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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 05. augusta 2011 

 v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
 

       P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
       Ospravedlnený: Michal Jenis, neprítomný: Jaroslav Víglaský 
       Overovatelia: Jozef Mihál a Helena Cibiriová. 
       Okrem poslancov sa OZ zúčastnila hlavná kontrolórka obce Mária Šalková a 4 občania. 

 
Doplnenie do programu do bodu Rôzne: 

- Správa z vládneho auditu 
- Žiadosť n. o. Dominik o poskytnutie finančného príspevku na rozvoz stravy 
- Žiadosť TJ Partizán o finan. príspevok z obecného rozpočtu o rozšírenie hracej plochy 
 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 
2. Kontrola plnenia uznesenia o dňa 24.6.2011. 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.6.2011. 
4. Vyhodnotenie cenovej ponuky na zabezpečenie prípravy, dovozu a výdaja stravy – 

obedov pre deti, žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ Veľká Lehota s platnosťou od 
01.09.2011. 

5. Návrh na schválenie VZN č. 4/2011 
- o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej 

škole pre školský rok 2011/2012 
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ 

pre školský rok 2011/2012, 
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 

klubu detí pre školský rok 2011/2012, 
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo 

výdajnej školskej jedálni pre školský rok 2011/2012. 
6. Vyhodnotenie cenových ponúk na projekt Modernizácia verejného rozhlasu. 
7. Rôzne: 
- podanie informácie o pokračovaní prác na spevnení ostatných plôch okolo budovy 

SKC 
- podanie informácie o odvodnení ciest v časti obce Garajovci a Zduchovci, 
- podanie informácie o pokračovaní oplotenia dolného cintorína 
- Správa z vládneho auditu 
- Žiadosť n. o. Dominik o poskytnutie finančného príspevku na rozvoz stravy 
- Žiadosť TJ Partizán o fin. príspevok z obecného rozpočtu na rozšírenie hracej plochy. 
8. Diskusia 
9. Návrh na uznesenie a záver. 

 
1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, určenie overovateľov zápisnice. 

 Zasadnutie otvorila starostka obce o 17:00 hod. a privítala prítomných. Za 
overovateľov zápisnice navrhla p. Jozefa Mihála a p. Helenu Cibiriovú. Navrhovatelia boli 
všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení.                 

Zároveň prečítala návrh programu aj s návrhom na doplnenie do programu:  
- Správu z vládneho auditu, ktorú vykonala Správa finančnej kontroly Zvolen, 
-  Žiadosť neziskovej organizácie Dominik Veľká Lehota č. 431 o poskytnutie finančného 
príspevku na rozvoz stravy, 
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-  Žiadosť TJ Partizán o finančný príspevok z obecného rozpočtu na rozšírenie hracej 
plochy ihriska.  
Program bol aj s doplnenými bodmi poslancami jednohlasne schválený. 

 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 08.04.2011.  
Kontrolu plnenia uznesení prečítala poslancom starostka obce. 
U z n e s e n i e  č. 14/2011 splnené–Správou o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.3.2011 
U z n e s e n i e  č. 15/2011 splnené – schválením zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
U z n e s e n i e  č. 16/2011 splnené– Správou nezávislého audítora za rok 2010 
U z n e s e n i e č. 17/2011 splnené – schválením Záverečného účtu, celoročného 
hospodárenia obce za rok 2010 a prevedením prebytku hospodárenia do rezervného fondu. 
U z n e s e n i e č. 18/2011 splnené – Správou audítora k výročnej správe 
U z n e s e n i e č. 19/2011 splnené – Schválením IS č. 3/2011 Štatút obce 
U z n e s e n i e č. 20/2011 splnené – Schválením VZN č. 2/2011 Prevádzkový poriadok 
pohrebiska a domu smútku v obci Veľká Lehota 
U z n e s e n i e č. 21/2011 splnené – Schválením VZN č. 3/2011 o Rade ZŠ s MŠ 
a doplnením nového člena rady ZŠ s MŠ p. Igora Víglaského 
U z n e s e n i e č. 22/2011 splnené – schválením platu starostky obce 
U z n e s e n i e č. 23/2011 splnené – Schválením IS č. 5/2011 Zásady odmeňovania starostu, 
poslancov a zamestnancov 
U z n e s e n i e č. 24/2011 splnené – Správou hlavného kontrolóra obce 
U z n e s e n i e č. 25/2011 splnené–schválený Plán kontr. činnosti hl. kontrolóra na II. polr.  
U z n e s e n i e č. 26/2011 splnené – schválený priamy predaj pozemku p. Helene 
Kocianovej Veľká Lehota 240, uznesenie sa pravdepodobne zruší, nakoľko p. Kocianová 
mení svoje rozhodnutie, po obdržaní jej písomného stanoviska sa podá návrh na zrušenie 
uznesenia. 
 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.06.2011 
      Čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.06.2011 prečítala prítomným účtovníčka obce p. 
Mániková. Prítomní poslanci nemali k čerpaniu žiadne výhrady.  
 
