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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24. júna 2011 

 v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
 
 

       P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
       Overovatelia: Jozef Mihál a Michal Jenis. 
       Okrem poslancov sa OZ zúčastnila hlavná kontrolórka obce Mária Šalková a 3 občania. 

 
Doplnenie do programu: 

- Správa z kontroly 
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2011 
- Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. Helene Kocianovej pri rod. d. č. 240 

 
1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 
2. Kontrola plnenia uznesenia o dňa 8.4.2011. 
3. Čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.3.2011. 
4. Návrh zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ . 
5. Správa nezávislého audítora za rok 2010. 
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce. 

Návrh na schválenie Záverečného účtu obce za rok 2010.  
Návrh na schválenie prevodu prebytku hospodárenia  74 832,12 € do rezervného 
fondu obce. 

7. Návrh na schválenie Výročnej správy obce za rok 2010. 
8. Návrh na schválenie Štatútu obce Veľká Lehota. 
9. Návrh na schválenie Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku v obci 

Veľká Lehota. 
10. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  č.3/2011 o ustanovení rady ZŠ 

s MŠ. 
11. Návrh na prerokovanie platu starostky obce na základe novely zák. č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov účinnej od 1.6.2011 

12. Návrh na schválenie Dodatku č. 1/2011 k Zásadám odmeňovania poslancov 
13. Rôzne: 

- Informácia o výdavkoch na opravu amfiteátra (drevené časti + odvodnenie) 
- Informácia o výdavkoch na výmenu strešnej krytiny na bývalom OcÚ (+ dlažba) 
- Informácia o výdavkoch na opravu omietky na šatniach TJ (+ dlažba a WC) 
- Informácia o zrealizovaní odvodnenia MK – v časti Garajovci a pri ZŠ s MŠ. 
- Informácia o výdavkoch na DFF  
- Informácia o 33. stretnutí Lehôt a Lhot v Mníchovej Lehote pri Trenčíne 
- Informácia o poistnej udalosti – vyradenie techniky na OcÚ zasiahnutím blesku 
- Informácia o poskytovaní potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby 
- Informácia o sčítaní obyvateľstva, domov a bytov 

14. Diskusia. 
15. 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. Jozefa Mihála a p. Michala Jenisa. Navrhovatelia boli 
všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení.                 
Zároveň prečítala návrh programu aj s návrhom na doplnenie do programu: Správa z kontroly, 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2011, Žiadosť o odkúpenie časti 
pozemku p. Helene Kocianovej pri rod. d. č. 240. Program aj s doplnenými bodmi bol 
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. 10/2011 splnené – schválením VZN č. 1/2011 o určení školského obvodu 
U z n e s e n i e  č. 11/2011 v riešení – schválený odpredaj pozemku pre p. Damborskú, 
spracovávanie kúpnych zmlúv 
U z n e s e n i e  č. 12/2011 v riešení – neboli predložené žiadne dokumenty zo strany 
záujemcov o kúpu hospodárskej budovy pri školskej bytovky 
U z n e s e n i e   č. 13/2011 v riešení – schválená výška nájomného pre Slovenskú poštu, nie 
je vyjadrenie pošty 
 
3. Čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.03.2011 
       
Čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.03.2011 prečítala prítomným účtovníčka obce p. 
Mániková. Prítomní poslanci nemali k čerpaniu žiadne výhrady. Po prečítaní čerpania 
rozpočtu oboznámila p. starostka prítomných aj s výdavkami, ktoré vznikli po 1.4.2011, t.j. 
neboli súčasťou uvedeného čerpania. Informovala, že doterajšie výdavky na opravu amfiteátra 
(drevené časti a odvodnenie) boli vo výške 17 808,83 €, na DFF Pod Inovcom 659,02 €, obec 
mala aj príjem  z dobrovoľného vstupného 190,91 €, výdavky na výmenu strešnej krytiny na 
bývalom OcÚ 18 073,64 €, na opravu omietky na šatniach TJ vo výške 3004,89 €, na 
odvodnenie miestnych komunikácií 2900,- € a ďalšie výdavky. Podrobný rozpis výdavkov je 
prílohou tejto zápisnice.  
 
