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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 08. apríla 2011 

 v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
 
 

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

 
P R O G R A M : 
1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 25.2. a 7.3.2011. 
Návrh na doplnenie do bodu programu: Návrh na schválenie VZN č. 1/2011 o určení 
školského obvodu. 
3. Návrh na odpredaj pozemku parcela C-KN č. 469/7 o výmere 81 m2 pre p. Martu 
Damborskú. 
4. Žiadosť o odkúpenie hospodárskej budovy pop. č. 432 parc. č. 2047/9 zast. plocha 
o výmere 46 m2 nachádzajúcej sa pri školskej bytovke. 
5. Prejednanie návrhov na určenie poplatkov za prenájom urnového miesta. 
6. Prejednanie návrhu projektu „Prestavba telocvične na viacúčelové ihrisko“. 

     7. Rôzne:  - Informácia o postupe prác – odvodnenie a oprava amfiteátra. 
         - Informácia o podaní žiadosti o dotáciu z MF SR-telocvičňa, bezdrôtový rozhlas. 
 - Informácia o začatí jednania so Slovenskou poštou vo veci prenájmu budovy –               
 odsúhlasenie výšky nájmu alebo spolufinancovania na výmene strešnej krytiny. 
         - Podanie informácie o pokračovaní prác na rekonštrukcii vodovodu. 
    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. Helenu Cibiriovú a p. Michala Jenisa. Navrhovatelia boli 
všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení.                 
Zároveň prečítala návrh programu aj s návrhom na doplnenie do bodu programu: Návrh na 
schválenie VZN č. 1/2011 o určení školského obvodu. Zároveň poslanec RNDr. Peter 
Michálik požiadal o doplnenie do bodu programu Rôzne: „Prejednanie príspevku pre ZŠ 
s MŠ na 50. výročie založenia školy v obci“. Program aj s doplnenými bodmi bol poslancami 
jednohlasne schválený. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 25.02.2011 a 7.3.2011.  
 
U z n e s e n i e  č. 1/2011 splnené - správou o čerpaní rozpočtu obce ZŠ s MŠ a Hodnotiacou 
správou programového rozpočtu za rok 2010  
U z n e s e n i e  č. 2/2011 splnené – schválením zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 25.2.2011 
U z n e s e n i e  č. 3/2011 splnené - schválením plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce 
na I. polrok 2011 
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U z n e s e n i e   č. 4/2011 splnené – schválením dodatku č.3/2011 k VZN č. 6/2009 zo dňa 
10.12.2009 o určení výšky dotácie na stravu v MŠ, VŠJ a ŠKD.  
U z n e s e n i e  č. 5/2011  splnené – vytvorením opravnej položky na ČOV vo výške 
zostatkovej ceny majetku vo výške 48 466,76 €. 
U z n e s e n i e  č. 6/2011 splnené – schválením dotácie pre ERKo – hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí pre letný tábor vo výške 300,- €. 
U z n e s e n i e  č. 7/2011 vo vybavovaní – schválená cena za odpredaj pozemku pod MK 
Gábrišovci v výške 1,85 € za 1 m2. 
U z n e s e n i e č. 8/2011 realizuje sa – schválený dodávateľ zákazky s nízkou cenou 
„Oprava a údržba amfiteátra – firma DREVSTAV Slovakia spol. s r.o. Nová Baňa, termín 
realizácie do 11.6.2011. 
U z n e s e n i e č. 9/2011 realizuje sa – schválený dodávateľ zákazky s nízkou cenou – 
Výmena strešnej krytiny na starom OcÚ – firma Stavebné práce - Stanislav Čík Veľká 
Lehota, s cenou 17 863,- €, termín realizácie do 20.5.2011. 
 