                                                                                   U z n e s e n i e  č. 27/2011                                                  
Obecné zastupiteľstvo  

B e r i e  n a  v e d o m i e 
 Správu o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.06.2011 
                                                                                                                                   Marta Šmondrková 
                           starostka obce 
 

4. Vyhodnotenie cenovej ponuky na zabezpečenie prípravy, dovozu 
a výdaja stravy – obedov pre deti, žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ Veľká 
Lehota s platnosťou od 1.9.2011 
P. starostka informovala prítomných o tom, že zaslala 4 dodávateľom písomne žiadosť 
o vypracovanie cenovej ponuky na zabezpečenie prípravy, dovozu a výdaja stravy- obedov  
pre deti, žiakov a zamestnancov   ZŠ s MŠ Veľká Lehota od 1.9.2011, a to: 
- Neziskovú organizáciu Dominik Veľká Lehota č. 431, 
-  Michal Konečný - GASTRO-NOV Železničný rad 24, Nová Baňa,  
-  Ivan Lachký Cintorínska 18/5, Nová Baňa. 
Telefonicky bol oslovený aj p. Ivan Benč, ktorý dovážal stravu pre ZŠ s MŠ už v minulosti. 
Momentálne má prenajatý  bufet pri železničnej stanici a nemá na to priestorové kapacity. 
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 Nové cenové ponuky na dovoz stravy bolo potrebné zistiť, nakoľko n. o. Dominik dala 
výpoveď zmluvy o zabezpečení stravovania pre ZŠ s MŠ k 31.8.2011, pretože požadovali 
nové podmienky na ďalšie poskytovanie stravy. P. starostka ďalej informovala poslancov 
a občanov, že cenovú ponuku predložila len n. o. Dominik, pretože p. Benč a p. Lachký 
nemajú kapacity na varenie takéhoto počtu obedov a p. Konečný ponuku nepredložil, nakoľko 
už nevozí stravu do firmy KOVACO, vzrástla aj cena pohonných hmôt a jeho režijné náklady 
by boli príliš veľké – oznámil telefonicky. Nezisková organizácia Dominik  predložila cenovú 
ponuku v 3. finančnom pásme nákladov na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov platných od 01.01.2010. Finančné pásma určuje Ministerstvo školstva SR 
a stanovuje nimi náklady na potraviny na jedno jedlo, ktoré hradia rodičia, resp. zákonní 
zástupcovia detí a žiakov. K tomuto p. starostka uviedla, že cena potravín výrazne stúpla a aj 
poslanec p. Michálik  dodal, že jedáleň strednej školy v Hodruši-Hámroch varí obedy za ceny 
v  III. pásme. Podľa informácií z Krajského školského úradu, ktoré zistila vedúca výdajnej 
školskej jedálne p. Garajová, pri zmene finančného pásma sa musí dodržať postupnosť, t.j. do 
31.08.2011 platilo pre ZŠ s MŠ Veľká Lehota I. finančné pásmo, od 1.9.2011 môže platiť len 
II. pásmo. Finančné pásmo III. môže platiť len od 01.01.2012. Zároveň MŠ SR vydalo 
nové finančné pásma platné od 01.09.2011, preto bola pred začatím OZ predložená 
poslancom nová - prepracovaná ponuka z n. o. Dominik aj s novými finančnými pásmami. 
Okrem toho obec bude musieť zabezpečiť aj výdaj stravy, nakoľko  n. o. Dominik v cenovej 
ponuke uviedla, že nie je schopná zabezpečiť výdaj stravy z personálnych dôvodov. P. 
starostka navrhla, že stravu bude zatiaľ vydávať p. Júlia Garajová,  ktorá je zamestnaná cez 
§50i) - časť jej mzdy prepláca Úrad práce, soc. vecí a rodiny, a p. Pastierová, ktorá je na 
aktivačných prácach obce a bude umývať riad. Takto by nebolo potrebné  zvyšovať rozpočet 
pre výdajnú školskú jedáleň. Obe pracovníčky musia mať zdravotnú prehliadku, platný 
zdravotný preukaz a p. Júlia Garajová musí absolvovať aj školenie, ktoré stojí cca 50,- €. 
Výdajnú školskú jedáleň kontroluje aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva, z tohto 
dôvodu musia byť všetky tieto náležitosti splnené. 
Konečná cena obedov pre ZŠ s MŠ bola navrhnutá nasledovne: 
Materská škola:  0,64 € potraviny (hradia rodičia) 1,35 € réžia (hradí obec) 
ZŠ – I. stupeň:  0,95 € potraviny (hradia rodičia) 1,37 € réžia (hradí obec) 
ZŠ – II. stupeň: 1,01 € potraviny (hradia rodičia) 1,39 € réžia (hradí obec) 
Zamestnanci:  1,12 € potraviny    1,38 € réžia  

