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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 01. marca 2013 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: Helena Cibiriová 
Overovatelia: Ján Vatala a Jaroslav Víglaský. 
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 07.12.2012. 

     3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2012. 
4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  Veľká Lehota. 
5. Správa o výsledku Inventarizácie k 31.12.2012. 
6. Správa z kontroly poskytnutia a vyúčtovania dotácií. 
7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2012.   
8. Návrh na schválenie Zmluvy o právnej pomoci, majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností 
v k.ú. Veľká Lehota, podľa GP č. 10935479-57/10 – časť miestnej komunikácie Vatalovci.  
9. Návrh na zrušenie obecnej knižnice a zriadenie Školskej knižnice prístupnej pre verejnosť. 
10. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine ZŠ s MŠ Veľká Lehota. 
11. Návrh na schválenie VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií. 
12. Žiadosť o prehodnotenie evidovanej pohľadávky Obce Veľká Lehota voči Pobočke lekárne 
Althea, Veľká Lehota za nájomné a energie.  
13. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce. 
14. Rôzne. 
- podanie informácie o pokračovaní vo vysporiadaní pozemkov pod amfiteátrom a MK k amfiteátru  
- informácia o množstve a nákladoch za odvoz a uloženie KO za rok 2012 
- informácia o nákladoch na el. energiu a palivá v r. 2012 v budovách Spoločensko-kultúrneho 
centra a ZŠsMŠ 
- podanie informácie o prepracovaní projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu miestnych 
komunikácií 
- podanie informácie o príprave programu a brožúry 33. Stretnutia Lehôt a Lhot 

    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. Jána Vatalu a p. Jaroslava Víglaského. Návrh bol všetkými prítomnými 
poslancami jednohlasne schválený. Zároveň prečítala návrh programu, ktorý bol tiež 
poslancami jednohlasne schválený. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 09.12.2012. 
Kontrolu plnenia uznesení prečítala poslancom starostka obce. 
 
Uznesenie č. 29/2012 – splnené – vzatá na vedomie Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
k 30.9.2012 
Uznesenie č. 30/2012 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ, navýšené výdavky na 
VŠJ, schválený presun z prevádzkových nákladov na mzdové v prípade nedofinancovania nebol 
potrebný 
Uznesenie č. 31/2012 – splnené – schválené VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 
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Uznesenie č. 32/2012 – splnené – schválené VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 
Uznesenie č. 33/2012 – splnené – schválený dodatok č. 2/2012 k VZN č. 4/2011 o určení výšky 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu vo VŠJ 
Uznesenie č. 34/2012 – splnené – vzaté na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 
obce a schválený rozpočet obce na roky 2014-2015 
Uznesenie č. 35/2012 – splnené – vzatá na vedomie správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly na 
Obecnom úrade 
Uznesenie č. 36/2012 – splnené – schválený plán zasadnutí OZ na r. 2013 
Uznesenie č. 37/2012 – splnené – schválený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. 
polrok 2013 
Uznesenie č. 38/2012 – splnené – schválená ústredná inventarizačná komisia a dielčie inventarizačné 
komisie 
Uznesenie č. 39/2012 – splnené – schválená odmena pre hlavnú kontrolórku vo výške 25%  z ročnej 
hrubej mzdy 
 

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2012. 
Čerpanie rozpočtu obce a Základnej školy s materskou školou prečítala účtovníčka obce p. 
Mániková. Poslanci si mohli čerpanie obce aj ZŠ s MŠ vopred preštudovať. Keďže nemali 
k nemu žiadne výhrady, všetci ho vzali na vedomie. Čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 
31.12.2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

U z n e s e n i e č. 1/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
 
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 31.12.2012 
2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.12.2012. 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 6 