 
 
3. Návrh na schválenie VZN č. 1/2011 o určení školského obvodu. 
       
Návrh na schválenie VZN č. 1/2011 o určení školského obvodu bol dodatočne doplnený do 

 bodu programu. P. starostka vyzvala ekonómku a účtovníčku Obce Veľká Lehota p. 
 Mánikovú o informovaní poslancov o danom VZN. P. Mániková uviedla, že hlavná 
 kontrolórka obce p. Šalková realizovala v mesiacoch február – marec 2011 kontrolu smerníc 
 a VZN v Obci Veľká Lehota. Kontrolou zistila, že obec nemá schválené platné VZN o určení 
 školského obvodu. Posledné VZN o školskom obvode bolo zrušené, pretože určovalo
 spoločný školský obvod obcí Veľká Lehota a Malá Lehota. Vo VZN sú určené len zákonné 
 podmienky – školským obvodom ZŠ s MŠ Veľká Lehota je celé katastrálne územie Obce 
 Veľká Lehota.  Poslanci voči predloženému návrhu nemali žiadne námietky a jednohlasne ho 
 schválili. 

 
                                                                                   U z n e s e n i e  č. 10/2011                                                  
Obecné zastupiteľstvo  
A/ S c h v a ľ u j e  
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o určení školského obvodu. 
B/ U k l a d á 
 Účtovníčke a ekonómke obce p. Mánikovej zverejniť VZN po dobu 15 dní vo 
 vývesnej tabuli OcÚ. 
Termín: ihneď 
Hlasovanie: všetci za 
                                                                                                                                   Marta Šmondrková 
                          starostka obce 
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4. Návrh na odpredaj pozemku parcela C-KN č. 469/7 o výmere 81 m2 pre 
p. Martu Damborskú. 
P. starostka uviedla, na predošlom zastupiteľstve 25.2.2011 boli oboznámení s tým, že bola 
zameraná miestna komunikácia v časti obce Gábrišovci za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov pod touto komunikáciou a ich prevedenia na Obec. Táto cesta je 
v trvalom užívaní všetkých obyvateľov obce, ale vlastníctvo MK je na súkromných občanov. 
Zároveň bola schválená cena na výkup týchto pozemkov do vlastníctva obce, a to úradná cena 
1,85 €/1 m2. Ďalej uviedla, že na základe toho si p. Damborská dala žiadosť o odkúpenie 
obecného pozemku, na ktorom má teraz postavenú budovu – sklad. P. Damborská je jedným 
z vlastníkov časti miestnej komunikácie, ktorú ide Obec vysporiadať. To znamená, že ide  
o výmenu pozemku, ktorá musí byť vysporiadaná dvoma kúpnymi zmluvami. Keďže obec 
odsúhlasila úradnú cenu pri odkúpení pozemkov, t.j. 1,85 €/1 m2, takáto istá cena by mala byť 
aj pri predávaní pozemku p. Damborskej. Poslanci s predajom pozemku p. Damborskej 
súhlasili s podmienkou, že ona najskôr odpredá pozemok pod miestnou komunikáciou obci. 
P. Peter Víglaský sa ohradil na vysporiadanie pozemkov pod MK v časti obci Gábrišovci, 
nakoľko mu viacero vlastníkov povedalo, že svoje podiely pod touto MK obci nepredajú. P. 
starostka uviedla, že zatiaľ ju nikto o tomto neinformoval, ďalej zdôraznila že cesty je 
potrebné vysporiadať aj z dôvodu možností žiadať financie z eurofondov, a preto aby mohla 
obec vykonávať údržbu na svojom majetku a nie na majetku súkromných vlastníkov. Zároveň 
p. Víglaského požiadala, aby nehovoril za druhých ľudí, každý kto má nejaký problém alebo 
požiadavku, môže prísť osobne za ňou. 
 
                                                                                        U z n e s e n i e  č. 11/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo 
  
S c h v a ľ u j e  
Odpredaj pozemku parcela C-KN č. 469/7 o výmere 81 m2 – ostatná plocha, nachádzajúceho 
sa pri rodinnom dome pop. č. 62 pre p. Martu Damborskú, bytom Zlaté Moravce. Cena 
pozemku sa určuje 1,85 €/1 m2, čo spolu činí 149,85 €, s podmienkou predaja jej pozemku 
parc. č. 377/2 o výmere 82 m2 za úradnú cenu 1,85€/1m2 Obci Veľká Lehota. 
Hlasovanie : všetci za 
 
                                                                                                              Marta Šmondrková 
                                                                                                              starostka obce  
 
                                                                                            
    
