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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 9. decembra 2011 o 17.00 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra Obce Veľká Lehota 
 
       P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
       Overovatelia:  RNDr. Peter Michálik  
                               Jozef Mihál 
 
        Okrem poslancov sa zasadnutia zúčastnila kontrolórka obce Mária Šalková a 4 občania obce. 
 
Návrh  programu:  

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 28.9.2011.  
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.9.2011. 
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2012-2014 
6. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2012 až 2014 
7. Návrh na schválenie VZN č. 5/2011 o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným úradom       
vo Veľkej Lehote. 
8. Návrh na schválenie  dodatku č. 1 k VZN č.4/2011 
  - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ  
  - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ  
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD 
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo výdajnej 
školskej jedálni pre školský rok 2012/2013 

9. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 5/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
10. Návrh na schválenie VZN č. 6/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 
a dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľká Lehota  
11.  Správa z kontrolnej činnosti  kontrolórky obce. 
12. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2010. 
13. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2012. 
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na l. polrok 2012. 

    15. Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2011. Návrh na zloženie inventarizačných   
          komisií.       
    16. Návrh na zrušenie členstva v Asociácii horských sídiel Slovenska 
    17.  Zasadnutie krízového štábu obce Veľká Lehota  
Doplnenie  programu.  
    18. Návrh na schválenie ročnej odmeny pre kontrolórku obce.   
    19. Rôzne – podanie informácie o ukončení  prác na spevnení plôch okolo budovy SKC. 

– podanie informácie o ukončení prác na odvodnení cesty v časti obce Zduchovci 
– podanie informácie o ukončení modernizácie verejného rozhlasu 
- podanie informácie o vyhlásení výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
- podanie informácie o možnosti zákazu prevádzkovania hazardných hier od 1.9.2011 
-podanie informácie o ukončení nájmu nebytových priestorov bývalý OcÚ - p. Ďatková.  

     20. Diskusia.  
     21. Návrh na uznesenie a záver.  
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1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, určenie overovateľov zápisnice. 
 

 Zasadnutie otvorila starostka obce o 17:00 hod. a privítala prítomných. Za overovateľov 
zápisnice navrhla p. RNDr. Petra Michálika a Jozefa Mihála. Navrhovatelia boli všetkými 
prítomnými poslancami jednohlasne schválení.                 
Zároveň prečítala návrh programu aj s návrhom na doplnenie do bodu programu: Návrh na 
schválenie ročnej odmeny pre kontrolórku obce. Program aj s doplneným bodom bol poslancami 
jednohlasne schválený. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 28.9.2011.   
Uznesením  č. 37/2011 boli  schválené zmeny v rozpočte a  ZŠ s MŠ -splnené. 
Uznesením  č. 38/2011  bola  vzatá na vedomie správa z kontroly hlavnej kontrolórky obce - splnené 
 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.9.2011. 
 

Správu o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.9.2011 poslanci obdržali spolu s pozvánkou  
a s materiálom sa mohli podrobne oboznámiť. Na zasadnutí účtovná pracovníčka obce p. Mániková  
nahlas prečítala čerpanie  a podala i bližšie vysvetlenie k jednotlivým položkám. K správe za obec 
ako i k správe za ZŠ s MŠ neboli vznesené žiadne pripomienky a poslanci tieto  vzali na vedomie. 
Správa o čerpaní rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. 
      
                                                                                                                   U z n e s e n i e  č. 39/2011                                                  
Obecné zastupiteľstvo 
Berie na vedomie  
Správu o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.9.2011   
 
Hlasovanie: prítomní – 6 všetci „za“   
(p. Cibiriová Helena prišla na zasadnutie OZ po prerokovaní tohto bodu)              Marta Šmondrková 
                                                                                                                                           starostka obce 
               
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. 
                                                                                                                                    