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

     starostka obce 
4. Návrh na zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. 
Návrh na zmeny rozpočtu obce prečítala prítomným účtovníčka obce p. Mániková. Vo 
výdavkovej časti bolo nutné navýšiť zimnú údržbu miestnych komunikácií o 2600,- €, 
nakoľko rozpočet na tejto položke bol za 2 mesiace vyčerpaný. Ďalej sa dal spracovať 
geometrický plán na miestnu komunikáciu v časti obce Vatalovci. Vysporiadanie tejto 
komunikácie sa rieši už od roku 1985. Podobne ako pri amfiteátri je tam množstvo parciel 
až cez 30 vlastníkov. Za tieto notárske služby požaduje JUDr. Petrušová 1500,- € z čoho 500 
€ budú súdne a ostatné poplatky. Výdavky v rozpočte ZŠ s MŠ sa navyšujú o financie 
navýšené z Ministerstva školstva na Základnú školu o 15 642,- €, ktoré sa týkajú 
predovšetkým 5%-ného zvýšenia platov pedagogických, odborných zamestnancov 
a nepedagogických zamestnancov ZŠ. Taktiež bude poskytnutých viac prostriedkov na 
predškolskú výchovu o 210,- a o 29,- € menej za vzdelávacie poukazy €. Obec zároveň 
dostala dotáciu 665,- € na 5%-né zvýšenie platov a odvodov pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov školských zariadení, t.j. materskej školy, školského klubu 
detí a výdajnej školskej jedálne. S týmto 5%-ným zvýšením sa rátalo už pri tvorbe rozpočtu, 
z toho dôvodu nám vznikne určitá rezerva na mzdových výdavkoch. Tieto zatiaľ 
nenavrhujeme znižovať, nakoľko sa zvýšil úväzok v školskom klube detí. Ten bude 
v prevádzke každý deň do 15:30 hod. a 2x do týždňa do 16:00 hod, nakoľko bude prebiehať aj 
krúžková činnosť. Na tomto čase sa dočasne dohodli p. riaditeľka a p. starostka, zistí sa tak 
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skutočný záujem a skutočná potreba rodičov. Zároveň sa vyčísli aj finančne, o koľko to zaťaží 
obecný rozpočet. Zároveň sa upravovali finančné operácie obce a výdavky ZŠ s MŠ 
o 436,13€, čo je suma, ktorú škola ušetrila z r. 2012 a plánuje ju použiť v tomto roku na 
energie. P. starostka ešte dodala, že v r. 2013 obec dostane v podielových daniach časť 
prostriedkov aj na činnosť centra voľného času. Chcela by napr. nejakými športovými 
aktivitami podchytiť mládež, ktorá sa nikde nezapája a potuluje sa po obci. Samotné zriadenie 
centra nie je riešením. Stačilo by možno zaviesť krúžky, ktoré by zaujali. Je potrebné nájsť 
zanietených ľudí, ktorí by boli ochotní vyplniť voľný čas detí a mládeže, v prípade vážneho 
záujmu by bolo možné riešiť aj finančné ohodnotenie. Nakoľko prítomní poslanci nemali k 
navrhovaným zmenám žiadne výhrady, tieto jednohlasne schválili. 
 

U z n e s e n i e č. 2/2013 
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:       16 924,13 € SPOLU  

      
312012 
KZ111  +15 642,- € 

Dotácia pre ZŠ - prenesený výkon štátnej 
správy 

      
453    

131C  +436,13 € 
Zostatok prostriedkov ZŠ z r. 2012 (z dotácie 
na prenesený výkon štátnej správy) 

      
312012 
KZ111  -29,- € Dotácia pre ZŠ - vzdelávacie poukazy 

      
312012  
KZ111  + 210,- € Dotácia pre MŠ - pre predškolákov 

      
312012  
KZ111  + 665,- € 

Individuálna dotácia na školské zariadenia - 
5%-né navýšenie platov 

            

VÝDAVKY:       0  SPOLU 
Program 5: 5.1 04.5.1.3 637004  + 2600,- € Všeobecné služby - odhŕňanie, posyp MK 

