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Z Á P I S N I C A 
z mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 10. mája 2012 

o 17.00  hod. v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra vo Veľkej Lehote 
 
 P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Jozef Mihál, Helena Cibirová  
Okrem poslancov sa OZ zúčastnili 4 občania obce. 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 
    Doplnenie do bodu programu:  

         Návrh na schválenie : Zmeny sídla Obecného úradu:  z pop.č.50 na pop.č.52   
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 24.2.2012 a 7.3.2012. 

     3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.3.2012. 
4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  Veľká Lehota. 
     - zmluva o dotácii na rozšírenie ihriska TJ Partizán 

- nákup kontajnerov 
- nábytok do školského klubu detí 

5. Návrh na schválenie úsekov miestnych komunikácii  na ich rekonštrukciu.  
6. Návrh na vydanie súhlasu  zámeru Občianskeho združenia Bike team NB na vyznačenie  
    cykloturistických trás v k. ú. Nová Baňa. 
7. Návrh na schválenie odpredaja časti  pozemku parc.č. 1366/3  o výmere 58 m2  
    nachádzajúceho sa pri rod. dome pop.č.239  pre Evu Rajnákovú bytom Bratislava.   
8. Návrh na schválenie zmluvy o nájme nebytových priestorov budova č.50 – bývalý OcÚ   
    s lekárňou ALTEA.  
9. Návrh na určenie miesta na vybudovanie novej tržnice. 
10. Rôzne. 

      - podanie informácie o zaradení do plánu údržby ciest III. triedy  N. Baňa -Veľká Lehota  
  - podanie informácie o  výmene okien na budove Pošty 
  - podanie informácie  o výstavbe oporného múra a oplotenia dolného cintorína 
  - podanie informácie o výmene pódia amfiteátra  
  - podanie informácie o príprave 19. roč. DFF „Pod Inovcom“     

    11. Diskusia. 
    12.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 s doplnením bodu „Zmena sídla Obecného úradu z pop. č. 50 
na pop. č. 52“, ktorý bol tiež poslancami jednohlasne schválený. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 24.02.2012 a 7.3.2012. 

Kontrolu plnenia uznesení prečítala účtovníčka obce p. Mániková. 
Uznesenie č. 1/2012 – splnené Správou o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2011 
Uznesenie č. 2/2012 – splnené schválením zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
Uznesenie č. 3/2012 – splnené Správou z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (kontrola 
inventarizácie obce za rok 2010) 
Uznesenie č. 4/2012 – nesplnené, poslanci OZ schválili prenájom hospodárskej budovy s. č. 432 
stojacej pri bytovke pri ZŠ s MŠ na parcele č. 2047/9 súčasným vlastníkom bytovky pri ZŠ s MŠ 
za nájomné spätne za 3 roky vo výške 10,- €/mesačne a nájomné vo výške 15,- €/mesačne od 
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1.3.2012 za súčasné užívanie hospodárskej budovy na dobu určitú do platnosti znaleckého 
posudku, t.j. do 1.8.2012 s možnosťou odkúpenia hospodárskej budovy za cenu určenú znalcom, 
a to 3 110,21 €. 
Uznesenie č. 5/2012 – splnené Správou o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2011 
Uznesenie č. 6/2012 – splnené Správou o výsledku Inventarizácie k 31.12.2011 
Uznesenie č. 7/2012 – splnené, doporučené starostke obce vyžiadať predbežný súhlas na odňatie 
poľnohospodárskej pôdy v časti obce Inovec z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, uznesenie 
bolo prerokované na Obvodnom pozemkovom úrade, kde bola podaná informácia, že je na 
rozhodnutí obce, či bude vydávať súhlasy na vydanie rozhodnutia na zmenu druhu pozemku 
Uznesenie č. 8/2012 – splnené – odpredaj pozemku pre p. Jozefa Víglaského 
Uznesenie č. 9/2012 – splnené – zápisom do obecnej kroniky – obdobie do r. 2011  
Uznesenie č. 10/2012 – čiastočne splnené – uzavretá Zmluva o právnej pomoci na vysporiadanie 
pozemkov pod amfiteátrom a prístupovej cesty k amfiteátru. 
 