5. Žiadosť o odkúpenie hospodárskej budovy pop. č. 432 parc. č. 2047/9 
zast. plocha o výmere 46 m2 nachádzajúcej sa pri školskej bytovke. 
  P. starostka oboznámila prítomných poslancov so žiadosťou p. Miškelovej Kristíny 
o odkúpenie hospodárskej budovy s. č. 432 pri školskej bytovke. P. Miškelová uviedla, že je 
to vlastne dreváreň, ktorá je v zlom stave, využívajú ju na odkladanie náradia, a preto by si ju 
chceli vlastníci školskej bytovky odkúpiť. P. starostka uviedla, že terajší stav je taký, že 
vlastníci bytovky majú odkúpenú len bytovku s pozemkom pod bytovkou, ale žiadne 
pozemky príslušné k budove ako dvor si vtedy kúpiť nechceli. Následne vyzvala poslancov, 
aby vyjadrili svoj názor na odpredaj hospodárskej budovy. Poslanec p. Jozef Mihál povedal, 
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že jeho názor je taký, aby s hospodárskou budovou odkúpili aj pozemok, ktorý využívajú 
teraz ako dvor, aby bytovka, hospodárska budova a pozemok okolo nich tvorili jeden celok. P. 
Miškelová uviedla, že chceli odkúpiť len hospodársku budovu s pozemkom pod ňou. 
O odkúpení ďalšieho pozemku neuvažovali, pretože to je súčasť školského areálu. Na to p. 
starostka uviedla, že síce školský areál nie je oplotený, ale takisto si aj vlastníci bytovky môžu 
oplotiť svoj pozemok a nevyužívať obecné. Aj medzi susedmi rodinných domov ide vždy 
o dohodu, kto si ktorú časť pozemku oplotí. Ďalej upozornila, že bude potrebné vypracovať 
geometrický plán, na ohodnotenie hospodárskej budovy znalecký posudok, uhradiť poplatok 
za návrh na vklad kúpnej zmluvy a tieto náklady by mali znášať kupujúci. Poslanec p. Jozef 
Mihál sa opýtal, či je nutné dávať vypracovať znalecký posudok, pretože ten bude možno 
drahší ako hodnota budovy. Hlavná kontrolórka obce p. Šalková uviedla, že keď je budova 
zapísaná na katastri a má súpisné číslo, zo zákona by mala hodnotu stavby určiť odborne 
spôsobilá osoba, teda znalec. K hodnote pozemkom sa poslanci vyjadrili, že budú požadovať 
len úradnú cenu, t.j. 1,85 €/1 m2. Zároveň sa ale zhodli aj na tom, že s odpredajom 
hospodárskej budovy budú súhlasiť len za podmienky, že vlastníci bytovky si odkúpia aj 
priľahlý pozemok okolo bytovky a pozemok, ktorý využívajú ako dvor. Takéto rozhodnutie 
poslancov OZ má p. Miškelová predniesť ostatným vlastníkom bytovky a títo ešte pred 
vypracovaním znaleckého posudku a geometrického plánu majú priniesť približný náčrt 
pozemku, ktorý budú chcieť odkúpiť spolu s hospodárskou budovou.   
                       U z n e s e n i e   č. 12/2011 
Obecné zastupiteľstvo  
     
S ú h l a s í 
S predajom hospodárskej budovy pri školskej bytovky, súpisné číslo 432 na parcele č. 2047/9 
s podmienkou odkúpenia pozemkov pod hospodárskou budovou a priľahlých pozemkov 
okolo bytovky a hospodárskej budovy (dvorom), náklady na vypracovanie geometrického 
plánu, znaleckého posudku a na návrh na vklad bude znášať kupujúci. Cena pozemkov je 
úradná cena 1,85 €/1 m2. 
 