  5.1 04.5.1.3 
633006  
KZ 41  - 2400,- € Všeobecný materiál - cesty 

  5.1 04.5.1.3 
637005  
KZ 41  + 1500,- € 

Špeciálne služby - advokátske služby 
(vysporiadanie MK, časť Vatalovci) 

  5.3.1 06.2.0 
633006    
KZ 41  - 1000,- € Všeobecný materiál - parky a ver. zeleň 

  5.3.1 06.2.0 
637004   
KZ 41  - 500,- € Všeobecné služby - parky a ver. zeleň 

  5.3.4 08.4.0 
637023   
KZ 41  - 269,- € Kolkové známky - cintorín 

  5.3.4 08.4.0 
635009    
KZ 41  + 69,- € Údržba softvéru - licencia virtuálny cintorín 
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2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ 
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Hlasovanie: všetci prítomní „za“ - 6 

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

5. Správa o výsledku Inventarizácie k 31.12.2012. 
Správu o výsledku Inventarizácie k 31.12.2012 predniesla účtovníčka obce p. Mániková. 
Oboznámila prítomných so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce a 
so stavom majetku ZŠ s MŠ k 31.12.2012. Poslanci k správe nemali žiadne výhrady a 
jednohlasne ju vzali na vedomie. 

U z n e s e n i e č. 3/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Správu o výsledku Inventarizácie k 31.12.2012. 
Hlasovanie: všetci „za“ - 6 

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

6. Správa z kontroly poskytnutia a vyúčtovania dotácií 
Hlavná kontrolórka obce p. Šalková vykonala koncom roka 2012 na Obecnom úrade kontrolu 
poskytnutých dotácií v roku 2011. Informovala poslancov o výsledku kontroly a o prijatých 
opatreniach na odstránenie nedostatkov. Boli zistené len formálne nedostatky, ktoré budú 
odstránené do 31.03.2013. Poslanci k správe nemali žiadne výhrady a jednohlasne ju vzali na 
vedomie. 
 
7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2012. 
Hlavná kontrolórka obce p. Šalková predniesla poslancom Správu o výsledkoch kontrolnej 
činnosti za rok 2012. Uviedla, že okrem vykonaných kontrol boli v priebehu roka 
konzultované a pripomienkované smernice, všeobecne záväzné nariadenia a rôzne námety a 
podnety týkajúce sa činnosti samosprávy obce Veľká Lehota. Z poslednej kontroly je ešte 
niekoľko opatrení v plnení. V plnení je aj opatrenie týkajúce sa zápisu amfiteátra a  ihriska do 
katastra nehnuteľností. K správe poslanci nemali žiadne pripomienky a všetci ju vzali na 
vedomie. 

U z n e s e n i e č. 4/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
 
1. Správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly vykonanej OcÚ z kontroly poskytnutia 
a vyúčtovania dotácií obce Veľká Lehota za rok 2011 
2. Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2012. 
 
Hlasovanie : všetci „za“ – 6     ................ Marta Šmondrková 

     starostka obce 
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8.  Návrh na schválenie Zmluvy o právnej pomoci, majetko-právne vysporiadanie 
nehnuteľností v k.ú. Veľká Lehota, podľa GP č. 10935479-57/10 – časť miestnej 
komunikácie Vatalovci.  
P. starostka informovala prítomných, že okrem amfiteátra a cesty k amfiteátru nie je 
vysporiadaná ani miestna komunikácia v časti obce Vatalovci. Podrobným skúmaním starých 
dokumentov zistila, že tento problém sa rieši už od roku 1985. Väčšinu vlastníkov už obec 
v minulosti vyplatila a podľa všetkého zostali nevyplatení 3 vlastníci. Pôvodná predajná cena 
v roku 1992 bola 6 Kčs. Po zohľadnení inflácie by táto suma mala dnes hodnotu 0,82 €. 
Keďže aj pri tejto ceste je viacero vlastníkov s drobnými podielmi na viacerých parcelách, 
majetkoprávne vysporiadanie by riešila JUDr. Petrušová zo Žiaru nad Hronom. Navrhla, že 
od vlastníkov, ktorí už v minulosti podpísali zmluvu a bola im vyplatená kúpna cena by sa 
odkúpil celý ich podiel za 1,- €. Ostatným by obec vyplatila cenu 0,82 €/1m2. P. starostka 
zároveň upozornila na fakt, že nevysporiadaním miestnej komunikácie stále nemajú domy 
v tejto časti obce prístupovú cestu. A práve kvôli prístupovej ceste došlo nedávno k strašnému 
zločinu. Preto by predovšetkým občanom malo záležať na tom, aby si dali svoje pozemky na 
poriadok.  