                                                                                   U z n e s e n i e  č. 14/2011                                                  
Obecné zastupiteľstvo  

B e r i e  n a  v e d o m i e 
 Čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.03.2011 
Hlasovanie: všetci za 
                                                                                                                                   Marta Šmondrková 
                                    starostka obce 
 
 

4. Návrh na zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
Zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ prečítala účtovníčka obce p. Mániková. Voči navrhovaným 
zmenám nemali prítomní poslanci žiadne výhrady a jednohlasne ich schválili.  
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                                                                                        U z n e s e n i e  č. 15/2011 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e  
1/ zmeny rozpočtu obce nasledovne: 

Program 

Podpro-
gram a 
prvok

Funkč. 
klasif.

Ekon. 
klasif.

Úprava o 
sumu

Rozpočet 
pred 
úpravou

Rozpočet 
po úprave

PRÍJMY:    + 620,- 
223001   

KZ 41  + 620,- € 650,- 1270,-

VÝDAVKY:

 + 620,-  
(13355-
12735)

Program 1: 01.1.1.6
637004  

KZ 41  + 100,- € 45,- 145,-

Program 2: 2.2.2 01.1.1.6
635002  

KZ 41  + 550,- € 650,- 1200,-

2.2.2 01.1.1.6
633003  

KZ 41  + 200,- € 0,- 200,-

2.2.2 01.1.1.6
635004  

KZ 41  + 500,- € 0,- 500,-

Program 5: 5.2 01.1.1.6
635006    
KZ 41  + 2500,- € 17000,- 19500,-

5.2 01.1.1.6
637027   
KZ 41  + 200,- € 600,- 800,-

5.3.3 08.2.0.3
633006   
KZ 41  + 1375,- 0,- 1375,-

5.3.3 08.2.0.3
633015    
KZ 41  + 50,- € 50,- 100,-

5.3.3 08.2.0.3
634001    
KZ 41  + 50,- € 0,- 50,-

5.3.3 08.2.0.3
635006   
KZ 41  +3000,- € 13500,- 16500,-

Program 6: 6.1 09.1.2.1   
637003    
KZ 41  + 605,- 0,-  + 605,-

Program 7: 7.1 08.2.0.9
633001  
KZ 41  + 20,- € 1100,- 1120,-

7.1 08.2.0.9
637004  
KZ 41  +250,- 0,- 250,-

7.2.1 08.2.0
634001   
KZ 41  + 26,- € 20,- 46,-

7.2.1 08.2.0
637003  
KZ 41  + 325,- 0,- 325,-

7.4 08.1.0         
633006  
KZ 11H  +400,- € 0,- 400,-

7.4 08.1.0
635006  
KZ 41  + 3005,- € 0,- 3005,-

7.4 08.1.0
642002  
KZ 41  + 200,- € 2192,- 2392,-

7.4 08.1.0

717001  
KZ 41  - 12735,- 31000,- 18264,-

Text

Údržba výpočtovej techniky (oprava po zásahu 
bleskom)

Telekomunikačná technika (nákup telefónu s 
faxom - po zásahu bleskom)

Realizácia nových stavieb (telocvičňa)

SPOLU

Príspevok z recykl. fondu a za elektrorecykling

SPOLU

Všeob. služby - spracovanie smernice o 
verejnom obstarávaní odborne spôsobilou 
osobou

Interiérové vybavenie SKC- vešiak do sobášnej 
miestnosti

Všeobecné služby - zapojenie fontány pred 
MSKC, pranie obrusov

Benzín do auta- DFF

Údržba strojov, prístrojov,zariadení (zabezpeč. 
systém)-po zásahu bleskom

Údržba budov(prístrešky na starý OcÚ, 
dlažba,zachytávače,údržba ďalších budov)

Navýšenie 200,- € na dohody - za odvoz škridly 
zo starého OcÚ

Propagačné predmety DFF - hrnčeky

Dotácia z VÚC na opravu hyg. zariadení v 
šatniach TJ Partizán

Oprava, údržba budov - omietka šatne TJ

Dotácia pre TJ Partizán (navýšenie za postup)

Materiál - amfiteáter (štrk, cement, farba, 
riedidlo, tmel, klince, šróby...)