 
Keďže Dominik n. o. predložil jedinú ponuku na dovoz stravy, poslanci k vyššie 

uvedenej cene obedov a II. finančnému pásmu nákladov na nákup potravín nemali námietky. 
 

                                                                                     U z n e s e n i e  č. 28/2011 
Obecné zastupiteľstvo 
 A/  S c h v a ľ u j e  

1. Dominik n. o. ako dodávateľa stravy do ZŠ s MŠ od 01.09.2011 
2. Druhé finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov a príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške 
nákladov na nákup potravín od 01.09.2011 

B/  u k l a d á 
Riaditeľke ZŠ s MŠ uzatvoriť zmluvu o dodávke stravy pre deti a žiakov ZŠ s MŠ 
a zamestnancov ZŠ s MŠ s dodávateľom Dominik n. o. od 01.09.2011 
Hlasovanie : všetci za   
                                                                                                              Marta Šmondrková 
                                                                                                              starostka obce  
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5. Návrh na schválenie VZN č. 4/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole pre školský rok 
2011/2012, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za 
pobyt dieťaťa v MŠ pre školský rok 2011/2012, o výške mesačného príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí pre školský 
rok 2011/2012, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhradu vo výdajnej školskej jedálni pre školský rok 2011/2012. 
  Predložený návrh VZN č. 4/2011 nadväzuje na bod programu 4, v ktorom bola 
vyhodnotená cenová ponuka  n. o. Dominik Veľká Lehota č. 431 na dovoz stravy pre ZŠ 
s MŠ. Spolu s prepracovanou ponukou a novými finančnými pásmami obdržali poslanci pred 
začatím OZ aj nový návrh VZN č. 4/2011 zmenený s novými cenami za stravu v článku 6 
ods. 1 písm.a-g. K návrhu VZN mala pripomienku aj kontrolórka obce p. Šalková, ktorá 
navrhla v názve VZN doplniť k zápisu dieťaťa „a školský rok 2012/2013“, pri výškach 
príspevkov neuvádzať školský rok a v článku 5 ods. 1b) pri platbách za školský klub detí za 
deti z rodín v hmotnej núdzi upraviť štylizáciu zo „sumu 0,00 € za“ na „oslobodené od 
uhrádzania mesačného príspevku je“. Platby za pobyt dieťaťa v MŠ a v Školskom klube 
detí zostali nezmenené. Poslanci k návrhu VZN a pripomienkam k nemu nemali žiadne 
výhrady a jednohlasne ho schválili. 
                       U z n e s e n i e   č. 29/2011 
Obecné zastupiteľstvo  
    A/ S c h v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2011/2012 a školský rok 2012/2013, o  
výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 
škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 
klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
vo výdajnej školskej jedálni. 
 
