.  
Hlasovanie: všetci „za“ - 5 

.............. Marta Šmondrková 
     starostka obce 
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17. Návrh na schválenie zámeru odkúpenia pozemkov k prameňu Žitava. 
P. starostka predložila poslancom návrh na odkúpenie pozemkov k prameňu Žitava. 

Návrh predložila  na základe viacerých požiadaviek od turistov, ktorí mali záujem pozrieť sa 
k prameňu rieky Žitava. Nakoľko sa k prameňu dá dostať iba cez polia, ktoré sú súkromnými 
pozemkami, dalo by sa uvažovať o odkúpení niektorých pozemkov, upraviť chodník 
k prameňu a osadiť tam lavičky. Prameň by bol nielen zviditeľnený, ale aj dostupný pre 
domácich, ako aj pre turistov. Poslanci tento návrh nezamietli úplne, ale vyjadrili sa, že to nie 
je v súčasnosti priorita obce. Vzhľadom na takéto vyjadrenie poslancov sa uznesenie k tomuto 
bodu neprijímalo. 
 
18. Voľba prísediaceho Okresného súdu Žiar nad Hronom. 

P. starostka oboznámila poslancov, že končí obdobie, na ktoré bol zvolený prísediaci 
sudcov na Okresnom súde v Žiari nad Hronom. Doteraz bola za prísediaceho zvolená p. 
starostka. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si zastupiteľstvo má vyžiadať vyjadrenie 
predsedu súdu, toto neplatí v prípade, že je opätovne zvolený ten istý prísediaci. P. starostka 
uviedla, že ak nikto nenavrhuje iného kandidáta, môže túto činnosť vykonávať aj naďalej. 
Poslanci súhlasili, aby pokračovala a jednohlasne ju zvolili na ďalšie obdobie. 
 

U z n e s e n i e č. 42/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 
Martu Šmondrkovú, bytom Veľká Lehota č. 24, za prísediaceho sudcov Okresného súdu Žiar 
nad Hronom na obdobie od 01.02.2014 do 31.01.2018.  
Hlasovanie: všetci „za“ - 5 

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

 
 
19. Návrh na predĺženie platnosti PHSR. 
P. starostka informovala poslancov, že obec má spracovaný Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja. Spracovanie tohto dokumentov je zároveň podmienkou pri žiadaní 
o prostriedky z eurofondov. Dokument je však platný len do roku 2013 a nakoľko ide nové 
programovacie obdobie 2014-2020, je potrebné spracovať a schváliť nový PHSR. 
Spracovanie sa predpokladá zrealizovať v priebehu budúceho roka, z toho dôvodu navrhuje 
predĺžiť platnosť pôvodného programu až do jeho aktualizácie.  

 
U z n e s e n i e č. 43/2013 

Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 
Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Veľká Lehota do 
doby schválenia jeho aktualizácie. 
Hlasovanie: všetci „za“ - 5 

.............. Marta Šmondrková 
     starostka obce 
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20. Návrh na schválenie vysporiadania miestnych komunikácií v časti obce Inovec 
a Víglaš.  
P. starostka oboznámila poslancov, že obec nemá ešte vysporiadané niektoré úseky miestnych 
komunikácií. Je to napr. komunikácia na Inovci, ktorá je vo vlastníctve Slovenského 
pozemkového fondu. Pri tejto ceste je potrebné dať spracovať geometrický plán, a potom 
požiadať SPF o prevod vlastníctva. Ďalšou komunikáciou je cesta na Víglaši, to však bude 
komplikovanejšie, pretože vlastníkmi sú stále súkromné osoby, cesta prechádza cez spoločné 
dvory. Vzhľadom na to, že vysporiadanie tejto cesty je komplikované a figurujú tam aj 
zomreté osoby, muselo by to byť opätovne riešené cez JUDr. Petrušovú, ktorá zabezpečovala 
vysporiadanie ciest na amfiteáter aj u Vatalov. Poslanec Igor Víglaský namietal, či by sa cesta 
nedala len previesť do vlastníctva obce bez vyplácania majiteľov pozemkov. P. starostka aj p. 
kontrolórka namietali, že majiteľom nebola ani v minulosti zaplatená žiadna náhrada za 
zabratie pozemkov a aj napriek tomu, že je cesta vybudovaná, existuje na súkromných 
pozemkoch. Keďže ostatní poslanci súhlasili s vysporiadaním ciest, návrh bol schválený. 