 Účtovná pracovníčka obce prečítala návrh úpravy rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. Zmeny rozpočtu 
ZŠ sa týkali zníženia prostriedkov  z prenesených kompetencií pre ZŠ z KŠÚ o 1454,- €, zníženie 
vlastných príjmov MŠ o 168,65€, v ŠKD o 80,50€ a zvýšenie príjmov  z obce za triedený zber - 
tetrapaky. Ďalšou  zmenou bolo dofinancovanie mzdových prostriedkov  ZŠ o 5 000€. Na mzdy 
a odvody bolo nutné dofinancovať 696,66€  z prevádzkových nákladov z položky energie Zároveň 
starostka obce informovala prítomných o tom, že vedenie  ZŠ  zakúpi za 2 813 € žiacke stoly, 
stoličky, učiteľské katedry a stoličky. Zároveň časť nevyčerpaných prevádzkových nákladov 
bude presunutá na rok 2012. Žiadne iné návrhy alebo zmeny poslanci nemali a úpravu rozpočtu 
schválili podľa prílohy, ktorá tvorí prílohu zápisnice. Ďalej p. Mániková prečítala návrh úpravy 
rozpočtu.  

Program  

Podpro-
gram a 
prvok 

Funk č. 
klasif. Ekon. klasif. 

Úprava o 
sumu Text 

PRÍJMY:          + 185,-  SPOLU 

      221004   KZ 41  +70,- € Stavebná správa   

      133012   KZ 41  +55,- € Daň za verejné priestranstvo   

      223001  KZ 41  +60,- € Vyhláška v MR   

VÝDAVKY:       185,- €                   SPOLU 
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Program 2: 2.1.2 01.1.2 637005 KZ 41  +45,-€  Audit KÚZ   
Program 3: 3.2.4 06.6.0 632003   KZ 41  + 80,- € Poštovné - stavebná správa   

  3.1.1 01.1.1.6 637003   KZ 41  +100,- € Inzercia   

  3.1.1 01.1.1.6 632004   KZ 41  +20,- € 
Doména web stránka na r. 
2012   

Program 5: 5.1 04.5.1.3 637027   KZ 41  +600,- € Dohody - údržba ciest   

  5.1 04.5.1.3    +66,- € 
Kolok na kúpnu zmluvu na 
cesty   

  5.3.2 06.2.0 
633010  KZ 41, 

11T1, 11T2  +20,- € Prac. pomôcky - MOS   

  5.1 04.5.1.3 633006 KZ41  +6250,- € Materiál - cesty, štrky..   

  5.1 04.5.1.3 635006 KZ41  + 2830,- € Oprava, údržba ciest   
  5.3.2 06.2.0 635004   KZ 41  +100,- € Oprava krovinorezu   

  5.1 04.5.1.3 717002 KZ41  - 5800,-€ Rekonštrukcia ciest   
              

Program 7: 7.2.3 08.2.0.9 637027  KZ 41  +150,- € 
Dohody - kreslenie do pam. 
knihy, ostat. kult. podujatia   

  7.1 08.2.0.9 717001  KZ 41  +700,- € Spevnené plochy - MSKC   

  7.1 08.2.0.9             KZ 41  +700,- € 
Žalúzie - sob. miestnosť 
MSKC   

  7.2.3 08.2.0.9 637003  KZ 41  +180,- € 
Propagačné predmety 
kalendáre   

  7.2.3 08.2.0.9 634004KZ 41  +730,- € Prepravné    

  7.4 08.1.0 717001 KZ41  - 6606,-€ 
Realizácia nových stavieb - 
telocvičňa   

Program 8: 8.1 08.4.0 717001  KZ 41  +20,- € 
Realizácia nových stavieb 
kolumbárium   

 
 Poslanci k úprave nemali žiadne pripomienky.  
                                                                                                U z n e s e n i e   č. 40/2011  
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e  

1) úpravu rozpočtu obce  
2) úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ  k 30.11. 2011  a k 9.12.2011 podľa prílohy  

Hlasovanie: prítomní – 6 všetci „za“   
(p. Cibiriová Helena prišla na zasadnutie OZ po prerokovaní tohto bodu)    

 Marta Šmondrková 
                                                                                                                                                   starostka obce 