B/ u k l a d á 
Účtovníčke p. Mánikovej vyvesiť VZN po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovej 
stránke obce a odoslať kópiu VZN do ZŠ s MŠ Veľká Lehota. 
Hlasovanie: všetci za     
                                                                                                 Marta Šmondrková 
                                                                                                          starostka obce 
 
 6. Vyhodnotenie cenových ponúk na projekt Modernizácia verejného 
rozhlasu. 
P. starostka oboznámila prítomných, že zaslala 4 firmám žiadosť o spracovanie cenovej 
ponuky na Modernizáciu verejného rozhlasu. Firmám bola zaslaná Výzva na podprahovú 
zákazku podľa zákona o verejnom obstarávaní s popisom požadovaného systému a prázdna 
tabuľka výkaz-výmer, podľa ktorého mali spracovať rozpočet a cenovú kalkuláciu. Vo výzve 
bola stanovená aj podmienka, aby bolo možné drôtový rozhlas prepojiť s už existujúcim 
bezdrôtovým rozhlasom, na ktorý je napojená časť obce Inovec a Pirte. Cenovú ponuku 
v zalepených obálkach predložili firmy: 
 
Anton Cpin, Prešov,   cena: 14 961,- €   bez DPH, 17 953,20 € s DPH 
Firma MK hlas, s.r.o., Sabinov,  cena: 17 496,75 € bez DPH, 20 996,10 € s DPH 
KFT-Elektro, s.r.o., Veľká Lehota,  cena: 24 883,40 € bez DPH, 29 860,08 € s DPH 
Viliam Holý – ELBA.H, Nová Baňa, cena: 31 585,20 € bez DPH, 37 902,24 € s DPH 
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Po rozsiahlej diskusii k tejto téme sa poslanci rozhodli nevybrať ponuku firmy Viliam Holý – 
ELBA.H, Nová Baňa, nakoľko bola najvyššia zo všetkých ponúk s výrazným rozdielom. 
K cenovej ponuke sa vyjadril aj Mgr. Pavel Kocian, ktorý zastupoval firmu KFT-Elektro 
Veľká Lehota. Uviedol, že ponuky sa môžu cenovo líšiť aj podľa druhu a typu materiálu, 
rozdielny môže byť kábel, typy reproduktorov, kotevná svorka, ktorá bude držať kábel 
a výrazný rozdiel môže byť aj v ústredni. Účtovníčka obce p. Mániková uviedla, že obec ako 
verejný obstarávateľ nemôže určiť typ alebo konkrétny výrobok, značku a pod. Nakoniec sa 
poslanci zhodli na tom, že vo výbere sa bude pokračovať v druhom kole, dodávatelia do 10 
dní cenové ponuky doplnia o referencie (kde firmy realizovali rekonštrukcie, modernizácie 
alebo výstavbu nových rozhlasov), druh a typ materiálu (katalógový list kotevnej svorky – 
objímky, ktorá bude držať závesný kábel, typ a výrobcu kábla, typ a výrobcu reproduktorov, 
typ a označenie – názov ústredne), záručnú dobu, servisné podmienky, priložia vyhlásenie 
o zhode na použitý materiál a návrh zmluvy o dielo. Ďalej p. Kocian povedal, že by radšej 
odporúčal hrubší kábel, aby bola zabezpečená dobrá intenzita signálu aj v najvzdialenejších 
miestach. Poslanec p. Igor Víglaský bol za to, aby bola vybratá cenová ponuka firmy v ktorej 
pracujú pracovníci z našej obce /KFT- Elektro, s.r.o. Veľká Lehota, Viliam Holý – ELBA. H, 
Nová Baňa/. Starostka obce  povedala, že súťaž sa robí preto, aby sa efektívne a hospodárne 
využívali financie obce. V prípade výberu jednej z firiem, ktorá dala vyššiu cenovú ponuku 
uznesenie nepodpíše, lebo ona je zodpovedná za hospodárenie s finančnými prostriedkami 
obce, ktoré môže kedykoľvek skontrolovať finančná kontrola.                           
    