Hlasovanie: všetci za     
                                                                                                 Marta Šmondrková 
                                                                                                          starostka obce 
 
  
6. Prejednanie návrhov na určenie poplatkov za prenájom urnového 
miesta. 
 P. starostka s ekonómkou- účtovníčkou obce oboznámili prítomných, že oporný  
urnový múr bol skolaudovaný, aby mohol byť využívaný ako pohrebisko, je nutné schváliť 
nový prevádzkový poriadok pohrebiska. Tento prevádzkový poriadok musí byť  schválený aj 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom. RÚVZ sa zatiaľ k návrhu 
prevádzkového poriadku nevyjadril, preto sa poslancom dáva na posúdenie len jeho časť 
týkajúcu sa poplatkov za prenájom hrobových miest na cintoríne a v opornom urnovom múre. 
Poplatky za starý a nový cintorín sa zjednotia, pretože obe časti cintorína sa rovnako 
udržiavajú – kosí sa a vyváža sa odpad. P. starostka uviedla, že niektoré obce dokonca 
vyberajú ročne poplatky aj za odvoz odpadu z cintorína. Naša obec nevyberá ďalšie poplatky 
okrem nájmu za hrobové miesto na 15 rokov. Ďalej povedala, že náklady na výstavbu celého 
oporného urnového múra v prepočte na jedno urnové miesto by boli 350,- € pri prenájme na 
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prvých 15 rokov. Pri nájme urnového miesta stačí rodine zakúpiť už len tabuľku, ktorá 
s nápisom stojí okolo 50,- €. Nemusia vynakladať vysoké náklady na zakúpenie pomníka, 
vybudovanie ohrady a platní. P. Peter Šmondrk /manžel p. starostky/ sa k poplatku vyjadril, 
že urnový múr sa staval popri opornom múre, ktorý by sa bol postavil aj bez ďalšieho využitia 
ako urnový múr. Preto by poplatky mali byť nižšie. Poslanec p. Jozef Mihál sa takisto 
priklonil k názoru, že urnový múr sa bude využívať vo väčšej miere, keď poplatky budú 
nižšie. Po diskusii k tejto problematike p. starostka navrhla, aby teda poplatok za urnový múr 
bol polovica, príp. tretina z celkových nákladov na výstavbu oporného urnového múra, 
pretože najväčšiu časť nákladov tvorili náklady na oporný múr. Poslanci sa predbežne zhodli 
na sume 150,- € za jedno hrobové miesto, do ktorého sa dá umiestiť asi 5 urien. Na základe 
tejto predbežnej dohody sa vypracuje Návrh Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu 
smútku, ktorý bude predmetom rokovania na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
Dovtedy by malo byť aj vyjadrenie z RÚVZ.  
                           