 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2012-2014 
 

 K navrhovanému rozpočtu prečítala písomné stanovisko hlavná kontrolórka obce p. Mária 
Šalková.  Prečítala plánované príjmy a výdavky, upozornila poslancov na to, že obec podľa 
navrhnutého rozpočtu bude doplácať na nakladanie s odpadmi  2 211€ čo nie je v súlade  so zákonom 
o odpadoch č. 223/2001 Z.z. Na záver skonštatovala, že boli splnené podmienky pri spracovaní 
rozpočtu  podľa zákona č. 583/2004 Zb., preto  doporučila  poslancom rozpočet na rok 2012 
schváliť a na roky 2013- 2014 vziať na vedomie.  
                                                                                                        
Obecné zastupiteľstvo                                                                                        U z n e s e n i e   č.41/2011 
B e r i e   n a  v e d o m i e 
Stanovisko  hlavného kontrolóra obce Veľká Lehota k návrhu rozpočtu obce na roky 2012-2014.   
 

Marta Šmondrková 
                                                                                                                                                 starostka obce 
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6. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2012 až 2014 
 
 Poslanci návrh rozpočtu obdržali spolu s pozvánkou  a tento si mohli doma preštudovať. 
Bližšie vysvetlenie k rozpočtu podala p. starostka a účtovná pracovníčka obce p. Mániková. Pani 
starostka prečítala žiadosť n. o. Dominik Veľká Lehota o navýšenie dotácie na rozvoz stravy pre 
dôchodcov v sume o 1.000 €, teda spolu žiadajú dotáciu vo výške 2.000 € .Ďalej prečítala žiadosť TJ 
Partizán Veľká Lehota taktiež o navýšenie dotácie o výšku 310 €, teda spolu žiadajú dotáciu vo 
výške 2500 €. Starostka obce informovala, že okrem toho je rozpočtované na a elektickú energiu 
šatne TJ 600€ a v rozpočte je ešte suma 400€  prepravné na zájazd. Rozpočet TJ na rok 2012  je  
3622€. Okrem toho je ešte je v rozpočte 9 000€ na rozšírenie ihriska.  Poslanci s uvedeným 
navýšením dotácií nesúhlasili a to pre n.o. Dominik ostáva naďalej dotáciu vo výške 1.000 € 
a dotácia pre TJ Partizán Veľká Lehota ostáva vo výške 2190 €.  
Starostka obce vysvetlila, že dotácie nie je možné navýšiť z toho dôvodu, že situácia v štáte je neistá 
a neistý je aj rozpočet  štátu a obce. V prípade priaznivej situácie je možná v budúcnosti zmena 
rozpočtu. Ďalej pripomenula, že je v obci nutné asfaltovať cesty, tiež aj prístupovú cestu na  ihrisko. 
Tiež je nutné majetko -právne vysporiadať cestu  na Vígľaš k ihrisku a celý Amfiteáter. Potrebné je 
riešiť cesty, kde bola prevedená rekonštrukcia vodovodu a to v časti Chujacovci, bočná cesta do  
Garajov a cesty na Inovci. Tiež je nutné dokončiť odvodnenie cesty v časti Zdúchovci. Dokončiť 
oplotenie dolného cintorína. Taktiež treba riešiť tržnicu, projekty na verejné priestranstvá, 
kanalizáciu, odvodniť cestu v časti Garajovci, Pirte, Važkov u Šmondrkov atď. 
Taktiež má obec stavebné povolenie na výstavbu garáže pre hasičské vozidlo a stavebné povolenie na 
prekryté multifunkčné ihrisko.   
Starostka obce a  P. Mániková upozornili na novelu zákona o sociálnych službách, podľa ktorej má 
na sociálnych klientov DDaSS doplácať obec na území ktorej sa sociálne zariadenie nachádza, zákon 
však ešte nepodpísal prezident SR.  
 
Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet ZŠsMŠ. Obecné zastupiteľstvo ponechalo návrh rozpočtu 
školy bez zmien. Rozpočet pre  MŠ navýšený o 3 500€ z dôvodu, že sa plánuje vybudovanie WC pri 
spálni detí. Pre výdajnú školskú jedáleň bol navýšený  rozpočet v časti mzdy a odvody o 350 € z toho 
dôvodu, že od 1.9.2011 obedy vydáva pracovníčka ZŠsMŠ.  Ďalej bol  rozpočet navýšený  a j ŠKD 
o cca 250€  a to z toho dôvodu, že pracovníčke ŠKD bol zmenený pracovný   pomer z doby určitej na 
neurčitú. 
Nakoľko boli podmienky pri spracovaní rozpočtu  podľa zákona č. 583/2004 Zb. splnené, poslanci 
návrh rozpočtu jednohlasne schválili. Rozpočet tvorí prílohu zápisnice. 
 
                                                                                          U z n e s e n i e   č. 42/2011 
 
              Obecné zastupiteľstvo  
           A/  s c h v a ľ u j e 
                  rozpočet obce na rok 2012 podľa prílohy                        
           B/  b e r i e   n a  v e d o m i e  
                 návrh rozpočtu na roky 2013 - 2014  
           C/  u k l a d á  
                  Účtovníčke p. Mánikovej  zverejniť rozpočet  na rok 2012  a na roky  2013- 2014 na    
                   úradnej tabuli   
                  OcÚ a na webovom sídle obce. 
                  Termín: ihneď                                                                        
 
Hlasovanie : prítomní – 7 –všetci „za“                                                                                                                                                             
          Marta Šmondrková   
                             starostka obce                         
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7. Návrh na schválenie VZN č. 5/2011 o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným   
úradom vo Veľkej Lehote . 
 
        Návrh na schválenie č.  VZN 5/2011 o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným úradom 
prečítala účtovná pracovníčka p. Mániková. Poslanci VZN  obdržali spolu s pozvánkou na 
zasadnutie. Návrh obsahoval zvýšenie poplatku o 10 € za prenájom  sály na rodinné oslavy, ktoré 
trvajú do 10 hod., pretože po prepočítaní nákladov na energie suma 20€ nepokryla všetky náklady.  
Ďalej bol navrhnutý režijný príplatok za použitie elektrospotrebičov a plynu, ktorý závisí od počtu 
osôb.Poslanci s týmto  navrhovaným VZN súhlasili a toto jednohlasne schválili. Návrh VZN tvorí 
prílohu zápisnice.       

U z n e s e n i e   č. 43/2011  
  

              Obecné zastupiteľstvo  
           A/  s c h v a ľ u j e  

            VZN č. 5/2011 o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným   
                 úradom vo Veľkej Lehote. 
           B/  u k l a d á  
               Pracovníčke OcÚ p. Garajovej zverejniť VZN na úradnej tabuli OcÚ po dobu 15dní.  
                Hlasovanie : prítomní – 7 –všetci „za“                                                                                                                                                              

 
      Marta Šmondrková   

                                   starostka obce 
8.  Návrh na schválenie  dodatku č. 1 k VZN č.4/2011.  
  - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ  
  - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ  
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD 
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo    
  výdajnej školskej jedálni pre školský rok 2012/2013 

      
 O návrhu VZN informovala účtovníčka obce p. Mániková. Návrh obsahoval zmenu výšky 
poplatkov za pobyt dieťaťa v MŠ a v ŠKD. Jednalo sa o minimálne navýšenie poplatkov, pričom 
naša obec má stále jedny z najnižších poplatkov v okolí. V MŠ bol poplatok zvýšený z 5,- na 6,- €  
a v ŠKD z 1,70 € na 2,- €. Cena obedov sa nemenila, upravili sa iba platby pre rodiny v hmotnej 
núdzi podľa poskytovanej dotácie z ÚPSVaR. Návrh dodatku poslanci obdržali spolu s pozvánkou  
a mohli si ho doma preštudovať. Poslanci k navrhovanému dodatku nemali žiadne pripomienky 
a tento dodatok jednohlasne schválili.  Dodatok k VZN č. 4/2011 tvorí prílohu zápisnice. 