P. starostka informovala poslancov o nesplnenom uznesení č. 4/2012. Výpis z uznesenia bol 
zaslaný súčasným vlastníkom bytovky. Obci bola doručená odpoveď, že súhlasia so súčasným 
nájomným vo výške 15,- €, s nájomným spätne súhlasia len za 2 roky a k ďalšiemu postupu by sa 
chceli vyjadriť na najbližšom zasadnutí OZ. P. starostka spracovala Zmluvy o nájme  nebytového 
priestoru, ktoré  prevzali dňa 8.3.2012 pp. Mgr. Mária Jankoveová, Kristína Miškelová a Jana 
Šólyová. Zmluvy do dňa zasadnutia OZ neboli vlastníkmi bytovky podpísané. P. Jankoveová 
uviedla, že niektoré ustanovenia zmluvy by chceli upresniť alebo zmeniť, a preto čakali na 
najbližšie zastupiteľstvo. P. starostka na to povedala, že znenie zmluvy mohla prejednať aj s ňou, 
nakoľko základné ustanovenia boli už poslancami schválené. Čo sa týkalo odkúpenia 
hospodárskej budovy, vznikla rozsiahla diskusia, nakoľko p. Jankove sa odvolával na to, že oni 
ako vlastníci sú ochotní odkúpiť budovu len za nižšiu cenu, ktorú určil znalec v znaleckom 
posudku. Poslanci nakoniec súhlasili s odpredajom za najnižšiu trhovú cenu, ktorú považovali za 
všeobecnú hodnotu majetku, t. j . 1 427,59 €. V znaleckom posudku bola ohodnotená len budova. 
Keďže posudok neriešil pozemok pod budovou (zastavaná plocha, výmera 46 m2), pri predaji sa 
k cene budovy musí pripočítať ešte cena pozemku, t.j. 1,85 €/1 m2, spolu 85,10 €. Vo veci nájmu 
(3 roky spätne za 10,- €/mesačne a od 1.3.2012 za 15,- €/mesačne) zostáva uznesenie č. 4/2012 
platné. Nakoľko sa zasadnutia OZ nezúčastnila p. Miškelová, ktorá bola niekoľko dní mimo obce, 
musia sa vlastníci bytovky  medzi sebou ešte dohodnúť na konečnom riešení. Svoje stanovisko 
predložia obci začiatkom 21. týždňa. 
 
      Uznesenie č.  11/2012  
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. c, zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, priamy predaj majetku obce -  hospodárskej budovy s. č. 432 
stojacej na parcele  č. 2047/9, vo výške všeobecnej hodnoty  majetku stanovenej znaleckým posudkom 
05.02,2012 vypracovaným Ing. Miroslavom Hricom v sume 1 427,59 € pre: Ondreja Jankoveho a manž. 
Mgr. Máriu Jankoveovú, Kristínu Miškelovú, Janu Šólyovú, všetci  trvale bytom Veľká Lehota č. 434. 
Zároveň schvaľuje  odpredaj pozemku pod hospodárskou budovou s. č. 432, zastavaná plocha, C-KN č. 
2047/9, o výmere 46 m2 za 1,85 €/1 m2, v sume  85,10 €. 
Dôvod priameho predaja budovy je, že stavba sa  považuje za príslušenstvo bytovky pop. č. 434 
a predmetná budova je už v dlhodobom užívaní spoluvlastníkov bytovky. Zámer predať uvedený 
majetok bol zverejnený obcou od 15.03.2012 do 10.05.2012, pričom kupujúci boli jediní 
záujemcovia o tento majetok. 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 7 

                Marta Šmondrková 
                                              starostka obce 



3 
 

Doplnenie do programu: Zmena sídla Obecného úradu: z pop.č.50 na pop.č.52. 
 
P. starostka oboznámila prítomných, že Obecný úrad žiadal na Ministerstve školstva SR 

zmenu adresy zriaďovateľa z pop. č. 50 na 52. Zmena bola žiadaná z dôvodu, že v štatistických 
výkazoch sa stále zobrazuje staré popisné číslo. Ministerstvo ale odpísalo, že zmenu môže 
vykonať len na základe dokladu zo Štatistického úradu, alebo výpisu z uznesenia OZ. Na 
Štatistickom úrade je sídlo Obecného úradu evidované len všeobecne bez popisného čísla, z toho 
dôvodu sa dáva návrh na zmenu prostredníctvom obecného zastupiteľstva. Poslanci voči tomuto 
návrhu nemali žiadne výhrady a jednohlasne ho schválili.   