Benzín, olej do kosačky - na amfiteáter

Benzín do auta - amfiteáter

Oprava amfiteátra - odvodnenie, úprava terénu, 
oprava malého pódia, lavičiek...

Propagačné materiály na 50. výročie ZŠ - tašky, 
pohľadnice, hrnčeky

 
Hlasovanie : všetci za 
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2/ zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ nasledovne: 

Program 

Podpro-
gram a 
prvok

Funk č. 
klasif.

Ekon. 
klasif.

Úprava o 
sumu

PRÍJMY:

VÝDAVKY:

Program 6:
6.1  ZŠ        
KZ 111 610

09.1.2.1 611  + 2000,-

09.1.2.1 612002  - 2000,-

09.1.2.1 612002  + 504,-

620

09.1.2.1 621  + 145,-

09.1.2.1 623  - 361,-

09.1.2.1 625001  + 7,-

09.1.2.1 625002  + 71,-

09.1.2.1 625003  + 4,-

09.1.2.1 625004  + 15,-

09.1.2.1 625005  + 5,-

09.1.2.1 625006  + 1,-

09.1.2.1 625007  + 24,- 

09.1.2.1 627  + 266,-

630

09.1.2.1 631001  - 183,30

09.1.2.1 632003  + 100,-

09.1.2.1 633006  + 650,-

09.1.2.1 633009  - 780,-

09.1.2.1 633009  + 720,-

09.1.2.1 633009  - 18,-

09.1.2.1 633016  + 300,- €

09.1.2.1 633010  + 100,- €

09.1.2.1 635006  + 769,25

09.1.2.1 637036  + 324,75

09.1.2.1 637003 -131,7

09.1.2.1 637027  + 215,-

640

09.1.2.1 642013  + 1514,-

09.1.2.1 642013  - 1514,-

09.1.2.1 642015  + 150,-

6.2  MŠ  
KZ 111 630

09.1.1.1 633009  + 458,-

Odchodné

Na nemocenské dávky

Tovary a služby

Učebné pomôcky - rozpis z KŠÚ

SPOLU

VšZP

SP - starobné poistenie

Údržba budov a objektov

Reprezentačné

Reklama a propagácia

Dohody - mimopracovného pomeru

Bežné transfery

Odchodné - rozpis nenorm. fin. prostr. z KŠÚ

Všeobecný materiál

Učeb. pomôcky SZP

Učeb. pomôcky SZP rozpis KŠÚ

Učeb. pomôcky VP rozpis KŠÚ

Reprezentačné

Pracovné odevy

SP - garančné poistenie

SP - rezervný fond solidarity

Príspevok do DDP

Tovary a služby

Cestovné

Poštovné a telekom. služby

Poistné a príspevky do pois ťovní

Ostatné ZP

SP - nemocenské poistenie

SP - úrazové poistenie

SP - invalidné poistenie

SP - poistenie v nezamestnanosti

Text

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Tarifné platy, náhrady

Ostatné príplatky

Ostatné príplatky-kreditný príplatok

 
Hlasovanie : všetci za 
 
                                                                                                              Marta Šmondrková 
                                                                                                              starostka obce  
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5.Správa nezávislého audítora 
  Správu nezávislého audítora za rok 2010 od Ing. Markovej z Novej Bane pre Obecné 
zastupiteľstvo prečítala účtovníčka obce p. Mániková. Záverom správy bolo stanovisko 
audítora, že účtovná závierka obce za rok 2010 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie Obce Veľká Lehota.  
                       U z n e s e n i e   č. 16/2011 
Obecné zastupiteľstvo  
     
B e r i e  n a  v e d o m i e 
Správu nezávislého audítora za rok 2010 

 
Hlasovanie: všetci za                                                             Marta Šmondrková 
                                                                                                          starostka obce 
 