 
U z n e s e n i e č. 44/2013 

Obecné zastupiteľstvo 
 
A) S c h v a ľ u j e 
 
Zámer Obce Veľká Lehota vysporiadať miestne komunikácie v časti obce Inovec a Víglaš. 
 
B) P o v e r u j e 
 
Starostku obce zabezpečiť realizáciu tohto zámeru.  
Hlasovanie: všetci „za“ - 5 

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

 
21. Zasadnutie Krízového štábu CO. 

Účtovníčka obce p. Mániková informovala prítomných o zasadnutí Krízového štábu 
CO, ktoré sa uskutočnilo druhýkrát v tomto roku. Uviedla, že priebežne sa plnia všetky úlohy 
podľa Zamerania činnosti na úseku CO na rok 2013.  
 
 
22. Rôzne. 

 
- podanie informácie o ukončení vysporiadania pozemkov pod amfiteátrom, MK 
k amfiteátru a pod MK u Vatalov 

P. starostka uviedla, doposiaľ nie sú platné ešte 2 Rozhodnutia Okresného súdu Žiar nad 
Hronom – jedno týkajúce sa cesty k amfiteátru a druhé cesty u Vatalov. Po nadobudnutí ich 
právoplatnosti budú vyplatené všetky záväzky týkajúce sa vysporiadania týchto miestnych 
komunikácií. 

 
- podanie informácie o možnosti SMS-rozhlasu 

Firma MK-hlas, ktorá zabezpečovala rekonštrukciu obecného rozhlasu, zaslala ponuku na 
zariadenie, prostredníctvom ktorého by mohla obec zasielať rozhlasové relácie formou SMS 
správ. Nakoľko cenová ponuka bola vo výške 1800,- €, zariadenie sa zakupovať v súčasnosti 
nebude. V prípade potreby má obec možnosť zaslať reláciu takouto formou aj cez internetový 
portál obce.info mini. V súčasnosti to využívame na oboznamovanie s rozhlasovými reláciami 
pre obyvateľov v časti obce Inovec. 
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- podanie informácie o spílení stromov pri ZŠ a pri firme Kovaco s.r.o. 
P. starostka informovala, že dali sa vypíliť 2 orechy a 1 čerešňa pri ZŠ s MŠ – nad bývalými 
dielňami. Jeden orech bol zvnútra už poškodený a vznikala hrozba jeho spadnutia. Obec  
v spolupráci so ZŠ s MŠ  plánuje vybudovať na tom mieste  ihrisko pre deti a žiakov.  Bude 
potrebné vyrovnať terén, prípadne  postaviť oporný múr.  
Ďalej informovala, že obec vydala povolenie pre Kovaco s.r.o. na spílenie stromov pri ich 
firme. P. Kovačič dal požiadavku o preloženie informatívnych smerových tabúľ označujúcich 
začiatok a koniec obce, nakoľko vodiči neskoro zareagujú na tieto tabule a vzhľadom na 
premávku okolo firmy by mohlo dôjsť k dopravnej nehode. Obec požiadavku posunula 
Okresnému dopravnému inšpektorátu v Žiari nad Hronom, ktorý nám však doposiaľ 
neodpovedal. 

 
- podanie informácie o zakúpení kompostérov 

Obec zakúpila 2 veľké 2000 litrové kompostéry, z toho jeden sa dal do Základnej školy 
s materskou školou na podporu návykov v triedení odpadu u detí a jeden na cintorín. Zároveň 
sa zakúpili aj 2 menšie, ktoré pôjdu do parkov, na jar sa ešte na ukážku rozložia a občania si 
ich budú môcť v prípade záujmu objednať.  