U z n e s e n i e   č. 44/2011   
Obecné zastupiteľstvo  
A/ S c h v a ľ u j e  
     Dodatok č. 1  k VZN č.4/2011.  
  - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ  
  - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ  
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD 
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo    
  výdajnej školskej jedálni pre školský rok 2012/2013 

   B/ u k l a d á  
        Pracovníčke OcÚ p. Garajovej zverejniť VZN na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní 
        Termín: ihneď : 
          Hlasovanie: prítomní -  7 . všetci „za“         
                            Marta Šmondrková 
                                                                                                                                                      starostka obce 
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9. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 5/2009 o miestnych daniach a miestnom   
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 
Návrh na schválenie dodatku poslanci obdržali  spolu s pozvánkou  a tento  si mohli doma 

preštudovať. Návrh obsahoval zvýšenie poplatku za komunálny odpad z 13,- € na 14,- €/1 osobu, 
pretože obec dopláca na nakladanie s komunálnym odpadom cez 4000,- €, čo zákon nedovoľuje. 
Ďalej návrh obsahoval oslobodenie niekoľkých chalupárov od poplatkov v odľahlých častiach obce, 
ako napr. Čigák, Krtinová, Kamenica, a pod. Poslanci k navrhovanému dodatku mali pripomienky. 
Nesúhlasili s tým, aby chalupári ktorí vlastnia rod. domy v odľahlých častiach obce boli úplne 
oslobodení od platenia poplatku za odpad. Navrhli, aby títo chalupári mali 50 % zľavy, čo pre rok 
2012 činí 7,- €, nakoľko sa im odpad pravidelne neodváža, ale majú možnosť doviezť ho do 
veľkokapacitného kontajnera. Takto upravený dodatok schválili. Dodatok č.1 k VZN č. 5/2009 tvorí 
prílohu zápisnice. 

 
U z n e s e n i e   č. 45/2011   

Obecné zastupiteľstvo  
     A/ S c h v a ľ u j e  
         Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady   
          a drobné stavebné odpady. 
 
    B/ u k l a d á  
        Pracovníčke OcÚ p. Garajovej zverejniť VZN na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní 
        Termín: ihneď  
         Hlasovanie: prítomní -7 – všetci „za“ 
                 Marta Šmondrková 
                                                                                                                                                     starostka obce 

 
10. Návrh na schválenie VZN č. 6/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na   
dieťa MŠ a dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľká Lehota   
 

 Návrh na schválenie VZN poslanci obdržali  spolu s pozvánkou a mohli si ho doma 
preštudovať. Účtovníčka obce p. Mániková oboznámila prítomných, že sa jedná o podrobné 
rozpísanie rozpočtovaných prostriedkov pre školské zariadenia – MŠ, VŠJ, ŠKD a rozpísanie 
mesačných platieb. Poslanci k navrhovanému VZN  nemali žiadne pripomienky a toto VZN schválili. 
VZN je prílohou zápisnice. 

 
         U z n e s e n i e   č.46/2011  

Obecné zastupiteľstvo  
A/ S c h v a ľ u j e  

        VZN č. 6/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa a žiaka      
        školských zariadení so sídlom na území obce Veľká Lehota 
   
   B/ u k l a d á  
        Pracovníčke OcÚ  p. Garajovej zverejniť VZN na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní 
        Termín: ihneď 
        Hlasovanie: prítomní -7 – všetci „za“ 
          Marta Šmondrková                                                                                                                                           
                                                                                                                                                        starostka obce 
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11.  Správa z kontrolnej činnosti  kontrolórky obce. 
 

       Kontrolórka obce Mária Šalková prečítala Správu z kontrolnej činnosti, ktorú vykonala v ZŠ 
s MŠ. Predmetom kontroly bola inventarizácia za rok 2010. Bolo vytknutých niekoľko formálnych 
nedostatkov, ktoré má ZŠ s MŠ odstrániť a v budúcnosti sa im vyvarovať. Poslanci k prečítanej 
správe nemali žiadne pripomienky. Správa je prílohou zápisnice. 

 
U z n e s e n i e   č. 47/2011  

Obecné zastupiteľstvo  
     B e r i e   n a  v e d o m i e 

Správu z kontrolnej činnosti  kontrolórky obce v ZŠ s MŠ 
 
                                                                                                                                                 Marta Šmondrková                                                                                                                                           

                                                   starostka obce                                                 

 
12. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2010. 
 