U z n e s e n i e č. 5/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e  
1. odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehota: 

� parc. č. EKN 332/1 vyznačená ako záhrada o výmere 11 m2, od Margity Kocianovej rod. 
Mánikovej - právny nástupca po neb. Jánovi Mánikovi (m. Zuzana Kocianová) (1/3), od Emila 
Garaja (1/3) a Oľgy Solárovej, rod. Mánikovej (1/3); 
  

� parc. č. EKN 333/1 vyznačená ako záhrada o výmere 17 m2, od Petra Mánika, (1/6), od 
Cecílie Mánikovej rod. Mánikovej – právny nástupca po  neb. Kolomanovi Mánikovi (m. 
Katarína Šmondrková) (1/3), od Heleny Kupčiovej rod. Mánikovej (1/3) a od Zuzany 
Gíretovej rod Mánikovej (1/6);  
 

� parc. č. EKN 333/2 vyznačená ako záhrada o výmere 20 m2, od Margity Kocianovej rod. 
Mánikovej - právny nástupca po neb. Jánovi Mánikovi (m. Zuzana Kocianová) (1/2) a 
od Oľgy Solárovej, rod. Mánikovej (podiel ½); 

 
� parc. č. EKN 333/3 vyznačená ako záhrada o výmere 27 m2, od Petra Horvátha (1/4),  od 

Oľgy Klimkovej rod. Pastierovej – právny nástupca po neb. Michalovi Pastierovi (m. Mária 
Miškelová) (1/4),  Cecílie Pastierovej, rod. Pastierovej (1/4), Oľgy Klimkovej, rod. Pastierovej 
(1/20, 1/60), Antona Pastiera (1/20, 1/60), Pavla Bujdu (1/20), Stanislava Pastiera (1/20), Ing. 
Pavla Bujdu (1/60); 
 

� parc. č. EKN 334/1 vyznačená ako záhrada o výmere 5 m2, od Františky Šmondrkovej, rod. 
Mánikovej (3/4);  

 
� parc. č. EKN 334/2 vyznačená ako záhrada o výmere 9 m2, od Marty Filipovej, rod. 

Mánikovej (1/4), od Heleny Štulerovej rod. Vatalovej – právny nástupca po neb. Márii 
Jenisovej, rod. Mánikovej  (1/4),  Heleny  Najšlovej  rod. Garajovej (1/8), Vladimíra Garaja, 
(1/8); 
 

� parc. č. EKN 1415/9 vyznačená ako záhrada o výmere 115 m2, od Jána Vatalu a manž. Márie 
Vatalovej, rod. Garajovej (1/1); 
 

� parc. č. EKN 1416/1 vyznačená ako orná pôda o výmere 12 m2, od Jozefa Debnára a Anny 
Debnárovej,rod. Mánikovej (1/2),od Anny Debnárovej,rod. Mánikovej a Jozefa Debnára (1/2); 
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� parc. č. EKN 1417/1 vyznačená ako orná pôda o výmere 30 m2, od Jozefa Debnára (1/8), 
Anny Debnárovej, rod. Mánikovej (1/8), Emílii Polcovej, rod. Mánikovej (3/8, 3/8); 
 