 
- podanie informácie o kolaudácii oddychového prístrešku a oporného múru na 
ihrisku 

Bol spracovaný geometrický plán, ktorým sa dalo zamerať ihrisko aj oddychový prístrešok. 
Prístrešok bol zároveň aj skolaudovaný a zaslaný na zápis do   katastra nehnuteľností 
Žarnovica.  
 

- podanie informácie o zavedení rozpočtového informačného systému samosprávy 
RIS SAM 

P. starostka oboznámila poslancov, že Ministerstvo financií zaviedlo nový informačný 
systém, v ktorom bude sledovať všetky položky rozpočtu obce, všetky zmeny rozpočtu ako aj 
jeho čerpanie. Je to ďalšia činnosť a ďalšie termíny navyše, ktorú musia účtovníčky 
vykonávať. 
 

- podanie informácie o rozšírení verejného osvetlenia – dolný závoz 
P. starostka informovala poslancov, že v dolnom závoze pribudlo nové svetlo verejného 
osvetlenia, nakoľko išlo o tmavú a neosvetlenú časť obce. 
 

- podanie informácie o zastrešení betónových kociek pri Dome smútku 
Okolo Domu smútku sa nachádzajú mohutné betónové kocky. Bez zakrytia však na ne prší 
a voda spôsobuje praskanie betónu. Pre ich zachovanie sa dalo zrealizovať ich zastrešenie. 
Zastrešenie previedol p. Stanislav Čík. 
 

- podanie informácie o upustení od ďalších racionalizačných opatrení v ZŠ s MŠ. 
P. starostka uviedla, že dňa 27.11.2013 bola na obecný úrad doručená odpoveď Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR na zrealizované racionalizačné opatrenia na I. stupni ZŠ 
s MŠ. Ministerstvo školstva sa vyjadrilo, že na základe už prijatých opatrení – zlúčení tried na 
I. stupni – upúšťa od ďalších racionalizačných opatrení. Naďalej však očakáva efektívne 
a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie zo strany 
školy aj zriaďovateľa. Na základe spracovanej prognózy by sa počet detí nemal veľmi 
výrazne meniť, t.j. situácia by mala byť pomerne stabilná. 
 

- podanie informácie o petícii za zákaz hazardných hier 
P. starostka informovala prítomných, že od 1.9.2013 vstúpil do platnosti zákon, ktorý zrušil 
možnosť zákazu hazardných hier prostredníctvom schválenia všeobecne záväzného 
nariadenia v obci. Poslanci majú možnosť o tomto rozhodnúť jedine vtedy, ak by sa 30% 
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občanov prostredníctvom petície vyslovilo za zrušenie hazardných hier v obci. Poslanci zatiaľ 
vyjadrili názor, že v prípade, že by neboli sťažnosti občanov, tak sa situácia riešiť nemusí. 
 
Informovala,  že  požiadala firmu MARO Šport, aby navštívil našu obec za účelom poradenia 
– vyjadrenia sa k stavbe rozostavanej telocvične, prípadne vybudovania multifunkčného 
ihriska pri škole kde boli spílené orechy alebo na pôvodnom ihrisku, kde je asfaltová plocha. 
Dňa 20.ll.2013 zástupca firmy navštívil našu obec a k vybudovaniu uzavretého prekrytého 
ihriska z rozostavanej telocvične sa vyjadril  záporne. Odôvodnil to tým, že náklady na 
dobudovanie by boli pre našu obec veľmi ekonomicky náročné. V zimných mesiacoch by hala 
bez kúrenia nebolo využívaná a vykúriť takú  obrovskú halu by bolo veľmi ekonomicky 
náročné. Obec má podľa neho málo detí aj málo obyvateľov na využitie takého veľkého 
priestoru. Navrhoval postaviť menšiu budovu telocvične, prípadne obnovenie multifunkčného 
ihriska na pôvodnom asfaltovom povrchu v obci. Bol sklamaný z uvedenej stavby a vyjadril 
sa, že nepatrí do takej peknej a upravenej obce.  
   