 
Uznesenie č.  12/2012  

Obecné zastupiteľstvo  
 

S c h v a ľ u j e 
 
Zmenu sídla Obecného úradu z pop. č. 50 (starý obecný úrad) na pop. č. 52 (budova Spoločensko-
kultúrneho centra).  
 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 7 

                Marta Šmondrková 
                                               starostka obce 

 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.3.2012. 
 

Ekonómka, účtovníčka obce p. Mániková predniesla prítomným správu o čerpaní rozpočtu 
obce a ZŠ s MŠ k 31.03.2012. Čerpanie rozpočtu mali poslanci k dispozícii vopred a bolo 
zverejnené na úradnej tabuli obce. Poslanci nemali k nemu žiadne výhrady. Pri čerpaní rozpočtu 
obce sa p. Mániková opýtala poslancov, či sa má do ďalšieho zasadnutia OZ pripraviť zmena 
v rozpočte – navýšenie príjmov za hracie prístroje, nakoľko sú od tohto roku ďalšie aj v miestnom 
pohostinstve, alebo sa pripraví VZN na zákaz hracích prístrojov. Poslanci jednoznačne určili 
pripraviť VZN na zákaz hracích prístrojov. 

Uznesenie č.  13/2012  
Obecné zastupiteľstvo  
 

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

1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 31.03.2012 
2. Správu o čerpaní ZŠ s MŠ k 31.03.2012. 

 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 7 

                Marta Šmondrková 
                                               starostka obce 
 
4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota. 
 

Ekonómka, účtovníčka obce p. Mániková oboznámila prítomných s navrhovanými 
zmenami v rozpočte obce a ZŠ s MŠ. Tieto takisto mali poslanci k dispozícii vopred 
k oboznámeniu sa s nimi. Zmeny rozpočtu školy sa týkali zakúpenia nového nábytku a sedačky do 
školského klubu detí a presunu medzi položkami v ZŠ a MŠ.  



4 
 

Pri zmenách rozpočtu obce p. Mániková uviedla, že zmenu týkajúcu sa stavebných úprav 
na ihrisku nebude potrebné realizovať, nakoľko forma úhrady zostane fakturácia. Do dňa konania 
OZ ale prišli na Obecný úrad ešte ďalšie požiadavky, a to:  
- Rada rodičov chce všetkým deťom základnej školy financovať výlet na Deň detí. Chýbajú im 

ale prostriedky na dopravu – na 1 autobus vo výške 370,- €. P starostka uviedla, že ona s tým 
súhlasí a bola by to taká odmena a motivácia pre deti za účinkovanie a reprezentovanie obce na 
stavení mája, na DFF a ďalších akciách. Zároveň by v tom bol zahrnutý aj príspevok 
z recyklačného fondu 85,- € za zbieranie tetrapakov.  

- Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom žiada podporiť prezentáciu našej gajdošskej 
skupiny na Podhorí – aspoň dopravu.  

- V dňoch 5.-8. júla 2012 sa vo Vránovej Lhote v ČR bude konať Stretnutie Lehôt a Lhot, na 
ktorom by naša obec mala prevziať štafetu. Je potrebné vyriešiť delegáciu a dopravu. Poslanci 
boli za to, že určite by štafetu mala prevziať p. starostka, príp. niektorí z poslancov.  

Po rozsiahlej debate sa na dopravu na Pohronie rozhodli prispieť 100,- €, na výdavky na Stretnutie 
Lehôt a Lhot 750,- €, pričom bude potrebné znížiť výdavky na údržbu ciest. P. Peter Víglaský sa 
ohradil, že zase sa berie z údržby ciest. Ekonómka p. Mániková mu odpovedala, že údržbu budov 
už nemôžeme znižovať, pretože sa idú vymieňať okná a dvere na pošte a na kapitálových 
výdavkoch zostáva na cesty pôvodná suma 50000,- €, ktoré môže obec čerpať až po spracovaní 
projektu. Z bežných výdavkov môže riešiť len plátanie jám a drobné opravy, na ktoré p. starostka 
už dala spracovať cenovú ponuku. 