        Správu nezávislého audítora  prečítala účtovníčka a ekonómka obce p. Mániková. Správa sa 
týkala overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010. Jej súčasťou bola účtovná závierka 
obce a ZŠ s MŠ. Poslanci k audítorskej správe nemali žiadne pripomienky a túto vzali na vedomie. 
Audítorská správa  tvorí prílohu zápisnice.  

                                                                            U z n e s e n i e  č. 48/2011 
 Obecné zastupiteľstvo  
 
 B e r i e   n a   v e d o m i e  
 Audítorskú správu za rok 2010 vypracovanú Ing. Margitou Markovou.     
 

Marta Šmondrková                                        
                                                     starostka obce                                                                         

 
13. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2012 

 
      Starostka obce prečítala návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2012. Zasadnutia boli navrhnuté 
približne  v čase ako v roku 2011 a potreby je možnosť zvolať mimoriadne zasadnutie. Poslanci 
k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky a plán zasadnutí jednohlasne odsúhlasili. Plán 
zasadnutí tvorí prílohu zápisnice. 

 
U z n e s e n i e   č.49/2011  

Obecné zastupiteľstvo  
     S c h v a ľ u j e  
 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2012. 
    24. február  2012 
     4. máj 2012 
     22. jún  2012 
     14. september 2012 
     7. december 2012 
      Hlasovanie: prítomní -7 – všetci „za“ 
          Marta Šmondrková                                                      
                                                                                                                                                       starostka obce 
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14. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na l. polrok 2012 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti poslanci obdržali spolu s pozvánkou a s týmto sa mohli už vopred 
oboznámiť. Poslanci  k prečítanému návrhu nemali žiadne pripomienky a tento jednohlasne schválili. 
Plán kontrolnej činnosti   tvorí prílohu zápisnice. 

U z n e s e n i e   č. 50/2011  
Obecné zastupiteľstvo  

    A/ S c h v a ľ u j e  
      Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na l. polrok 2012. 

     B/ u k l a d á  
           Pracovníčke OcÚ  p. Garajovej zverejniť VZN na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní 
          Termín: ihneď                                                                                                                                                             
            Hlasovanie: prítomní -7  všetci „za“                                                     
          

Marta Šmondrková                                                                                                                           
                                                                                                                                                   starostka obce                                                              

15. Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2011. Návrh na zloženie inventarizačných 
komisií. 
                 Návrh na zloženie inventarizačných komisií poslanci obdržali spolu s pozvánkou 
a s navrhovanými členmi sa mohli vopred oboznámiť. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne 
pripomienky a  navrhovaných členov jednohlasne schválili. Návrh na zloženie inventarizačných 
komisií tvorí prílohu zápisnica. 

U z n e s e n i e   č. 51/2011  
Obecné zastupiteľstvo  
A/ S c h v a ľ u j e  
Ústrednú inventarizačnú komisiu 

1. Rozália Garajová, 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 Katarína Mániková, členka komisie  
3. Rozália Garajová, členka komisie 
Požiarna technika 
1. Ján Šmondrk, predseda komisie 
2. Jozef Čík, člen komisie 
3. Július Pondela, člen komisie    
Základná škola s Materskou školou  a Výdajná školská jedáleň 
 1. Mgr. Katarína Garajová, predseda komisie 
 2. Bc.   Emília Búryová, podpredseda komisie 
 3. Milada Víglaská, členka komisie  
 4. Mgr. Mária  Repiská , členka komisie     
 5. Mgr. Dana Mošková, členka komisie 
Likvida čná komisia 
1. Rozália Garajová, predseda komisie 
2. Katarína Garajová Mgr. členka komisie 
3. Michal Jenis, člen komisie    
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B/ u k l a d á  
 
 Predsedom DIK inventarizáciu zabezpečiť v termíne do 31.12.2011 
 Predsedkyne: ÚIK inventarizáciu spracovať do 31.12.2011 
 Zodpovední: predsedovia komisií 
Hlasovanie: prítomní -7 – všetci „za“ 
                                                                                                       Marta Šmondrková 
                                                                                                                                                      starostka obce    
     
16. Zrušenie členstva v Asociácii horských sídiel Slovenska. 
 
 Starostka obce podala poslancom návrh na zrušenia členstva obce Veľká Lehota v  Asociácii 
horských sídiel Slovenska a to z dôvodu, že  účasť v asociácii obci doteraz nepriniesla  žiaden prínos. 
Poslanci s týmto návrhom súhlasili.    