23. Diskusia.  
P. Peter Víglaský chcel v rámci diskusie informovať o záujme MUDr. Gálika zriadiť si 
ambulanciu v priestoroch bývalého obecného úradu. V byte nad poštou by ordinácia mohla 
byť, ale len ak by sa tam vybudoval výťah, čo nie je reálne možné zrealizovať. V priestoroch 
bývalého obecného úradu nie je možné uvoľniť viac priestorov, nakoľko by lekáreň nemala 
k dispozícii potrebné  m2 a mohli by ju potom zrušiť. 
 
24. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac diskutujúcich nebolo, účtovníčka p. Mániková prečítala schválené 
uznesenia č. 30-44/2013. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie 
ukončila o 20:30 hod. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
Zapísala: Mániková 
 
Overovatelia: 
Jozef Mihál         ........................    Marta Šmondrková 

      starostka obce 
RNDr. Peter Michálik   ....................... 
 
 
 
 
 
Zápisnica bola zverejnená dňa 12.12.2013 
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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. 
 

Obec Veľká Lehota v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vydáva toto 

 

všeobecne záväzné nariadenie 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

1)  Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a  mzdy na 
dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí a dieťa a žiaka výdajnej školskej jedálne so sídlom 
na území obce Veľká Lehota, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do 
siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.  

 
§ 2 

Príjemca dotácie 
 
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je  

a) samostatný právny subjekt Základná škola s materskou školou Veľká Lehota, ktorého 
súčasťou je materská škola, školský klub detí a výdajná školská jedáleň.  

 
§ 3 

                                                        Výška a účel dotácie 

      1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka 
školského klubu detí a dieťa a žiaka výdajnej školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je 
určená v prílohe č.2 všeobecne záväzného nariadenia a v podrobnom rozpočte ZŠ s MŠ rozpísanom na 
podpoložky, ktorý je súčasťou rozpočtu obce Veľká Lehota (Program 6). 

 2) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových 
nákladov materských škôl a školských zariadení (školský klub detí, výdajná školská jedáleň) so sídlom 
na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť jej 
použitia. 

 3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ 
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku. 
Vyúčtovanie dotácie sa bude realizovať štvrťročne predkladaním čerpania rozpočtu.    
       
 
 

 
 
 
 
 
 



 17 
 

 
§ 4 

Termín a spôsob poskytovania dotácie  
 

Obec poskytne príjemcovi podľa §2 v roku 2014 dotáciu mesačne 4 193,75 €, v mesiaci 
december 2014 vo výške 4 206,75 €, a to do 25. dňa príslušného mesiaca.  
 
Dotácia na rok 2014 na prevádzku a mzdy materskej školy, školského klubu detí výdajnej 
školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (pre jednotlivé zariadenia zaokrúhlená na 
celé eurá nahor): 
 
Materská škola  22 833 €/ ročne, t.j. 12x 1 902,75 € 
(22 detí, t.j. 1 037,86 €/1 dieťa/rok) 
 
Výdajná školská jedáleň 21 785 €/ ročne , t.j. 11 x 1 815,- €, 1x 1 820,- €  
(84 potenciálnych stravníkov, t.j. 259,34 €/1 potenc. stravníka/rok) 
 
Školský klub detí                   5 720 €/ ročne, t.j. 11 x 476,- €, 1x 484,- € 
(25 žiakov, t.j. 228,80 €/1 žiaka/rok) 
 

Časť finančných prostriedkov na materskú školu, ktoré obec dostáva v podielových 
daniach, je presunutá na úhradu nákladov výdajnej školskej jedálne na prípravu a dovoz 
stravy pre deti MŠ, a to vo výške 13 015,40 €. 
 
                                                                       § 5       

Záverečné ustanovenia 
 

1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy, žiaka školského klubu detí a dieťa a žiaka výdajnej školskej jedálne so 
sídlom na území obce Veľká Lehota, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa  
vzťahujú  príslušné  právne predpisy.  
2) Návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesený na úradnej tabuli a zverejnené na internete od      
22.11.2013 do 06.12.2013. 
3) Vyhodnotenie pripomienok dňa 28.11.2013. 
4) Všeobecne záväzné nariadenie schválené obecným zastupiteľstvom vo Veľkej Lehote 
uznesením číslo 32/2013  zo dňa 06.12.2013. 
5) Všeobecne záväzné nariadenie  vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 11.12.2013 do 
31.12.2013. 
6) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2014 a nahrádza všeobecne záväzné 
nariadenie č. 3/2012 zo 07.12.2012. 
 