7. Prejednanie návrhu projektu „Prestavba telocvične na viacúčelové 
ihrisko“.  
 Starostka obce informovala poslancov a prítomných, že opäť podala žiadosť o dotáciu 
na Ministerstvo financií SR na prestavbu telocvične na viacúčelové ihrisko. Zatiaľ o dotáciách 
ešte rozhodované nebolo, takže nevieme, či vôbec bude naša žiadosť úspešná. Požiadala 
poslancov, aby sa vyjadrili, čo je potrebné prioritne spraviť. Podľa slov projektanta p. 
Šmikniara by sa malo najprv urobiť opláštenie. Na to p. Peter Víglaský povedal, že bez 
elektrickej prípojky sa opláštenie nedá spraviť. Ďalej hovoril, že už na predchádzajúcom 
zasadnutí OZ poslanec p. Igor Víglaský povedal, že prípojka by sa dala spraviť viac-menej 
sponzorsky. P. starostka aj poslanci mu oponovali, že elektrická prípojka bude stáť min. 10 
tis. eur a asi sa nenájde človek, ktorý by takouto sumou sponzoroval prestavbu telocvične. 
Zároveň sa ohradil, že už tretie zasadnutie OZ si poslanci určujú priority a s telocvičňou sa 
stále nič nerobí. Na to p. starostka povedala, že obec nemusí prestavovať telocvičňu, môžu sa 
robiť cesty záleží na tom čo rozhodnú poslanci. Pripomenula, že pri rekonštrukcii vodovodu 
sa cesty zase rozbijú. Bolo by treba opraviť hlavne tie kde sa už nebude kopať vodovod. P. 
Víglaský povedal, že už mu nezáleží na žiadnej ceste, len aby sa voľačo robilo s telocvičňou. 
P. Jozef Mihál navrhol, aby p. starostka oslovila na spracovanie cenovej ponuky na 
vybudovanie elektrickej prípojky napr. firmu p. Kociana. 
Do tejto diskusie sa zapojila aj p. Marta Vallová, ktorá povedala prítomným poslancom, že 
telocvičňa dostala obec do dlhov v minulosti a rýchlo sa môže stať, že obec bude bez peňazí 
kvôli telocvični aj teraz. Predtým bola obec v dlhoch, a teraz keď už nie je zadlžená a veľa 
vecí sa v obci aj vybudovalo, myslela si, že sa obec sústredí na kanalizáciu a opravu ciest. 
Žiadal vyriešiť kanalizáciu v časti Garajovci kde sa v zime tvorí ľad a hrozí nebezpečenstvo 
havárie. Preto žiadala poslancov, aby začali s týmito aktivitami a nevenovali sa niečomu, čo 
bude stále brať prostriedky z obecného rozpočtu. Pretože aj keď sa to postaví, neustále bude 
do toho treba investovať na opravy a pod. Poukázala na to, že podobná stavba je 
v Hontianskych Moravciach kde žije jej dcéra, telocvičňa  je už zdevastovaná - schátraná.  
Poslanec p. Jozef Mihál na to uviedol, že všetci poslanci sa musia stretnúť na zastupiteľstve 
bez verejnosti, aby si určili priority, čo a za akú cenu sa bude v obci robiť. P. kontrolórka 
podotkla, že to môže byť iba pracovné stretnutie poslancov, pretože všetky obecné 
zastupiteľstvá majú byť verejné. So zvolaním pracovného stretnutia súhlasili všetci prítomní 
poslanci. 
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8. Rôzne: 
- Informácia o postupe prác – odvodnenie a oprava amfiteátra. 
P. starostka oboznámila prítomných s tým, že firma DREVSTAV začala s opravou a údržbou 
amfiteátra. Predtým ale bolo nutné urobiť odvodnenie pod amfiteátrom a okolo neho, nakoľko 
bez odvodnenia by o pár rokov bolo drevo znovu zničené. Informovala, že na amfiteáter sa 
doviezlo 11 áut jemného štrku z Malej Lehoty a 12 áut hrubšieho štrku zo Sokolca. Výkopové 
práce celý týždeň realizovala firma p. Eliáša Číka z Novej Bane. Odvodnenie je urobené tak, 
že už nebude nutné neustále z pod stavby čerpať čerpadlami a fekálom vodu  ako to bolo 
v minulosti. Z dreva je hotová základná konštrukcia amfiteátra, pracovníci firmy 
DREVSTAV začali robiť striešku poza oblúk amfiteátra. Otázkou ešte ostáva, akú krytinu dať 
na tento oblúk – vejár. Za cenu, s ktorou vyhrala firma DREVSTAV verejnú súťaž, by vedeli 
zabezpečiť ako krytinu drevený  šindeľ len na spojovací tunel. P.  Zajac navrhol na vejár 
asfaltový šindel s ktorým by sa aj lepšie manipulovalo a bol by lacnejší. P. starostka uviedla, 
že na práce sa bol pozrieť aj poslanec p. Jenis, ktorý tiež sám povedal, že asfaltový šindeľ 
nebude vhodný pre drevenú stavbu amfiteátra. Na to p. starostka dodala, že najlepšie by 
vyzeral drevený šindeľ, ktorý by ale stál cez 40 tis. Sk (1 330,- €) ale  tento nebol zahrnutý 
v cenovej ponuke. Okrem toho v cenovej ponuke nebola zahrnutá ani farba, ktorou sa bude 
amfiteáter natierať, ani malé pódium, ktoré sa bude musieť opraviť, nakoľko je tiež vo veľmi 
zlom stave. Ďalej bude potrebné opraviť aj veci, ktoré sa robia každý rok, a to laty na 
lavičkách a ohrade. K realizujúcej sa oprave amfiteátra ešte uviedla, že p. Kovačič vyrobil 
sponzorsky 21 kusov železných rámov, na ktorých sú pripevnené spodné foršne. Okrem toho 
dodal obci aj železné poklopy na septik a odvodnenie a ešte dva ďalšie železné rámy pod 
spojovaciu chodbu.  P. Peter Víglaský sa ohradil, prečo sa robia veci nad rámec cenovej 
ponuky. Uviedol, že boli zle zadané podmienky na opravu amfiteátra, keď sa má  navyše 
platiť ešte za odvodnenie a ďalšie veci. P. starostka mu na to odpovedala, že odvodnenie bolo 
nutné urobiť a ukázalo sa to hlavne až keď bola odstránená pôvodná stavba. Odvodnenie 
realizovala  iná firma.   Firma DREVSTAV opravuje amfiteáter podľa vopred dohodnutých 
podmienok. Aj poslanci oponovali p. Víglaskému, že p. Zajac sa ako jediný prišiel osobne 
vyjadriť k svojej cenovej ponuke a vysvetliť poslancom podrobnosti. 
Po detailnom informovaní o prácach p. starostka navrhla vrátiť sa k nedoriešenému prekrytiu 
tunela a striešky na amfiteátri. Poslanec p. Jaroslav Víglaský sa opýtal, či by bolo možné dať 
tam také isté prekrytie, ako bolo predtým, t.j. okrajové drevené laty. Proti tejto možnosti 
nenamietal nikto z prítomných poslancov, tak p. starostka navrhne p. Zajacovi z firmy 
DREVSTAV túto alternatívu.  
 