             U z n e s e n i e   č. 52/2011  
Obecné zastupiteľstvo  
 
 R u š í   

      členstvo v Asociácii horských sídiel Slovenska 
 
Hlasovanie: prítomní -7 
Za -6 
Zdržal sa 1 – Igor Víglaský                                                                      Marta Šmondrková 
           starostka obce 
                                                                                                                                                          
17.  Zasadnutie krízového štábu obce Veľká Lehota      
 
 Pracovníčka obecného úradu p. Garajová informovala prítomných o povinnostiach obce na 
úseku civilnej obrany. Podľa Zamerania činnosti pri plnení úloh krízového riadenia, hospodárskej 
mobilizácie CO obyvateľstva, civilného núdzového plánovania  pre obec Veľká Lehota na rok 2011 
je potrebné, aby sa 2x ročne uskutočnilo zasadnutie krízového štábu obce. Zároveň informovala 
prítomných o tom, že zasadnutie krízového štábu sa uskutoční po ukončení zasadnutia OZ. Záznam 
zo zasadnutia je prílohou zápisnice.  
 
18. Návrh na schválenie ročnej odmeny pre kontrolórku obce.   
 

Tento bod bol doplnený do programu zasadnutia OZ z dôvodu schválenia ročnej odmeny pre 
kontrolórku obce. Odmena môže byť tvorená vo výške max. 30% z ročnej hrubej mzdy. Po krátkej 
diskusii sa poslanci zhodli na odmene vo výške 25%, čo činí 342,- €.  
 

U z n e s e n i e   č. 53/2011  
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e 

    Odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 25% z ročnej hrubej mzdy, t.j. 342,- €. 
Hlasovanie: prítomní -7 
Za -5 
Zdržali sa 2 – Igor Víglaský, Michal Jenis                                                   Marta Šmondrková 
                                                                                                                                                   starostka obce    
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 19. Rôzne  
       - podanie informácie o ukončení  prác na spevnení plôch okolo budovy SKC. 

– podanie informácie o ukončení prác na odvodnení cesty v časti obce  Zduchovci 
– podanie informácie o ukončení modernizácie verejného rozhlasu 
- podanie informácie o vyhlásení výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
- podanie informácie o možnosti zákazu prevádzkovania hazardných hier od 1.9.2011 
-  podanie informácie o ukončení nájmu nebytových priestorov bývalý OcÚ -p. Ďatková.  

 
Starostka obce informovala prítomných o ukončení prác na spevnených plochách okolo SKC. 
Zmluva o dielo bola podpísaná na sumu 23 410,55€. Všetky práce a materiál neboli realizované, tak 
sa suma znížila na 21 579,10€. Okrem toho však boli realizované naviac práce, ktoré neboli súčasťou 
zmluvy o dielo. Jednalo sa osadenie palisád, dolamovanie kameňa, vybúranie a napojenie chodníkov, 
prípojka pre rozhlas, prípojka na el. energiu a kanalizačná prípojka   garáže pre hasičské vozidlo. 
Vybúranie ohrady okolo kríža, vysekanie koreňov okolo lipy, osadenie palisád okolo lipy a kríža,  
prístupové schody k chodníku, príprava príjazdov z oboch strán pod asfalt.   Spolu za 2 387,72€. 
Boli osadené  2 ks dopravné značky – „Zákaz vjazdu“ za 138,48 € a asfaltovanie, ktoré previedla 
SSC za 1 022,40€. Obec samostatne zakúpila palisády za 1680 €. Celkom náklady na spevnené 
plochy boli  26 807,60€   
 
Ďalej starostka informovala o nákladoch na cestu u Zdúchov. Náklady boli len na materiál pretože 
práce vykonali väčšinou pracovníci menších obecných služieb. Celkové náklady boli cca 10 000€. 
Pracovníkmi menších obecných služieb boli urobené odvodňovacie práce aj v časti obce Garajovci.  
Náklady boli 864 €. 
 