 
 
Vo Veľkej Lehote, dňa 20.11.2013 
 
        Marta Šmondrková                                                                                              
             starostka obce  
         v. r. 
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Školské zariadenie  
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Materská škola                   22 29,0 638,0 58 37 004,00 € 23 333,00 € 22 833,00 € 

Výdajná školská 
jedáleň 84 1,8 151,2 58 8 769,60 € 22 005,00 € 21 785,00 € 

Školský klub detí 84 2,6 218,4 58 12 667,20 € 6 020,00 € 5 720,00 € 

SPOLU: –– ––   58 58 440,80 € 51 358,00 € 50 338,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z prostriedkov na materskú školu by sa na stravovanie detí z MŠ malo prispievať 7 128,- €, podľa nasledovného výpočtu: 

1 hlavné jedlo + 2 doplnkové jedlá = koeficient 1,5 
Predpokladané náklady na 1 obed: 0,90 € 
 
0,90 x 1,5 = 1,35 € na 1 deň 
1,35 € x 20 dní x 12 mes. = 324 €/1 dieťa MŠ 
324 € x 22 detí v MŠ = 7 128,- € 
Vzhľadom na vyššie výdavky sa na výdajnú školskú jedáleň presúvajú prostriedky až vo výške 13 015,40 €. 
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Obec Veľká Lehota v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 7 písm. c) zákona 442/2002 Z.z. o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o 
regulácii v sieťových odvetviach vydáva pre katastrálne územie obce Veľká Lehota 

Všeobecne záväzné nariadenie 
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 
 

§1 
Úvodné ustanovenia 

1. Toto nariadenie upravuje podľa miestnych podmienok: 
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na 
zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci, v čase jej nedostatku,  
b) spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd, 
c) normy potreby pitnej vody pre núdzové zásobovanie  
d)zákaz vypúšťania odpadových vôd na verejné priestranstvá. 
2. Nariadením sa upravuje spôsob zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp až do času vybudovania 
obecnej kanalizácie a následnou likvidáciou odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. 
3. Nariadením sa upravujú povinnosti a postup fyzických a právnických osôb v obci Veľká Lehota pri 
nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami /ďalej len odpadové vody/, ktoré vznikajú pri užívaní 
nehnuteľností v katastrálnom území obce Veľká Lehota na účely bývania, výroby, obchodu a služieb. 
4. Účelom tejto úpravy je vytvoriť podmienky pre také nakladanie s odpadovými vodami ktoré 
neznečisťuje a neohrozuje životné prostredie, pôdu, podzemné vody a neohrozuje zdravie ľudí. 
 

§2 
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody  

1. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely 
ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce v mieste obvyklým 
spôsobom v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých 
klimatických podmienok, deštrukčnej činnosti na zariadeniach zásobovacieho systému a 
kontaminácie pitnej vody. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz 
užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov 
pitnou vodou.  
2. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou 
vodou je zakázané počas dňa od 5.00 hod do 9.00 hod. a od 16.00 hod do 23.00 hod 
používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných 
priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a 
záhradných jazierok, stavebné účely a upratovanie.  
3. V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou 
vodou je zakázané celodenne, t.j. 24 hodín používanie pitnej vody z verejného vodovodu na 
polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, 
umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely a upratovanie.  
4. Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou budú v plnom 
rozsahu obnovené bez meškania po odpadnutí dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania 
pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. 
O obnovení dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd obec informuje obyvateľov v 
mieste obvyklým spôsobom.  
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§3 
Náhradné režimy zásobovania pitnou vodou 

1. Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu 
1.1 Obyvateľstvo obce je zásobované vodou z verejného vodovodu, ktorého prevádzkovateľom je 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica. 
1.2 Prevádzkovateľ môže dočasne obmedziť alebo prerušiť dodávku vody z verejného vodovodu v 
dôvodu: 
- vzniku mimoriadnej situácie, udalosti 
- pri poruche na verejnom vodovode 
- pri plánovanej oprave zariadenia alebo príslušnej zásobovacej trasy 
- pri ohrození života, zdravia ľudí, alebo majetku 
- pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd 
- pri nedostatku vody v rezervári. 
1.3 Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom organizáciám 
prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom §32 zákona č.442/2002 Z.z. 
o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom režime. 
Obecný úrad následne informuje obyvateľov obce o prerušení dodávky vody alebo obmedzeniach v 
dodávke, a to obecným rozhlasom a na web stránke obce. 
2 Náhradné zásobovanie pitnou vodou 
2.1 Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ vodovodu je 
povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou rozvozom pitnej vody v 
cisternách. O vzniku takejto situácie a režime náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou 
informuje obec prostredníctvom obecného rozhlasu, prípadne iným vhodným a obci dostupným 
spôsobom. 
3 Núdzové zásobovanie pitnou vodou počas krízovej situácie 
3.1 Núdzové zásobovanie vodou vyhlasuje obec v prípade nemožného alebo mimoriadne sťaženého 
núdzového zásobovania pitnou vodou. 
3.2 Dodávka vody v tomto režime je na úrovni minimálnej potreby pitnej vody Minimálna potreba 
pitnej vody na núdzové zásobovanie je 10 litrov na osobu a deň, v mimoriadne nepriaznivých 
podmienkach 5 litrov na osobu a deň. 
3.3 Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu zabezpečuje obec. 
Obec v tomto režime zabezpečí zásobovanie pitnou vodou aj pre právnické a fyzické osoby, ktoré sú 
svojou činnosťou napojené na zásobovanie obyvateľstva potravinami, na verejné stravovanie 
obyvateľstva, detí v školách a zariadeniach pre seniorov. 
3.4 Pre prípad núdzového zásobovania pitnou vodou obec vypracováva osobitný plán organizácie 
núdzového zásobovania pitnou vodou v ktorom upraví: 
- spôsob zabezpečenia dennej potreby vody núdzového zásobovania obyvateľstva vodou na prvé tri 
dni krízovej situácie 
- množstvo a spôsob zabezpečenia balenej pitnej vody do výdajní zriadených obcou 
- počet a miesto dislokácie výdajní pitnej vody 
- osoby zodpovedné za koordináciu dodávok a výdaja pitnej vody. 
- spôsob vedenia evidencie 
- zoznam obyvateľov podľa jednotlivých výdajní 
3.5 Dokumentáciu pre núdzové zásobovanie pitnou vodou vedie obec ako samostatnú dokumentáciu 
ktorú podľa potreby aktualizuje. 