� parc. č. EKN 1418 vyznačená ako orná pôda o výmere 53 m2, od Františky Šmondrkovej, 
rod. Mánikovej (3/8, 2/8, 3/8); 

 
� parc. č. EKN 1420 vyznačená ako orná pôda o výmere 12 m2, od Jozefa Garaja (1/2), od Jána 

Garaja - právny nástupca po neb. Márii Garajovej rod. Bystovej (1/2);  
 

Kúpna cena pre predávajúcich, ktorí už v minulosti uzavreli zmluvu a bola im vyplatená 
kúpna cena sa stanovuje na 1 € za celý ich podiel a pre zostávajúcich vlastníkov na 0,82 €/m2. 

 
2. odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehota, identifikované geometrickým plánom č. 
10935479-57/10 vyhotoveným dňa 04.12.2012, úradne overeným dňa 11.12.2012: 
 

� „dielu 8“ o výmere 58 m2 odčlenený z parc. č. EKN 1415/3 prechádzajúci do parc. č. CKN 
333/19 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2, od Karola Tutaja (1/1); 
 

� „dielu 9“ o výmere 61 m2 odčlenený z parc. č. EKN 1415/8 prechádzajúci do parc. č. CKN 
333/18 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2, od Karola Tutaja (1/6), 
Márii Koprdovej (1/6), Kvetoslavy Kmeťovej, rod. Miškelovej (1/6), Andrey Rajnohovej, rod. 
Šmondrkovej (1/6, 1/6); 
 

� „dielu 11“ o výmere 56 m2 odčlenený z parc. č. EKN 1415/21 prechádzajúci do parc. č. CKN 
333/20 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2, od Jakuba Kupčiho (1/2, 
1/2); 
 
Kúpna cena pre predávajúcich, ktorí už v minulosti uzavreli zmluvu a bola im 
vyplatená kúpna cena sa stanovuje na 1 € za celý ich podiel a pre zostávajúcich 
vlastníkov na 0,82 €/m2. 

 

Obec nadobúda pozemky, pričom obecné zastupiteľstvo schválilo ich nadobudnutie 
3/5 väčšinou poslancov.  

 
Hlasovanie: všetci „za“ - 6 

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

 
 
9. Návrh na zrušenie obecnej knižnice a zriadenie Školskej knižnice prístupnej pre 
verejnosť. 
Účtovníčka ZŠ s MŠ p. Garajová bola na školení v Banskej Bystrici, kde upozorňovali na 
povinné náležitosti zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie obce. Súčasťou základnej 
školy je aj Školská knižnica prístupná pre verejnosť. Táto je ale stále v zozname knižníc na 
Ministerstve kultúry SR vedená ako školská žiacka knižnica a školská učiteľská knižnica. 
Z toho dôvodu je potrebné tieto dve knižnice zrušiť a vyradiť zo zoznamu. Následne sa zriadi 
Školská knižnica prístupná pre verejnosť a požiada sa o jej zaradenie do zoznamu knižníc SR. 
P. riaditeľka vypracuje štatút a výpožičný poriadok knižnice. V minulosti sa táto problematika 
už riešila, ale vyradila sa len obecná knižnica. Školské knižnice zostali stále zaradené. 
Poslanci nemali k tomuto návrhu žiadne pripomienky a jednohlasne ho odsúhlasili. 
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U z n e s e n i e č. 6/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
R u š í 
 

školskú učiteľskú knižnicu ev. č. 3998/2000-400/3213 a školskú žiacku knižnicu ev. č. 
3998/2000-400/3214, so sídlom Veľká Lehota č. 434 a navrhuje ich vyradenie zo 
Zoznamu knižníc Slovenskej republiky 

Hlasovanie: všetci „za“ - 6 
.............. Marta Šmondrková 

     starostka obce 
 
U z n e s e n i e č. 7/2013 

Obec Veľká Lehota 
 
Z r i a ď u j e 

 
Školskú knižnicu prístupnú pre verejnosť, so sídlom v budove Základnej školy 
s materskou školou Veľká Lehota, adresa: Veľká Lehota č. 433 a navrhuje jej zaradenie 
do Zoznamu knižníc Slovenskej republiky 

Hlasovanie: všetci „za“ - 6 
.............. Marta Šmondrková 

     starostka obce 
 
10. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine ZŠ s MŠ Veľká Lehota. 