Popri podaní informácie o prácach na amfiteátri p. starostka uviedla, že sa upravovala cesta na 
Inovci, kde p. Klimek (z firmy Jána Kociana) robil hlboký rygol ako odvodnenie cesty, aby ju 
tak nepodmývalo. Zároveň sa na cestu dal naviezť štrk a z Technických služieb bol objednaný 
valec, ktorý ho vyrovnal a utlačil. Predtým štrk upravili aj pracovníci menších obecných 
služieb. Vývoz zeminy bol zabezpečený p. Františkom Kocianom a chlapmi pracujúcich na 
menších obecných službách. Mimo toho nazbierali na Inovci 4 plné vrecia odpadu. Ďalej 
doplnila, že na úprave cesty sa podieľal aj p. Bielik majiteľ chaty, ktorý poskytol auto a šoféra 
na vozenie štrku a UNC na rozhŕňanie.  Štrk z Malej Lehoty bagrovali a vozili pre obec   
vodári – pracovníci firmy ACCORD. Na úpravu tejto cesty sa ozval p. Peter Víglaský, ktorý 
povedal, že rygol vedľa cesty vydrží iba 1 rok. P. starostka mu povedala, že určite to vydrží 
viac ako 1 rok a vždy to viac pomôže, ako keby tam nebolo spravené nič.  Okrem toho, obec 
nemá prostriedky na vybudovanie betónového rygola, takisto ani popri hlavnej ceste nie sú 
betónové rygoly, správa ciest zabezpečuje iba ich prečisťovanie.  
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Okrem cesty na Inovci sa vyčistil rygol aj na Cudzeniciach, opäť ho čistil bagrom p. Klimek, 
zeminu a odpad odvážal p. Šimon Búry s vyklápacou vlečkou.  
 
        - Informácia o začatí výmeny strešnej krytiny č. d. 50 – starý obecný úrad. 
P. starostka informovala o tom, že v pondelok 11.4.2011 má p. Stanislav Čík – klampiarske 
práce začať s výmenou strešnej krytiny na bývalom obecnom úrade. Aj tu bude potrebné 
počítať s vyššími výdavkami, nakoľko do cenovej ponuky sa nezarátaval odvoz starej škridly, 
poškodené a oblámané sú aj prístrešky a popri výmene strešnej krytiny by sa mal dať zatepliť 
vatou aspoň priestor nad prenajatými miestnosťami – obchodmi. P. Peter Víglaský sa opýtal, 
ako mohol p. Stanislav Čík vyhrať verejnú súťaž, keď sa musí veľa vecí ešte financovať 
mimo toho. Poslanec p. Jozef Mihál mu zreteľne vysvetlil, že u všetkých sa rovnako hodnotili 
požiadavky a napriek doplneniu viacerých položiek do cenovej ponuky bol p. Stanislav Čík 
najlacnejší zo všetkých dodávateľov.  
  