Uznesenie č.  14/2012  
Obecné zastupiteľstvo  
 

S c h v a ľ u j e 
 

1. Návrh zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ 
 Program 6 6.1 - ZŠ 09.1.2.1 614 KZ111  - 609,- eur Odmeny zo vzdelávacích poukazov 
    09.1.2.1 621 KZ111  - 61,- eur Príspevky do VšZP 
    09.1.2.1 625001KZ111  - 9,- eur Poistné do SP – nemocenské 
    09.1.2.1 625002KZ111  - 85,- eur Poistné do SP - starobné 

    09.1.2.1 625003KZ111  - 4,- eur Poistné do SP – úrazové 
    09.1.2.1 625004KZ111  - 3,- eur  Poistné do SP - invalidné  

  09.1.2.1 625005KZ111  - 6,- eur Poistné do SP – v nezamestnanosti 
  09.1.2.1 625006KZ111  - 19,- eur Poistné do SP – garančné 
    09.1.2.1 625007KZ111   - 23,- eur Poistné do SP – rezervný fond 

   09.1.2.1 635004 KZ111   + 200,- eur Údržba strojov a zariadení 
    09.1.2.1 637027 KZ111    + 200,- eur Odmeny zamestn. mimo PP 
    09.1.2.1 637004 KZ111   - 200,- eur Všeobecné služby 
    09.1.2.1  633006 KZ111   - 200,- eur  Všeobecný materiál 
    09.1.2.1  637027 KZ111     819,- eur  Odmeny zamestnan. mimo PP zo VP 
  6.2 - MŠ 09.1.1.1 611  KZ 41  - 500,- eur Tarifné platy   
   09.1.1.1 616 KZ 41  + 500,- eur Doplatok k platu   
  6.3 - ŠKD 09.5.0.1 633001 KZ 41  +894,- eur Interiérové vybavenie pre ŠKD   
   09.5.0.1 637014 KZ 41  - 12,- eur Stravovanie   
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ - 7 
 
                                                                                                                  Marta Šmondrková 
                                               starostka obce 
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2. Návrh na zmeny rozpočtu obce  

PRÍJMY:       668,00 € SPOLU  
      292027 KZ 41  +20,- € Iné príjmy - za rozbitý riad (po požičaní) 
      292027 KZ 41 + 80,- € Iné príjmy - pohrebné 
      312001 KZ 111  + 68,- € Dotácia na matriku 

      312008 KZ 11H  + 500,- € 
Dotácia z BBSK na festival (oprava amfiteátra), 
celková výška dotácie bude 900,- € 

            
VÝDAVKY:         - 214,- € SPOLU 
Program 3: 3.1.1 01.1.1.6 637005 KZ 41  + 120,- € Špeciálne služby - letecké snímky 

  3.1.2 08.3.0 635006 KZ 41  + 200,- € 
Oprava, údržba miestneho rozhlasu (doplnenie 
reproduktorov...) 

  3.2.1 01.3.3 636007 KZ 41  + 26,- € Ročný poplatok za softvér - program MATRIKA 
  3.2.1 01.3.3 637001 KZ 111  + 110,- € Školenia, kurzy - prac. stretnutie matrikárok 
  3.2.1 01.3.3 637013 KZ 111  + 100,- € Ošatné - matrika 
  3.2.1 01.3.3 632001 KZ 111   - 128,- € Energie - matrika 
  3.2.1 01.3.3 633006 KZ 111   - 40,- € Materiál - matrika 

Program 4: 4.1 03.2.0 637005  KZ 41  + 60,- € Špeciálne služby - kontrola hasiacich prístrojov 
  4.3.2 05.1.0 633006 KZ 41  + 2 350,- € Kontajnery na separovaný odpad 

Program 5: 5.1 04.5.1.3 637005  KZ 41  + 3 000,- € 
Špeciálne služby - advokátske služby pre 
vysporiadanie pozemkov pod MK a pod amfiteátrom 

 5.1 04.5.1.3 635006  KZ 41  - 1 220,- € Oprava, údržba ciest 
  5.2 01.1.1.6 637005 KZ 41  + 130,- € Špeciálne služby - geometrický plán 
  5.2 01.1.1.6 633006 KZ 41  + 250,- € Oprava, údržba budov, objektov, častí.. 

  5.2 01.1.1.6 635006 KZ 41  - 7 932,- € Oprava, údržba budov, objektov, častí.. 
  5.3.3 08.2.0.3 635006 KZ 11H  + 900,- € Oprava amfiteátra - z dotácie z BBSK 

Program 7: 7.4 08.1.0 637023 KZ 41  + 40,- € 
Kolky - stavebné povolenie na rozšírenie ihriska a 
oddychový prístrešok 

  7.2.1 08.2.0 634004 KZ 11H  - 150,- € 
DFF - dopravné (dotácia z BBSK bude použitá na 
opravu amfiteátra) 