Na základe informácií z už spomenutého školenia p. Garajová s p. riaditeľkou zistili, 
že zriaďovacia listina ZŠ s MŠ neobsahuje všetky povinné náležitosti vyplývajúce z platnej 
legislatívy. Spracovali dodatok č. 2 k zriaďovacej listine, konkrétne zmeny v čl. 3. Podrobne 
je opísaný zriaďovateľ, aj rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou ako 
plnoorganizovaná škola. Ďalej sú uvedené súčasti školy, a to materská škola, školský klub 
detí, výdajná školská jedáleň, nefunkčné školské dielne a školská knižnica prístupná pre 
verejnosť. Taktiež je detailne opísaná činnosť všetkých častí ZŠ s MŠ v zmysle aktuálnych 
zákonov. Poslanci voči dodatku nemali žiadne výhrady a jednohlasne ho schválili. 
 
 

U z n e s e n i e č. 8/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 
Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota. 
Hlasovanie: všetci „za“ - 6 

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

 
11. Návrh na schválenie VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií. 
Účtovníčka obce p. Mániková informovala prítomných, že návrh tohto všeobecne záväzného 
nariadenia vyplynul z poslednej kontroly p. kontrolórky. Vo VZN sa zrušilo poskytovanie 
finančných darov, upravili sa požadované prílohy a termín doručenia vyúčtovania obci. 
Poslanci VZN bez výhrad jednohlasne schválili a tvorí prílohu zápisnice. 
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U z n e s e n i e č. 9/2013 

Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o poskytovaní dotácií. 
Hlasovanie: všetci „za“ - 6 

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

 
12. Žiadosť o prehodnotenie evidovanej pohľadávky Obce Veľká Lehota voči Pobočke 
lekárne Althea, Veľká Lehota za nájomné a energie.  

P. starostka predniesla poslancom žiadosť PharmDr. Oslancovej, majiteľky lekárne 
Althea o odpustenie pohľadávky za nájomné a el. energiu. Nájomná zmluva s lekárňou bola 
podpísaná od 1.9.2012, do prevádzky však bola spustená až 17.12.2012, keďže bolo časovo 
náročné vybaviť všetky potrebné povolenia. Medzitým však v priebehu roka pripravovali 
priestory, čím došlo aj k určitej spotrebe energií. Z toho dôvodu vznikol pri septembrovom 
vyúčtovaní nedoplatok. Tento bol čiastočne vyfakturovaný aj lekárni Althea vo výške 66,- €. 
Nájomné spolu so zálohovými platbami za 3 mesiace predstavujú čiastku 270,- €. P. 
Oslancová vo svojej žiadosti ďalej poukázala na to, že do priestorov musela hneď na začiatku 
investovať – vyvložkovali komín, dali novú plávajúcu podlahu v 2 miestnostiach, revízia 
elektroinštalácie, prerobenie umývadla, obkladu, vymaľovanie priestorov, úprava vstupu, 
zábradlie, spolu v hodnote za 820,- €. Zároveň požiadala poslancov o súhlas s výmenou 
zadných dverí, nakoľko je cez ne veľký únik tepla na jej náklady. P. kontrolórka upozornila, 
že pokiaľ poslanci chcú, nájomné môžu odpustiť. Spotreba energií by sa však odpúšťať 
nemala. Prítomní občania mali k prevádzke lekárne niekoľko pripomienok. Sú radi, že je 
u nás lekáreň, ale ráno by mala byť otvorená už od 8:00 a mali by tam mať väčšiu zásobu 
liekov. Na lieky musia ľudia čakať jeden a niekedy aj viac dní. Preto mnohí radšej vycestujú 
do Novej Bane a majú lieky okamžite. Pokiaľ by sa však dostupnosť liekov zlepšila, určite by 
sa to odrazilo aj na návštevnosti a tržbách lekárne. Poslanci nakoniec súhlasili s odpustením 
nájomného a zálohových platieb za el. energiu vo výške 270,- € s tým, že p. PharmDr. 
Oslancová by mala byť upovedomená aj o spomenutých sťažnostiach. 
 