 U z n e s e n i e   č. 30/2011 
Obecné zastupiteľstvo  
    v y b e r á 
Do 2. kola podprahovej zákazky „Modernizácia verejného rozhlasu“ 3 uchádzačov:  
Anton Cpin, Prešov,   cena: 14 961,- € bez DPH, 17 953,20 € s DPH 
Firma MK hlas, s.r.o., Sabinov,  cena: 17 496,75 € bez DPH, 20 996,10 € s DPH 
KFT-Elektro, s.r.o., Veľká Lehota,  cena: 24 883,40 € bez DPH, 29 860,08 € s DPH, 
a zároveň požaduje do 10 dní doplniť referencie (kde firmy realizovali rekonštrukcie, 
modernizácie alebo výstavbu nových rozhlasov), druh a typ materiálu (katalógový list 
kotevnej svorky – objímky, ktorá bude držať závesný kábel, typ a výrobcu kábla, typ 
a výrobcu reproduktorov, typ a označenie – názov ústredne), záručnú dobu, servisné 
podmienky, priložiť vyhlásenie o zhode na použitý materiál a predložiť návrh Zmluvy o dielo. 
Hlasovanie: všetci za     
                                                                                                 Marta Šmondrková 
                                                                                                          starostka obce 
 
7. Rôzne – podanie informácie o pokračovaní prác na spevnení ostatných plôch 
okolo budovy SKC 
 Starostka obce informovala poslancov, že oslovila p. Bistu z firmy STAVIS Prievidza, 
aby spracovali cenovú ponuku na spevnenie plôch okolo budovy SKC (odvodňovacie žľaby, 
chodník, dlažba, asfaltová cesta). P. Bista predložil ponuku podľa pôvodného projektu 
a s cenami, s ktorými firma STAVIS vyhrala verejné obstarávanie. Zároveň je stále platná aj 
zmluva o dielo. Tieto informácie preveril aj p. Schmidt ako odborne spôsobilá osoba na 
verejné obstarávanie. Firma STAVIS predložila ponuku vo výške 29 358,68 € s DPH. Ponuka 
je oproti pôvodnému rozpočtu z r. 2008 ešte o 500,- € nižšia, navýšená je o nové položky – 2 
odvodňovacie žľaby (28m) na oboch stranách vozovky, čo predstavuje čiastku 2 391,- €. 
Ponuku si prezrel aj p. Baranec – majiteľ firmy UNISTAV, ktorý hovoril, že ceny nie sú 
predražené, možno by videl ešte rezervu v materiály – mohla by sa použiť lacnejšia dlažba. 
Na to p. starostka dodala, že p. Bista sľúbil, že cez víkend spracuje ďalší variant ponuky, kde 
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bude použitý iný materiál – dlažba namiesto asfaltového koberca. V pondelok 8.8. by mala 
mať túto ponuku k dispozícii. Poslanci sa dohodli, že pri výbere dodávateľa na Modernizáciu 
verejného rozhlasu posúdia aj ponuku firmy STAVIS na spevnenie ostatných plôch okolo 
budovy SKC a v prípade jej akceptovania bude schválená aj zmena rozpočtu obce na túto 
akciu. 
 
- podanie informácie o odvodnení ciest v časti obce Garajovci a Zduchovci 
P. starostka oboznámila prítomných s tým, že sa začalo s odvodnením cesty v časti obce 
Zduchovci a bude sa pokračovať v časti obce Garajovci. Odvodnenie robí obec s pracovníkmi 
na aktivačných prácach, od firmy Mgr. Jána Kociana je objednaný mini bager na kopanie 
odvodnenia pod žľaby a p. František Kocian odváža na traktore zeminu. Práce v časti obce 
Zduchovci sú komplikované, pretože cesta je úzka a okrem p. Baranca nikto z občanov 
nechce mať vybudovaný rygol pred svojou bránou. P. starostka ešte dodala, že aby obec 
mohla financovať opravu ciest v širšom rozsahu, museli by sa použiť kapitálové výdavky. Na 
to je ale potrebné mať spracovaný projekt a stavebné povolenie. Projekt stojí cca. 5000,- € 
(150 000,- Sk). Za túto cenu by bol spracovaný projekt ale nielen na cestu u Zduchov, ale na 
viacero ciest v obci, aj tie, kde je už spravený vodovod. Z bežných výdavkov môže obec 
financovať iba bežnú opravu a údržbu. Keďže stav cesty u Zduchov možno považovať za 
havarijný, bolo potrebné riešiť ho ihneď, aj keď vodovod touto trasou nie je ešte 
zrekonštruovaný. P. Víglaský sa opýtal, či sa bude cesta u Zduchov aj betónovať. P. starostka 
na to odpovedala, že v prvom rade je potrebné cestu odvodniť, pretože keby bola len 
zabetónovaná, po niekoľkých dažďoch by voda zničila aj betón. Potom sa na ceste 
môžu betónovať tie najväčšie jamy.  
 