 
 
        - Informácia o podaných žiadostiach  o dotáciu na MF SR – telocvičňa, bezdrôtový 
rozhlas. 
O tomto bode p. starostka už predbežne informovala pri prejednávaní problematiky prestavby 
telocvične na viacúčelové ihrisko. Obec podala žiadosť o dotáciu na prestavbu telocvične a aj 
na pokračovanie v rekonštrukcii rozhlasu na bezdrôtový. Ministerstvo financií zatiaľ dotácie 
neposudzovalo, či budeme úspešní by sme sa mali dozvedieť v priebehu asi dvoch mesiacov. 
 
 
  - Informácia o začatí jednania so Slovenskou poštou vo veci prenájmu budovy –         
 odsúhlasenie výšky nájmu alebo spolufinancovania na výmene strešnej krytiny. 
      P. starostka oboznámila poslancov s tým, že zaslala Slovenskej pošte, a.s. list s návrhom 
riešenia nájmu za priestory, v ktorých sa nachádza prevádzka Slovenskej pošty v našej obci. 
V minulých rokoch dala Slovenská pošta investičným vklad do budovy, ktorým bol vyriešený 
dlhoročný bezplatný nájom. Ako odpoveď na list prišiel e-mail, v ktorom zástupca pošty p. 
Daško informoval, že prevádzka Slovenskej pošty je v dlhodobej strate a ďalšie vytváranie 
nákladov by mohlo byť likvidačné. Na vyjadrenie zástupcov pošty je  potrebné, aby poslanci 
OZ určili výšku ročného nájomného za 1 m2.    P. Daško v e-mailovej pošte uviedol ako 
príklad 10,- €/1 m2 na 1 rok, ale zároveň zaslal aj zoznam výšky nájomného na prevádzku 
pošty v okolitých obciach, ktoré nebolo tiež vysoké. Poslanci mali rôzne názory na výšku 
nájomného, ale nakoniec sa priblížili cenou k okolitým obciam, zhodli sa na 5,- €/1m2 na rok, 
aby  nájomné nebolo pre prevádzku pošty v našej obci likvidačné, aby pošta v našej obci 
naďalej fungovala pre všetkých občanov. 
 
       U z n e s e n i e   č. 13/2011 
Obecné zastupiteľstvo  
     
S c h v a ľ u j e 
Výšku nájomného pre Slovenskú poštu za nebytové priestory – prevádzku Slovenskej pošty 
v budove č. 50 v cene 5,- €/1 m2/1 rok. 
 
Hlasovanie: všetci za     
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                                                                                                 Marta Šmondrková 
                                                                                                           starostka obce 
 
  - Informácia o pokračovaní v  rekonštrukcii obecného vodovodu. 
Pani starostka hovorila o pokračovaní prác na rekonštrukcii obecného vodovodu. 
V posledných dňoch sa našli 2 veľké poruchy, z toho jedna pri Domove dôchodcov, ktorej by 
mali riešiť v priebehu nasledujúcich dní. Pravdepodobne bude musieť firma ACCORD 
prioritne riešiť nové potrubie popri kostole a popri domove dôchodcov, ale potiahnu ho zatiaľ 
len ku základnej škole, aby v prípade nedostatku vody sa mohla aj škola pripojiť na obecný 
vodovod. Trasa na Vígľaš už nebude realizovaná pre nedostatok finančných prostriedkov. 
Vyriešením týchto dvoch veľkých porúch by sa mala podľa vodárov výrazne zlepšiť situácia 
zásobovania vodou v našej obci.  
 