U z n e s e n i e č. 10/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 
Žiadosť pobočky lekárne ALTHEA s.r.o., Žarnovica, prevádzka Veľká Lehota č. 50 
o prehodnotenie evidovanej pohľadávky za nájomné a energie za rok 2012 a následne odpis 
tejto pohľadávky vo výške 270,- €. 
Hlasovanie: všetci „za“ - 6 

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

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

P. starostka v zmysle zákona predložila poslancom písomné Oznámenie svojich 
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2012. Bližšie poslancov 
oboznámila s obsahom tohto oznámenia. Keďže na posudzovanie týchto pomerov je zriadená 
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komisia, ktorá sa riadi Rokovacím poriadkom, táto bude zasadať po ukončení obecného 
zastupiteľstva a o výsledku rokovania vyhotoví záznam. Poslanci túto informáciu vzali na 
vedomie. 
 
14. Rôzne. 

- podanie informácie o pokračovaní vo vysporiadaní pozemkov pod amfiteátrom 
a MK k amfiteátru  

P. starostka uviedla, že ako bolo spomenuté pri čerpaní rozpočtu obce, výdavky na nákup 
pozemkov boli 6 162,23 €. Z toho pozemky v hodnote 1 146,41 € neboli ešte zapísané na liste 
vlastníctva obce, v niektorých prípadoch prebiehajú v súčasnosti súdne pojednávania.  

 
- informácia o množstve a nákladoch za odvoz a uloženie KO za rok 2012 

Poslancom bol zaslaný domov prehľad o množstve a nákladoch na odvoz a uloženie 
komunálneho aj separovaného odpadu za rok 2012. Prehľad je zverejnený aj na úradnej tabuli 
a webovom sídle obce. V roku 2012 obec nemusela po prvýkrát doplácať za odvoz 
komunálneho odpadu, bol financovaný len z príjmov od daňovníkov, z Recyklačného fondu 
a za recykláciu elektroodpadu. Taktiež sme nemuseli platiť výdavky za odvoz pneumatík, 
ktoré nám firma V.O.D.S. Košice odviezla ako protihodnotu za vyzbieraný elektroodpad. 
Zároveň sa časť príjmov z Recyklačného fondu dáva ZŠ s MŠ za zbieranie tetrapakov. V roku 
2012 bola za to zaplatená doprava - 1 autobus na výlet do Tatralandie.  

 
- informácia o nákladoch na el. energiu a palivá v r. 2012 v budovách Spoločensko-
kultúrneho centra a ZŠ s MŠ 

Náklady na elektrickú energiu a palivá v celom objekte ZŠ s MŠ boli v r. 2012 vo výške 
8 451,70 €. V objekte Spoločensko - kultúrneho centra stála el. energia a palivá spolu 
3 845,38 €. V SKC sa spotrebovalo 9 129 kg peliet.  