§4 
Náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp 

1.Stavba a prevádzka žúmp 
1.1 Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie odpadových vôd . 
1.2 Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a 
technickým normám. 
1.3 Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej vyprázdňovania 
a musí byť umiestnená tak aby umožňovala výhľadové napojenie stavby na verejnú kanalizáciu 
/ust.§11.ods.2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Zb./ 
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1.4 Dno a steny žúmp musia byť vodotesné- nepriepustné, tak aby odpadová voda nepresakovala do 
okolitého prostredia a neznečisťovala ho. 
1.5 Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať 
príslušným slovenským technickým normám. 
1.6 Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných 
kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických a fyzických osôb. 
1.7 Z najbližšieho okolia sa zneškodňovaním žúmp a septikov zaoberajú Technické služby mesta 
Nová Baňa, ktoré sú oprávnené odpad zo žúmp likvidovať. Tým nie je dotknuté právo 
prevádzkovateľa objednať si zneškodňovanie obsahu žumpy a septika inými právnickými alebo 
právnickými osobami, ktoré majú na takúto činnosť platné oprávnenie.  
2. Nakladanie s odpadovými vodami 
2.1 Vlastníci nehnuteľností -producenti odpadových vôd –sú povinní preukázateľne zabezpečiť 
bezpečné nakladanie s odpadovými vodami, ktoré vznikajú pri užívaní nehnuteľnosti spôsobom: 
2.1.1.zhromažďovaním odpadových vôd v izolovaných žumpách, ktoré zabránia priesaku odpadových 
vôd do pôdy a následne do podzemných vôd a včasným vývozom obsahu žúmp do čistiarne 
odpadových vôd 
2.1.2 čistením odpadových vôd domovou čistiarňou odpadových vôd/ ďalej len ČOV/ 
2.2 Spôsob zhromažďovania a čistenia odpadových vôd je producent povinný preukázať obci na 
požiadanie predložením niektorého z nižšie uvedených dokladov na obecný úrad Veľká Lehota: 
2.2.1 kolaudačným rozhodnutím stavby, z ktorého je preukázané že nehnuteľnosť má vybudovanú 
žumpu na zber odpadových vôd, alebo kolaudačným rozhodnutím z ktoré preukazuje iný spôsob 
likvidácie odpadových vôd/ČOV/ 
2.2.2 čestným vyhlásením potvrdzujúcim že nehnuteľnosť má vybudovanú žumpu na zber 
odpadových vôd. 
2.3 Vývozca obsahu žúmp je povinný viesť evidenciu: 
2.3.1 objednávok resp. meno a priezvisko, adresu vlastníkov nehnuteľností, pre ktorých zabezpečil 
vývoz. V evidencii ďalej vedie dátum vývozu, objem vyvezeného odpadu v m3 
2.3.2   evidenciu o odovzdaní odpadovej vody na likvidáciu potvrdenú príslušnou ČOV  
2.3.3 doklady podľa bodu 2.3.1, 2.3.2 je povinný viesť po dobu 3 rokov od skončenia kalendárneho 
roka, v ktorom boli vystavené. Ku kontrole je ich povinný predložiť na vyžiadanie kontrolného 
orgánu. 
2.4 Zakazuje sa vypúšťanie odpadových vôd na verejné priestranstvá, na pozemky majiteľov 
nehnuteľností, do potokov, riek iných priepustných nádrží ako aj prečerpávanie obsahu žúmp na 
uvedené miesta. 

§5 
Sankcie 

1. Porušenie tohto VZN je priestupkom podľa §40 ods. 1 písmeno j) zákona 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v 
sieťových odvetviach. 
2. Za porušenie tohto VZN môže byť uložená oprávneným kontrolným orgánom pokuta fyzickej 
osobe od 16 € do 331 €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie od 99,- € do 
3 319,- €. 

§ 6 
Záverečné ustanovenia 

5.1 Návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesený na úradnej tabuli a zverejnené na webovej 
stránke obce od 21.10.2013 do 06.12.2013. 
5.2  Vyhodnotenie pripomienok dňa 1.11.2013. 
5.3 Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote č. 
38/2013 dňa 6.12.2013. 
5.4 Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 11.12.2013 do 
31.12.2013. 
5.5 Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2014. 

Marta Šmondrková 
    starostka obce 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 obce Veľká Lehota 
o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným úradom vo Veľkej Lehote 

 
Obec Veľká Lehota v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 
                                                                  Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje poplatky za pracovné úkony, vykonané 

Obecným úradom  Veľká Lehota. 
2. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon, 

alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný. 
3. Poplatky sa platia v pokladni Obecného úradu (ďalej len „OcÚ“) a sú splatné pri podaní 

požiadavky. 
 

Článok II. 
Sadzobník poplatkov 

• Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase v pracovnom čase   2,50 €     
• Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase mimo pracovného času  5,- €  

 
Poplatok sa neplatí, ak sa vyhlasuje pohreb (úmrtie), športové a kultúrne podujatia poriadané 
organizátormi sídliacimi v obci, resp. podujatia konané v obci, oznamy ZŠ, lekár, pošta. 
 