   
 
- Prejednanie príspevku pre ZŠ s MŠ na 50. výročie založenia školy v obci. 
Poslanci, ktorí sú zároveň členovia Rady školy predniesli žiadosť p. riaditeľky ZŠ s MŠ 
Veľká Lehota o sponzorský príspevok obce k 50. výročiu založenia školy, ktoré sa bude 
oslavovať 3. júna. Sponzorstvo by malo byť vo forme reklamných predmetov – tašky, 
pohľadnice, brožúry, hrnčeky, pamätné medaily... . Jedná sa asi o 30-40 ks z každého 
reklamného predmetu. P. starostka uviedla, že bez konkrétneho rozpisu sa ťažko rozhoduje, 
v akej cene sa má dať sponzorstvo. Zároveň aj škola môže z financií na prevádzku v rámci 
reprezentačných výdavkov financovať takéto svoje aktivity, prípadne osloviť sponzorov, 
podať na rôzne inštitúcie žiadosť o dotáciu napr. VÚC B.B. ako to každoročne žiada obec. 
Poslanec pán J. Mihál navrhol sumu 800 €, ktorá sa zdala p. kontrolórke Šálkovej veľmi 
vysoká. Po diskusii sa nakoniec p. starostka aj poslanci vyslovili, že by bolo možné dať 
reklamné predmety: tašky s logom obce, pohľadnice, brožúry, CD gajdošskej folklórnej 
skupiny prípadne  vyrobiť hrnčeky. Boli by to reklamné predmety v predbežnej hodnote cez 
200,- €, ale bez pamätných medailí. Keďže výroba týchto pamätných medailí by stála asi 
400,- €, p.  starostka aj poslanci OZ boli za to, aby tieto škola financovala zo svojich zdrojov, 
príp. z iných sponzorských príspevkov. Pre určenie presných počtov je ale potrebné, aby škola 
predložila svoj konkrétny návrh na obecný úrad. 
 
P. starostka informovala poslancov aj o tom, že si dala spracovať platovú inventúru ZŠ, kde je 
zrejmé, že základnej škole na  mzdy a odvody chýba vyše cca 20 000,- €. Tieto budú 
pravdepodobne požadovať dofinancovať v dohadovacom konaní z Krajského školského 
úradu. P. starostka bola ale na školení v Banskej Bystrici, kde bola aj p. Mušková z Krajského 
školského úradu, ktorá má na starosti rozpočty škôl a vyjadrila sa, že prvý polrok vôbec nie je 
nádej na získanie dodatočných prostriedkov. Ako to bude v druhom polroku nevedela 
povedať, pretože všade je kríza a všetkým rozpočty znižujú. Zároveň na Krajskom školskom 
úrade v Banskej Bystrici p. starostke potvrdili, že by sa mohla na 1. stupni zlúčiť ešte jedna 
trieda čím by sa ušetrili finančné prostriedky na mzdy. Nakoľko hrozí, že v prípade 
nedofinancovanie miezd z Krajského školského úradu budú musieť byť dofinancované 
z prevádzky ZŠ, a prevádzku bude financovať obec. P. starostka informovala prítomných 
o tom, že spolu s platovou inventúrou pedagógov  jej  p. riaditeľka poslala list, kde ju 
upozorňuje na možnosť porušenia zákona o ochrane osobných údajov. K tomu sa vyjadrila p. 
kontrolórka, že určite nie je vo vzťahoch so školou niečo v poriadku, keď p. riaditeľka napíše 
takýto list p. starostke, ktorá je zodpovedná za všetky financie.    
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16. Diskusia. 
V diskusii sa o slovo prihlásil poslanec p. Ján Vatala, ktorý sa pýtal na opilovanie líp pri 
kostole. Silný vietor oblamuje konáre z líp a tieto ohrozujú občanov. K tomuto názoru sa 
pridala aj p. Marta Vallová, ktorá povedala, že by sa lipy mohli spíliť celkom. P. starostka 
odpovedala, že v mesiaci apríl má prísť pán Marek Áč – ARBORIA z Golianova opíliť 
stromy na cintoríne a takisto aj pán farár mal záujem o opílenie stromov pri kostole.  
 
17. Návrh na uznesenie a záver. 
           Keďže viac bodov jednania nebolo, starostka obce dala hlasovať za uznesenia               
č. 10-13/2011, ktoré všetci poslanci schválili. Záverom poďakovala prítomným za účasť a 
zasadnutie ukončila o 20:00 hod. 
            Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne 
podpísaná. 
 
Zapísala: Mániková 
 
Overovatelia:  
Helena Cibiriová            Marta Šmondrková 
                  starostka obce 
Jaroslav Víglaský 
 
 
 
 
 
Vyvesené : 12.04.2011 
 
Zvesené : ............................ 