 6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu 
obce. 
 Hlavná kontrolórka obce p. Šalková prečítala prítomným svoje stanovisko 
k záverečnému účtu obce za rok 2010, ktorým odporučila poslancom schváliť celoročné 
hospodárenie bez výhrad. V správe okrem plnenia rozpočtu za rok 2010 na strane príjmov 
a výdavkov uviedla aj informáciu, že výdavky na nakladanie s odpadmi boli väčšie ako 
príjmy z poplatku za komunálny odpad, t.j. obec doplácala na nakladanie z rozpočtu obce 
sumu 4 305,14 €, aj keď tieto výdavky by mala obec hradiť podľa zákona len z výnosu 
miestneho poplatku. 
Po prečítaní stanoviska p. kontrolórky p. starostka uviedla, že celoročným hospodárením obce 
vznikol prebytok vo výške 74 832,12 €, ktorý sa má podľa zákona odviesť do rezervného 
fondu obce a v budúcnosti môže byť použitý na kapitálové výdavky.  
 

U z n e s e n i e   č. 17/2011 
Obecné zastupiteľstvo  
     
A/ B e r i e  n a  v e d o m i e 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Veľká Lehota za rok 2010 

 
B/ s c h v a ľ u j e 

1. V súlade s §16 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy Záverečný účet obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

2. Prebytok hospodárenia k 31.12.2010 v sume 74 832,12 € previesť do rezervného 
fondu obce 

 
C/ u k l a d á 
Účtovnej pracovníčke obce p. Mánikovej previesť fin. prostriedky vo výške 74 832,12 € do 
rezervného fondu obce 
Termín: do 15.7.2011 
Zodpovedná: starostka obce 
Hlasovanie: všetci za                                                                Marta Šmondrková 
                                                                                                             starostka obce 
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7. Návrh na schválenie Výročnej správy obce za rok 2010. 
Účtovníčka obce p. Mániková prečítala poslancom vyjadrenie audítorky p. Ing. Markovej 
k Výročnej správe obce za rok 2010. Touto správou o overení súladu výročnej správy 
s účtovnou závierkou potvrdila, že účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú vo 
všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou obce k 31.12.2010. 

 
U z n e s e n i e   č. 18/2011 

Obecné zastupiteľstvo  
     
A/ B e r i e  n a  v e d o m i e 
Správu audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 
540/2007 Z. z. §-u 23 odsek 5 pre Obecné zastupiteľstvo Obce Veľká Lehota 
 
B/ s c h v a ľ u j e 
Výročnú správu obce Veľká Lehota za rok 2010   
  
 
  
8. Návrh na schválenie Štatútu obce Veľká Lehota 
P. starostka oboznámila prítomných, že na p. kontrolórka pri kontrole interných smerníc 
a všeobecne záväzných nariadení obce zistila mierne odchýlky v platnom Štatúte obce od 
poslednej novely zákona o obecnom  zriadení. Na základe toho zosúladila p. starostka 
vybrané body a časti Štatútu so zákonom o obecnom zriadení. Keďže k tomuto návrhu neboli 
žiadne pripomienky, poslanci Štatút obce jednohlasne schválili. 

 
U z n e s e n i e   č. 19/2011 

Obecné zastupiteľstvo  
     
A/ s c h v a ľ u j e 
Internú smernicu č. 3/2011 „Štatút obce“ 
B/ u k l a d á  
Pracovníčke OcÚ p. Mánikovej zverejniť Štatút obce na vývesnej tabuli obce po dobu 15 dní 
Zodpovedná: Mániková 
Termín: ihneď 
 