 
- podanie informácie o prepracovaní projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu 
miestnych komunikácií 

P. starostka informovala prítomných, že dala prepracovať projektovú dokumentáciu, ktorá by 
mala zahŕňať všetky úseky miestnych komunikácií. 4.3.2013 príde odborne spôsobilá osoba 
na verejné obstarávanie, ktorá navrhne spôsob tohto obstarávania, pretože obec má na 
rezervnom fonde cca 190 000,- €, ale cena všetkých komunikácií podľa projektu je vyše 
500 000,- €. Pri rekonštrukcii ciest v roku 2012 sme však vysúťažili oveľa nižšie ceny ako sú 
uvedené v projekte. P. starostka ďalej uviedla, že súčasťou projektu sú aj cesty na Inovci. 
Dostala sa k nej informácia, že urbáristi podpísali zmluvu s firmou Magma Kamen.eu s.r.o. 
o ťažbe kameňa do r. 2015. Keďže znova majú ťažké autá chodiť po týchto cestách a ničiť 
ich, je na uváženie, či je efektívne vôbec do nich aj investovať.  

 
- podanie informácie o príprave programu a brožúry 33. Stretnutia Lehôt a Lhot 

Obecný úrad v spolupráci s poslancom RNDr. Michálikom spracovala brožúru, ktorá bude 
spolu s plagátom zaslaná všetkým Lehotám a Lhotám. Niekoľkým obciam bola rozposlaná 
informácia o možnosti zapojenia sa do programu Lehota baví Lehoty, ktorá je zverejnená aj 
na webovom sídle obce. Niektoré obce už prejavili aj záujem. Poslancom aj prítomným 
občanom bol predložený predbežný návrh programu. Výdavky na doteraz objednané skupiny 
sú vyčíslené na 7 600,- €, nie sú však zabezpečené ešte všetky skupiny.  Telefonicky sa p. 
starostka informovala aj na ozvučenie, prídu sa osobne pozrieť na priestory po spustení snehu. 
Ďalej sa riešilo aj rozmiestnenie stánkov, detských atrakcií, diskotéka, parkovanie, stanové 
tábory a hygienické zariadenia. Detské atrakcie ako aj diskotéka musia byť len na ihrisku, 
pretože nemáme iné vhodné priestranstvo v obci. Poslanci sa informovali aj na zabezpečenie 



 11

občerstvenia, či bude zastrešené jedným generálnym dodávateľom. Pivovar Steiger mal 
záujem o spoluprácu len ak by bol výhradným dodávateľom, s čím nesúhlasili ostatní 
predajcovia. Pre pivovar Heineken údajne táto akcia nie je dostatočne veľká, aby ju celú 
zastrešoval. Zároveň sa nám prihlasujú drobní súkromní dodávatelia, ktorí by chceli prísť 
predávať občerstvenie – nápoje a jedlo. Navrhlo sa na túto príležitosť spracovať samostatné 
VZN o dani za verejné priestranstvo, ktorá bude príjmom obce od týchto predajcov. P. 
starostka uzavrela tento bod s tým, že v najbližšej dobe bude zvolané pracovné stretnutie, na 
ktorom sa dohodnú detaily podujatia.  
 
14. Diskusia.  

Do diskusie sa zapojila p. Suchá, ktorá upozorňovala na zlý odtok odpadu 
z hygienických zariadení TJ, čo treba vyriešiť do konania 20. DFF a 33. Stretnutia Lehôt a 
Lhot.  P. starostka ešte informovala, že v školskom roku 2013/2014 nastúpi do 1. triedy 
v našej ZŠ s MŠ 11 prvákov. 

 Ďalej vyjadrila veľkú ľútosť nad tragickou udalosťou - vraždou neb. manželov Anny 
a Milana Šmondrkových, ktorá sa stala 13.02.2013. Poďakovala členom dobrovoľnej polície 
za pomoc pri pátraní a okrem toho Jozefovi Suchému a Vladimírovi Zduchovi za 
zabezpečovanie  dôstojnej  rozlúčky so zosnulými. 
 
15. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac diskutujúcich nebolo, účtovníčka p. Mániková prečítala schválené 
uznesenia č. 1-10/2013. 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: 
 
Ján Vatala        ........................    Marta Šmondrková 

    starostka obce 
 
Jaroslav Víglaský   ....................... 
 
 
 
Vyvesené: 06.03.2013 
Zvesené: ............................ 