• Podanie faxu  a skenovanie  jedna strana  1,- €  
• Odvysielanie textu a zahratie1 skladby na požiadanie 2,- € 
• Poplatok sa neplatí u jubilantov, ktorí sa v príslušnom mesiaci dožívajú životného jubilea 60, 

65, 70, 75 a každý ďalší rok veku. 
• Vyhotovenie fotokópie A4   0,13  € - 1 strana  
• Vyhotovenie fotokópie formátu A4 obojstranne  0,20 €  
• Zabezpečenie obradu pohrebu, keď zosnulý nemal trvalý pobyt v obci  17,- €. 

 
            Poplatok za prenájom riadu v priestoroch Spoločensko-kultúrneho centra (bez časového 
obmedzenia):    

      3,50 €   do 10 ľudí 
      7,-    €   10-50 ľudí 
      17,-  €   nad 50 ľudí 

 
            Poplatok za prenájom riadu mimo priestorov Spoločensko-kultúrneho centra (bez 
časového obmedzenia):    
- pohár (na vodu, víno, šampanské, štamprlík, šálky s podšálkami)  0,10 €/ks 
- tanier (hlboký, plytký, dezertný)      0,10 €/ks 
- príbor      0,30 €/ks 
- polievkové misy + naberačka      0,20 €/ks  
- stôl      0,70 €/ks 
- stoličky      0,20 €/ ks 
Prenájom hlavnej sály Spoločensko-kultúrneho centra do 10 hod. (napr. kar, krstiny, prijímanie, 
stretávky...) s vlastným uprataním sály, chodby pred kuchynkou, kuchynky, WC a hlavnej chodby 
V letných mesiacoch (máj až september)       30,- € 
V zimných mesiacoch (október – apríl)       40,- € 
Príplatok za upratanie prízemia       20,- € 
(upratanie sály, chodby pred kuchyňou, kuchyne, WC a hlavnej chodby - v prípade, že si nájomca 
bude túto službu želať) 
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Prenájom hlavnej sály Spoločensko –kultúrneho centra  nad 10 hod. (napr. zábavy, svadby, plesy) 
s vlastným uprataním sály, chodby pred kuchynkou, kuchynky, WC a hlavnej chodby. 
V letných mesiacoch (máj až september)       100,- € 
V zimných mesiacoch (október – apríl)       130,- € 
 
Príplatok za upratanie        30,- € 
(upratanie sály, chodby pred kuchyňou, kuchyne, WC a hlavnej chodby - v prípade, že si nájomca 
bude túto službu želať) 
 
Režijný príplatok  (za použitie elektro- a plynových spotrebičov) 
 - do 30 ľudí        10,- €  
 - 30-50 ľudí        15,- € 
 - nad 50 ľudí        20,- € 
  
Prenájom malej sály na poschodí pre cca 30 ľudí – do 10 hod.                                 
 - pri spoločenských akciách (s vlastným uprataním)  
: V letných mesiacoch (máj až september)       15,- € 
: V zimných mesiacoch (október – apríl)       20,- € 
  
 - pri obchodných prezentáciách      7,- €/1 hod. 
                           
Príplatok za upratanie poschodia       10,- € 
(upratanie malej sály, WC, schodiska a hl. chodby – v prípade, že si nájomca bude túto službu želať)                                   
 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Starostka obce je oprávnená poskytnúť zľavu, ak je to v záujme obce. 
2. Poplatník a nájomca zároveň je povinný vrátiť prenajaté veci a priestory v takom stave, 

v akom ich prevzal. V prípade spôsobenia škody na majetku obce je povinný vzniknutú škodu 
nahradiť. 

3. V prípadoch neuvedených v tomto všeobecne záväznom nariadení sa bude postupovať podľa 
Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, resp. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a  Občianskeho zákonníka §663 
a nasledujúce . 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na web 
stránke obce od 22.11.2013 do 06.12.2013. 

5. Vyhodnotenie pripomienok dňa 1.12.2013. 
6. Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a zverejnené na 

internete od 11.12.2013 do 31.12.2013. 
7. Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 39/2013  dňa 

06.12.2013. 
8. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2014. 
9. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť všeobecne záväzné 

nariadenie č. 5/2011 zo dňa 9.12.2011. 
 
Vo Veľkej Lehote, 22.11.2013 

                                                                                             Marta Šmondrková 
                                                                                           starostka obce      
           