9. Návrh na schválenie Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu 
smútku v obci Veľká Lehota 
Účtovníčka obce p. Mániková k navrhovanému prevádzkovému poriadku uviedla, že po 
skolaudovaní kolumbária – urnového múra bolo potrebné tento doplniť a zaradiť do 
pohrebiska v obci. Na to nadväzovali aj ďalšie zmeny týkajúce sa jeho správy, údržby, 
evidencie a pod. Zároveň bol novelizovaný aj zákon o pohrebníctve, podľa ktorého bolo 
potrebné aktualizovať vybrané časti prevádzkového poriadku. Súčasne s tým bol zmenený 
a doplnený aj cenník služieb. Návrh prevádzkového poriadku bol zaslaný k nahliadnutiu aj 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý k nemu nemal žiadne výhrady. Po 
schválení bude prevádzkový poriadok zaslaný aj tomuto úradu na odsúhlasenie. 
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U z n e s e n i e   č. 20/2011 
Obecné zastupiteľstvo  
     
A/ s c h v a ľ u j e 
VZN č. 2/2011 „Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Veľká Lehota“ 
B/ u k l a d á  
Pracovníčke OcÚ p. Mánikovej zverejniť VZN na vývesnej tabuli obce po dobu 15 dní 
Zodpovedná: Mániková 
Termín: ihneď 
 
10. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 
o ustanovení rady ZŠ s MŠ. 
P. starostka informovala poslancov, že zo zákona môže mať obec ako zriaďovateľ školy 4 
zástupcov v Rade školy. Doteraz boli len 3 zástupcovia za obec. Zároveň uviedla, že návrh je 
daný aj preto, že viacerí občania sa zaujímali, prečo neboli vymenení členovia rady školy po 
voľbách  pri  novom  zložení obecného  zastupiteľstva. Poslanci  neboli  proti návrhu, 
poslanec p. Jozef Mihál sa opýtal, či nebude párny počet členov prekážať pri hlasovaní v rade 
školy. Kontrolórka obce p. Šalková odpovedala, že aj pri nepárnom  počte členov môže nastať 
vyrovnanosť v hlasovaní.  
Po dohode o doplnení ďalšieho člena do Rady školy sa diskutovalo o možnom kandidátovi. 
Nakoniec bol navrhnutý a schválený za člena Rady školy poslanec Igor Víglaský. 

 
U z n e s e n i e  č. 21/2011 

Obecné zastupiteľstvo  
     
A/ s c h v a ľ u j e 
1/ VZN č. 3/2011 „o ustanovení rady ZŠ s MŠ“   
2/ doplnenie člena rady ZŠ s MŠ p. Igora Víglaského 
B/ u k l a d á  
Pracovníčke OcÚ p. Mánikovej zverejniť VZN na vývesnej tabuli obce po dobu 15 dní 
a zaslať  na vedomie predsedníčke RADY ZŠsMŠ  p. Ing. Kataríne Garajovej.    
Zodpovedná: Mániková 
Termín: ihneď 
Hlasovanie: 5 za, 1 sa zdržal (Igor Víglaský)                      
                                                                                                      Marta Šmondrková 
                                                                                         starostka obce 

                                   
11. Návrh na prerokovanie platu starostky obce na základe novely zák. č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov účinnej od 1.6.2011 
P. starostka oboznámila poslancov o novele zákona o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest platnej od 1.6.2011, ktorou sa znižovali 
koeficienty na výpočet platu starostu. Touto novelou sa aj p. starostke znížil základný plat 
o 10%. Poslanci navrhli, aby p. starostke zostal zachovaný plat u za dobre vykonávanú prácu, 
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výborné hospodárenie, jej prínos pre obec nakoľko dedina je pekná, udržiavaná a stále sa 
niečo opravuje a buduje. P. starostka nesúhlasila so zachovaním platu pôvodného platu 
a súhlasila zo znížením o 10  percent, uviedla, že ona nerobí svoju  prácu  pre peniaze, ale 
preto, že jej záleží na tom, ako dedina vyzerá a aby sa v nej občanom dobre žilo a dobre sa 
v nej  cítili. Uviedla, že súhlasí s poslancom  Igorom  Víglaským,  ktorý uviedol, že on by 
v tejto dobe žiadne zvýšenie platu  nikomu nedával, pretože všade sa rozpočty krátia a platy 
znižujú. I napriek tomu sa poslanci rozhodli, že plat starostky navýšia o 11%, čím vlastne 
v konečnom dôsledku nedôjde ani k zvýšeniu, ani k zníženiu.  
 