- podanie informácie o pokračovaní oplotenia dolného cintorína 
Ďalej p. starostka dodala, že okrem opravy ciest sa pokračuje aj v oplotení dolného cintorína. 
Položila sa dlažba pred urnovým múrom a začalo sa kopať v dolnom cintoríne, kde chýba 
oplotenie. Zároveň informovala, že bude nutné urobiť projekt a stavebné povolenie aby sa 
oplotenie mohlo financovať z kapitálových výdavkov. 
 
- Správa z vládneho auditu 
Starostka obce informovala poslancov, že obec mala vládny audit zo Správy finančnej 
kontroly Zvolen. Požiadala ekonómku a účtovníčku p. Mánikovú, aby oboznámila 
prítomných s výsledkami auditu. P. Mániková uviedla, že audit, ktorý prebehol od 12. do 
18.07.2011 bol zameraný na kontrolu použitia a zúčtovania prostriedkov poskytnutých obci 
z verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR za roky 2008-2010. Obec nedostala žiadnu 
finančnú sankciu. Vládny audit vytkol 4 formálne nedostatky, ktoré sa týkali bezdrôtového 
rozhlasu, a ktoré boli už aj odstránené a ich odstránenie bolo písomne oznámené aj Správe 
finančnej kontroly Zvolen. Hlavná kontrolórka obce p. Šalková sa k výsledku auditu vyjadrila 
pochvalne, že podľa Správy z vládneho auditu dopadol tento audit veľmi dobre. P. starostka 
zdôraznila, že aj vďaka  účtovníčke p. Mánikovej. 
 

U z n e s e n i e   č. 31/2011 
Obecné zastupiteľstvo  
    B e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu z vládneho auditu vykonaného Správou finančnej kontroly Zvolen v dňoch 12.-
18.7.2011 na Obecnom úrade vo Veľkej Lehote. 
                                                                                                 Marta Šmondrková 
                                                                                                          starostka obce 
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- Žiadosť n. o. Dominik o poskytnutie finančného príspevku na rozvoz stravy 
P. starostka pokračovala ďalej informáciou o podanej žiadosti n. o. Dominik 

o poskytnutie finančného príspevku na rozvoz stravy pre dôchodcov. P. František Garaj podal 
žiadosť o príspevok vo výške 1000,- €. Tento príspevok by mu mal pokryť asi jednu tretinu 
nákladov na rozvoz stravy pre dôchodcov vo Veľkej Lehote v roku 2011. Stravu vozí 
dôchodcom domov približne 1,5 roka a stále mu príjem nepokrýva všetky jeho výdavky na 
dovoz. P. starostka ešte k tomu dodala, že obec dostáva v podielových daniach cca. 3000,- € 
na dôchodcov nad 62 rokov. Keďže obec v súčasnosti neposkytuje opatrovateľskú službu, 
mohla by starostlivosť o dôchodcov financovať takýmto spôsobom. Takto by mali 
zabezpečené aspoň 1 teplé jedlo denne. Zároveň povedala, že sa poradila pred zasadnutím OZ 
aj s p. kontrolórkou, akou formou by mal byť tento príspevok poskytnutý, ktorá odporučila 
poskytnúť príspevok formou účelovej dotácie na rozvoz stravy. Poslanci sa opýtali, či sa 
príspevok bude vzťahovať na všetkých dôchodcov, ktorí si objednajú obed, alebo sa bude 
sledovať ich príjem a pod. P. starostka odpovedala, že väčšina dôchodcov v obci má veľmi 
nízke dôchodky, čo ukázalo aj zapisovanie na potravinovú pomoc a dotácia by mala byť 
určená pre všetkých dôchodcov s trvalým pobytom v obci Veľká Lehota. Poslanci nemali 
námietky poskytnúť dotáciu 1000,- € na dovoz stravy n. o. Dominik a jednohlasne ju 
schválili. 