Informovala prítomných o tom, že bola prevedená rekonštrukcia verejného rozhlasu. Trasa bola 
vedená po elektrických stĺpoch. Zmluva o dielo bola podpísaná na 22 662,96€. Fakturované bolo 
20 429,88€ z dôvodu, že bola úspora na materiály. 
 
Informovala prítomných o výberovom konaní  na riaditeľa ZŠ s  MŠ. Boli podané inzeráty 
v novinách MY Žiara a Žiarsko s odkazom na webovú  stránku obce.  V decembri vyjde mesačník 
Novobanských novín v ktorých bude inzerát tiež uverejnený. 
 
Informovala prítomných, že podľa nového zákona o hazardných hrách  môže obec  zakázať hazardné 
prístroje. Zatiaľ sa poslanci k tomu nevyjadrovali. 
 
Informovala o tom, že p. Ďatková ukončila nájomnú zmluvu v budove bývalého obecného úradu. 
Obec zverejní voľný priestor na prenájom na internetovej stránke obce.   
 
        
20. Diskusia. 
 
V diskusii vystúpil p. Igor Víglaský, ktorý pripomienkoval zbytočnosť BG žľabov pri DD a SS 
k tomu názoru sa priklonil aj p. Peter Víglaský. Tiež poukázal na to, že v časti obci Zduchovci nebolo 
potrebné osádzať niektoré rúry hlavne tie ktoré vedú do polí. Starostka obce oponovala s tým, že žľab 
pri DD a SS zachytáva povrchovú vodu, ktorá tečie po ceste  pri veľkých lejakoch. Až neskoršie sa 
zistilo, že o trochu nižšie bola  vyústená  rúra, ktorá zvádzala vodu zo strechy ZŠ s MŠ a bytovky. Z 
toho dôvodu bolo nutné  urobiť novú šachtu, zabudovať rúru rozobrať parkovisko presekať rúru 
v potoku a vyústiť odtok vody. Stavebné práce previedla firma Stavis, ktorá bola lacnejšia ako firma 
Unistav. Náklady činili 1542,07€. 
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Ďalej starostka obce informovala, že v roku 2011: 

- bola realizovaná výmena strešnej krytina na budove OcÚ a Pošty, výška nákladov = 
18 022,64€.  

- Omietka na šatniach TJ + výmena WC a umývadiel , výška nákladov = 3 388,6€    
- Odvodnenie amfiteátra   – výška nákladov = 5 426,65€  
- Drevená stavba amfiteátra – výška nákladov = 9 775,73€ 
-  Spevnené plochy SKC – výška nákladov = 26 807,60€ 
-  Nábytok a žalúzie do reprezent. miestnosti + insígnia - výška nákladov  = 2 761,1€  
- Nové fasádne hodiny = 2 500 €  
- CD zagajduj gajdoško – výška nákladov = 2095,23€  
- MŠ paplóny, vankúše, obliečky, plachty + postieľky = 1 902,25€ 
- Výmena dlažby -chodba bývalý OcÚ = 407.06 € 
- Zábradlie od kostola do Hudcov = 400 € 

  
21. Návrh na uznesenie a záver. 
 
           Keďže viac bodov jednania nebolo, zástupca starostu p. Jozef Mihál nahlas prečítal schválené  
uznesenia. Starostka obce poďakovala prítomným poslancov za celoročnú  spoluprácu a priala 
všetkým príjemné sviatky a zasadnutie ukončila o 20.00 hod. 
            Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
Overovatelia:  RNDr. Peter Michálik  .................................... 
                         
                       Jozef Mihál                  .....................................                                
                
                                                                                                                   Marta Šmondrková 
                                                                                                                          starostka obce 