U z n e s e n i e  č. 22/2011 
Obecné zastupiteľstvo  
     
A/ s c h v a ľ u j e 
Plat starostky Obce Veľká Lehota Marty Šmondrkovej podľa §4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. 
zvýšený o 11%, t.j. vo výške 1 691,- € v hrubom s účinnosťou od 1.6.2011. 
 
Hlasovanie: 5 za, 1 proti (Igor Víglaský) 
 
12. Návrh na schválenie Dodatku č. 1/2011 k Zásadám odmeňovania 
poslancov 
P. starostka oboznámila prítomných, že bolo potrebné spracovať dodatok k Zásadám 
odmeňovania v súvislosti s odmeňovaním poslancov OZ, nakoľko títo sa môžu vzdať odmeny 
poslanca len v tom prípade, keď je táto možnosť upravená v zásadách odmeňovania. Nároku 
na odmenu sa vzdal poslanec p. Jozef Mihál pre výkon svojho zamestnania. 
 

U z n e s e n i e  č. 23/2011 
Obecné zastupiteľstvo  
     
A/ s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 1/2011 k internej smernici č. 5/2010 „Zásady odmeňovania starostu, poslancov 
a zamestnancov Obce Veľká Lehota a štatutárov rozpočtových a príspevkových organizácií 
zriadených obcou“ 
B/ u k l a d á  
Pracovníčke  OcÚ  p. Mánikovej zverejniť dodatok na vývesnej tabuli obce po dobu 15 dní 
Zodpovedná: Mániková 
Termín: ihneď 
Hlasovanie: všetci za 
                                                                                                    Marta Šmondrková 
                                                                                                                  starostka obce 

13. Rôzne: 
-  Informácia o výdavkoch na opravu amfiteátra, na výmenu strešnej krytiny na 

bývalom OcÚ, na opravu omietky na šatniach TJ, o zrealizovaní odvodnenia MK, 
o výdavkoch na DFF 
O jednotlivých výdavkoch  informovala starostka obce už pri čerpaní rozpočtu obce. 
Podrobný rozpis je prílohou tejto zápisnice. 
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        - Informácia o 33. stretnutí Lehôt a Lhot v Mníchovej Lehote pri Trenčíne 
P. starostka oboznámila prítomných, že objednala autobus za účelom zájazdu do Mníchovej 
Lehoty na sobotu  02.07.2011 za účelom 33. ročníka Stretnutia Lehôt a Lhot. Nakoľko sa ale 
zapísalo doposiaľ len 6 ľudí, hromadný zájazd sa pravdepodobne konať nebude a autobus 
bude musieť zrušiť. 
          

- Informácia o poistnej udalosti – vyradenie techniky na OcÚ zasiahnutím blesku 
O tomto bode p. starostka už predbežne informovala pri prejednávaní návrhu na zmeny 
rozpočtu obce. 8.6.2011 do budovy SKC udrel blesk a vyradil z prevádzky počítače, telefón 
s faxom, internet a signalizáciu. Poisťovni bola  nahlásená poistná udalosť. Pracovník 
poisťovne bol vykonať obhliadku poškodených predmetov. Presná výška škôd  nie je zatiaľ 
známa,   po zaslaní všetkých  potrebných dokumentov sa bude čakať na vyjadrenie poisťovne, 
či preplatí aspoň časť výdavkov. 
 

- Informácia o poskytovaní potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby 
P. starostka informovala, že obec v súčasnosti robí zoznam ľudí, ktorí majú nárok na 
poskytnutie potravinovej pomoci. Týka sa to: nepracujúcich dôchodcov poberajúcich 
starobný, predčasný a invalidný dôchodok nižší ako 305,- € (vdovský dôchodok sa 
nezapočítava do tohto limitu) a osôb, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi. Potravinová 
pomoc sa poskytuje na základe prostriedkov z EÚ a zo štátneho rozpočtu, konkrétne na 1 
rozhodnutie, resp. výmer o dôchodku je to 20 kg múky a 20 kg cestovín.  