U z n e s e n i e   č. 32/2011 
Obecné zastupiteľstvo  
    A/ S c h v a ľ u j e 

1. Dotáciu pre Dominik n. o. na dovoz stravy pre dôchodcov  s trvalým pobytom v obci 
Veľká Lehota vo výške 1000,- € na rok 2011. 

2. Zmenu rozpočtu obce:  
Program /klasifikácia/zdroj:  8.4/ 10.7.0/642002/41  + 1000,- € 
                         5.1/04.5.1.3/717002/41 - 1000,- € 

B/ u k l a d á 
1. starostke obce uzatvoriť zmluvu o dotácii s Dominik n. o. 
2. účtovníčke p. Mánikovej previesť finančné prostriedky na účet Dominik n. o. 

Hlasovanie: všetci za     
                                                                                                 Marta Šmondrková 
                                                                                                          starostka obce 
 
- Žiadosť TJ Partizán o finančný príspevok z obecného rozpočtu 
P. starostka oboznámila poslancov, že TJ Partizán predložila písomnú žiadosť o finančný 
príspevok z obecného rozpočtu vo výške do 9000,- €. Príspevok žiadajú na materiál potrebný 
na realizáciu odvodnenia a rozšírenia hracej plochy – ihriska. O slovo sa prihlásil p. Baranec, 
predseda TJ Partizán, ktorý ďalej odôvodňoval žiadosť tým, že mužstvo TJ Partizán sa 
dostalo do A triedy, v ktorej musí aj hracia plocha spĺňať určité požiadavky. Z toho dôvodu 
chcú členovia TJ Partizán rozšíriť hraciu plochu a vybudovať jej zavlažovanie. Na 
zavlažovanie sa im podarilo vybaviť dotáciu z Nadácie SLSP vo výške 3000,- €.  Ďalej p. 
Baranec uviedol, že aj on sám pomocou svojej firmy UNISTAV veľa podporuje finančne TJ 
Partizán a futbal v obci, ale aj jeho možnosti sú obmedzené. Ešte dodal, že by to bola aj dobrá 
príprava na Stretnutie Lehôt a Lhot, ktoré bude v roku 2013 organizovať Obec Veľká Lehota, 
aby všetky prípravy nezostávali obci na poslednú chvíľu. Zároveň prisľúbil pomoc od TJ 
Partizán pri organizácii tohto stretnutia. Do diskusie k tejto téme sa zapojil aj p. Peter 
Víglaský, ktorý hovoril, že by bolo dobré zrealizovať aj opláštenie telocvične. Poslanec p. 
Jozef Mihál sa ho opýtal, čo vlastne chce, aby sa v obci spravilo, či sa budú opravovať cesty, 
alebo telocvičňa. Na to aj účtovníčka obce p. Mániková uviedla, že ak sa poslanci rozhodnú 
realizovať všetky akcie a rekonštrukcie naraz, rezervný fond obce bude takmer vyčerpaný 
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a v prípade nejakej mimoriadnej alebo havarijnej situácie ju nebude mať obec z čoho 
financovať. P. starostka tiež dodala, že nenechá obec bez finančnej rezervy na účte, pretože 
situácia s príjmami obce z podielových daní je stále neistá, štát tlačí na obce, aby zvyšovali 
svoje príjmy zvyšovaním miestnych daní. Ďalej doplnila, že pred zasadnutím OZ 
konzultovala s p. kontrolórkou aj s p. Barancom možnosti financovania rozšírenia hracej 
plochy. Na to, aby mohli byť čerpané kapitálové výdavky, je potrebné spracovať projekt 
a podať žiadosť na stavebné povolenie. P. Baranec povedal, že o spracovanie projektu sa 
postará on a obec ako vlastník pozemkov zabezpečí vybavenie stavebného povolenia. 
Zároveň uviedol, že od r. 2014 by mali byť nové výzvy na čerpanie eurofondov aj na športové 
účely, tieto výzvy budú sledovať a informovať o nich obec, príp. sa budú podieľať na príprave 
projektov. Poslanci sa nakoniec rozhodli podporiť požiadavku TJ Partizán v plnej výške 
a povolili presunúť v rozpočte kapitálové výdavky vo výške 9000,- € z výstavby telocvične na 
rozšírenie hracej plochy ihriska. Presnú ekonomickú klasifikáciu stanoví ekonómka 
a účtovníčka obce v spolupráci s kontrolórkou obce podľa projektovej dokumentácie. 