  7.2.1 08.2.0 637003 KZ 11H  - 250,- € 
DFF - propagácia (dotácia z BBSK bude použitá na 
opravu amfiteátra) 

  7.2.1 08.2.0 633006 KZ 41  + 350,- € DFF - materiál na kroje pre deti 
  7.2.1 08.2.0 637027 KZ 41  + 600,- € DFF - Dohody - šitie krojov 
  7.2.1 08.2.0 637002   KZ 41  + 50,- € DFF - hrnčeky, pohľadnice 
   7.2.3 08.2.0  634004 KZ 41  + 370,- €  Prepravné – výlet pre deti ZŠ s MŠ (1 autobus)  
   7.2.3 08.2.0  KZ 41   + 100,- €  Cestovné náklady–doprava účinkujúcich na Podhorie  
   7.2.3 08.2.0  KZ 41   + 750,- €  Náklady na Stretnutie Lehôt a Lhot 

 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 7 

                Marta Šmondrková 
                                               starostka obce 
 
5. Návrh na schválenie úsekov miestnych komunikácii  na ich rekonštrukciu.  

 
P. starostka informovala poslancov, že dala spracovať cenovú ponuku na projekt na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií. Požiadala poslancov, aby oni navrhli úseky na 
rekonštrukciu. P. starostka navrhovala cesty, kde je zrekonštruovaný vodovod, t.j. u Chujacov po 
cintorín, na Inovci pri p. Hengeričovej a pri p. Viere Priatkovej, pri p. P. Kocianovi smerom na 
Inovec. Zároveň v zlom stave je aj cesta u Zduchov a ulička do Vatalov. Poslanci sa na zasadnutí 
nedohodli na konkrétnych úsekoch, uviedli, že sa rozhodnú na základe projektu a približného 
rozpočtu.  
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6. Návrh na vydanie súhlasu  zámeru Občianskeho združenia Bike team NB na 
vyznačenie cykloturistických trás v k. ú. Veľká Lehota. 

 
Občianske združenie Bike team NB pripravuje vyznačenie, kompletné zmapovanie, 

propagáciu a údržbu cykloturistických trás v okolí Novej Bane. Keďže tieto trasy zasahujú aj do 
katastrálneho územia Veľkej Lehoty (smerom na Drozdovo, Inoveckú chatu a na Vojšín), žiadajú 
od obce súhlas na uskutočnenie tohto zámeru bez stavebných úprav. 

 
Uznesenie č.  15/2012  

Obecné zastupiteľstvo  
 

S ú h l a s í 
 
So zámerom Občianskeho združenia Bike team NB na vyznačenie cykloturistických trás ako trás vedených 
po existujúcich komunikáciách, resp. chodníkoch bez stavebných úprav v k. ú. Obce Veľká Lehota.  
 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 7 

                Marta Šmondrková 
                                               starostka obce 
 
7. Návrh na schválenie odpredaja časti  pozemku parc.č. 1366/3  o výmere 58m2 
nachádzajúceho sa pri rod. dome pop.č.239 pre Evu Rajnákovú bytom 
Bratislava.   

 
Odpredaj pozemku pre p. Rajnákovú bol už predmetom zasadnutia OZ, poslanci vtedy 

poverili Obecný úrad, aby zistili, či geodet zakreslil skutočné hranice múru a neubral aj z miestnej 
komunikácie. P. Mániková uviedla, že táto skutočnosť bola preverená a geometrický plán je 
pripravený len podľa skutočného stavu. Predtým sa boli na mieste pozrieť aj niektorí poslanci. 
Napriek tomu sa na predaji neujednotili a navrhli, aby sa opätovne všetci zišli priamo pri danom 
pozemku aj s p. Rajnákovou.  
 
8. Návrh na schválenie zmluvy o nájme nebytových priestorov budova č.50 – 
bývalý OcÚ s lekárňou ALTEA.  
 

P. starostka oboznámila prítomných, že v súčasnosti p. Oslancová vybavuje potrebné 
povolenia. Priniesla projekt na drobné stavebné úpravy, ktoré bude nutné realizovať. Jednou 
z nich je napríklad vyvložkovanie celého komína z dôvodu zlého technického stavu. Vybavenie 
povolení bude trvať približne 2 mesiace, následne na to sa predloží zastupiteľstvu návrh Zmluvy 
o nájme nebytových priestorov.   

 
9. Návrh na určenie miesta na vybudovanie novej tržnice. 
 

Počas realizácie prác na spevnených plochách pri Spoločensko-kultúrnom centre sa 
presunula tržnica za túto budovu. Keďže ale predajcovia chcú byť na očiach aj okoloidúcim 
ľuďom, v súčasnosti sa predáva aj na verejnom priestranstve pred miestnym pohostinstvom. 
Nakoľko predošlá tržnica bola vedľa hlavnej cesty, bezpečnejšie by bolo presunúť ju pri budovu 
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bývalého OcÚ – oproti miestnemu pohostinstvu. Poslanci s týmto predbežne súhlasili, ale p. 
kontrolórka upozornila na to, že potrebné je upraviť VZN o trhovom mieste.  
10. Rôzne:  
– podanie informácie o zaradení do plánu údržby ciest III. triedy N. Ba ňa -
Veľká Lehota 

 
P. starostka informovala, že zasielala na Banskobystrickú regionálnu správu ciest a na 

Banskobystrický samosprávny kraj vo veci zaradenia do finančného plánu údržby ciest III. triedy 
smer Nová Baňa – Malá Lehota. Obe inštitúcie odpísali, že údržbu ciest realizujú v rámci svojich 
finančných možností, čerpajú úvery a niektoré úseky ciest už sú navrhnuté na realizáciu.  

 
– podanie informácie o výmene okien na budove Pošty 

Najnižšiu cenovú ponuku na výmenu okien a dverí na budove Pošty predložila firma 
Alfaplast trade s.r.o., Prievidza. Cena sa ale ešte navýšila o bezpečnostné sklá, nakoľko sa na 
pošte manipuluje s peniazmi a ceninami a aby sa im nezrušilo poistenie, musia dodržať určité 
bezpečnostné podmienky. Celková cena za 5 okien a 3 dvere bude 3 614,17 €. 
 
– podanie informácie  o výstavbe oporného múra a oplotenia dolného cintorína 

P. starostka uviedla, že sa začalo so stavebnými prácami na výstavbu oporného múra 
a oplotenia doplného cintorína. Zatiaľ sa začalo s výkopovými a základovými prácami. Práce budú 
realizovať opäť pracovníci menších obecných služieb pod dozorom p. J. Suchého.   
 
– podanie informácie o výmene pódia amfiteátra 

Cenové ponuky na výmenu hlavného pódia na amfiteátri predložili firma Drevstav a p. 
Rudolf Kocian. Nižšiu cenu ponúkol p. Kocian, s ktorým sa v najbližších dňoch podpíše Zmluva 
o dielo. Na stavbe bude pracovať, keď dokončí prístrešok na fare. Poslanci odporúčali, aby pri 
výmene použil drevo z borovice.  
 
– podanie informácie o príprave 19. roč. DFF „Pod Inovcom“ 

Dňa 10.06.2012 sa bude na amfiteátri konať 19. ročník detského folklórneho festivalu 
„Pod Inovcom“. Príde aj súbor zo Srbska, ďalším hosťom bude súbor z Brezna a okrem toho 
približne 10 súborov z regiónu. Spolu príde 350 – 400 účinkujúcich, ktorým bude opäť potrebné 
pripraviť občerstvenie, nejaké darčekové predmety, upraviť okolie amfiteátra a mnoho ďalších 
prác.  
 
11. Diskusia. 
 
 Do diskusie sa zapojil p. Peter Víglaský, ktorý sa zaujímal, či by obec súhlasila so 
zámerom odpredať rozostavanú stavbu telocvične občianskemu združeniu, ktoré by telocvičňu 
dokončilo a prevádzkovalo. Poslanci však uvažovali aj nad alternatívou dlhodobého nájmu.          
P. kontrolórka podotkla, že predaj aj nájom je nutné riešiť verejnou ponukou a nakoľko sa nejedná 
o jednoduchú záležitosť, je potrebné si podmienky naštudovať a pripraviť vopred. 
 
12. Návrh na uznesenie a záver.  
 
           Keďže viac bodov jednania nebolo, p. Mániková prečítala schválené uznesenia. Starostka 
obce poďakovala prítomným poslancom za  účasť  a zasadnutie ukončila o 20.30 hod. 
            Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
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Overovatelia:  Jozef Mihál            ................................... 
                         
                       Helena Cibiriová ....................................                                
                
                                                                                                                   Marta Šmondrková 
                                                                                                                          starostka obce 
 
 
Zapísala: Mániková Katarína 
 
Vyvesené: 17.05.2012 
Zvesené: .................... 