U z n e s e n i e   č. 33/2011 
Obecné zastupiteľstvo  
    A/ S c h v a ľ u j e 

Zmenu rozpočtu obce: 
Program/klasifik./zdroj:  7.4/ 08.1.0/717001/41  - 9000,- € 
     7.4/ 08.1.0/717003/41  + 9000,- € 

Hlasovanie: všetci za     
                                                                                                 Marta Šmondrková 
                                                                                                          starostka obce 
8. Diskusia. 

V rámci diskusie p. starostka informovala, že pri kopaní priepustu pri ZŠ s MŠ našli 
pracovníci na aktivačných prácach rúru, cez ktorú je zvedená voda od budovy bytovky a ZŠ 
a vyteká na ceste. Bude sa musieť prekopať cesta, parkovisko a betónová rúra a zviesť vodu 
ďalšou rúrou do potoka. 

 
P. starostka ďalej informovala prítomných aj o tom, že ZŠ s MŠ dostala 

dofinancovanie z Krajského školského úradu vo výške 10 000,- €, takže zatiaľ nie je potrebné 
našťastie riešiť spájanie ďalších ročníkov.  

 
Stretnutie Lehôt a Lhot 2013 – chcela požiadať o finančný príspevok z fondov 

Európskej únie tak, ako aj Mníchova Lehota, chcela zabezpečiť cezhraničnú spoluprácu, ale 
nie je to možné, pretože o príspevok môžu požiadať iba obce a mestá z Trnavského, 
Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja. Z toho dôvodu naša obec, ktorá patrí do 
Banskobystrického samosprávneho kraja, nemôže podať projekt a požiadať o príspevok. 
Zároveň uviedla, že Mníchova Lehota pri Trenčíne postavila program na drahých skupinách 
a účinkujúcich, pretože na to dostala  príspevok  z programu cezhraničnej spolupráce. 
Podporované sú projekty v Slovenskej republike na území Trnavského, Trenčianskeho 
a Žilinského samosprávneho. V Českej republike ide o územie Juhomoravského, Zlínskeho 
a Moravskosliezkeho kraja. Obci Veľká Lehota sa to netýka. 

 
P. starostka hovorila aj o dodávateľovi fasádnych hodín na SKC-firme Elekon s.r.o., 
Moyzesova 23, 033 01 Liptovský Hrádok, ktorá súhlasila s vrátením časti peňazí za to, že 
hodiny stále meškajú, kazia sa a nefungujú tak bezproblémovo, ako by mali. Poslanci sa 
vyjadrili, že aj keď firma vráti časť peňazí, čo bude obec robiť s problémovými hodinami? 
Bude si musieť zakúpiť druhé–funkčné. Preto boli za také riešenie, aby firma ELEKON s.r.o., 
Liptovský Hrádok vrátila celú sumu za 2 ks fasádnych hodín, hodiny zdemontovala a zobrala.   
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9. Návrh na uznesenie a záver. 
           Keďže viac bodov jednania nebolo, starostka obce dala hlasovať za uznesenia               
č. 27-33/2011, ktoré všetci poslanci schválili. Záverom poďakovala prítomným za účasť a 
zasadnutie ukončila o 19:45 hod. 
            
 Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
 
Zapísala: Mániková 
 
Overovatelia:  
Jozef Mihál             Marta Šmondrková 
                  starostka obce 
 
Helena Cibiriová 
 
 
 
Vyvesené : 10.08.2011 
 
Zvesené : ............................ 