 
- Informácia o sčítaní obyvateľstva, domov a bytov 

Účtovníčka obce p. Mániková, ktorá bola aj gestorom sčítania v obci Veľká Lehota 
oboznámila prítomných s tým, že sčítanie prebehlo v poriadku, väčšie problémy nevznikli, až 
na pár výnimiek. Niektorí obyvatelia nechceli  po zlej medializácii sčítania lepiť 
identifikátory na sčítacie hárky, ale podľa záverečného vyjadrenia Štatistického úradu ich 
nalepiť nakoniec ani nemuseli. Jedna rodina sčítacie hárky neodovzdala vôbec.  
Výsledky zo sčítania obyvateľstva, domov a bytov v roku 2011 sú nasledovné: 
Počet obyvateľov: 1189 
Počet domov: 494 
Počet bytov (a bytových jednotiek): 511  
 
Doplnené do programu: 
14. Správa z kontroly hlavného kontrolóra 
 
Hlavná kontrolórka obce p. Šalková predniesla poslancom výsledky kontroly, ktorú vykonala 
na obecnom úrade v mesiacoch február – marec 2011. Predmetom kontroly boli smernice 
a všeobecne záväzné nariadenia obce Veľká Lehota. Niektoré bolo potrebné zosúladiť 
s platnými novelami zákonov, niektoré bolo potrebné ešte dopracovať. Väčšina smerníc 
a VZN je už opravená a spracovaná. 
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U z n e s e n i e  č. 24/2011 
Obecné zastupiteľstvo  
     
B e r i e  n a  v e d o m i e 
Správu z kontroly hlavného kontrolóra obce 
Hlasovanie: všetci za                                                                   

 Marta Šmondrková 
                                                                                                       starostka obce 
     
15. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2011  
 
Hlavná kontrolórka obce p. Šalková prečítala poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na 
II. polrok 2011. Títo nakoľko nemali k plánu žiadne výhrady, jednohlasne ho schválili. 

 
U z n e s e n i e  č. 25/2011 

Obecné zastupiteľstvo  
     
A/ s c h v a ľ u j e 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2011 
 
B/ p o v e r u j e 
Kontrolórku obce p. Máriu Šalkovú vykonať kontrolu v zmysle plánu. 
 
Hlasovanie: 5 za, 1 sa zdržal (P. Michálik) 
 
                                                                                                Marta Šmondrková 
                                                                                                             starostka obce 
 

  
16. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. Helene Kocianovej pri rod. d. č. 
240 
 
P. starostka oboznámila prítomných so žiadosťou p. Heleny Kocianovej, Veľká Lehota 240 
o odkúpenie pozemku, ktorý zasahuje do miestnej komunikácie, ktorej vlastníkom je Obec 
Veľká Lehota.  Jedná sa o časť pozemku (18 m2), ktorý má už veľa rokov oplotený a užíva ho 
ako súčasť svojho rodinného domu. Okrem toho si dala spracovať ešte ďalší geometrický 
plán, na základe ktorého žiada odkúpiť ďalších 5 m2, nakoľko na takejto výmere má 
vybudovanú pred rodinným domom vodomernú šachtu. Poslanci schválili odpredaj len 
pozemku len vo výmere 18 m2, nakoľko tento pozemok je oplotený a dlhoročne ho využívajú. 
Odpredaj pozemku na základe druhého geometrického plánu vo výmere 5 m2 neschválili, 
nakoľko keby sa pozemok predal a kupujúci by si ho oplotili, toto oplotenie by už zasahovalo 
do miestnej komunikácie. 
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U z n e s e n i e  č. 26/2011 
Obecné zastupiteľstvo  
     
A/ s c h v a ľ u j e 

1. Osobitný zreteľ- priamy predaj pozemku p. Helene Kocianovej, Veľká Lehota 
240 za úradnú cenu 1,85 € za 1 m2. 

2. Predaj pozemku p. Helene Kocianovej pri rod . dome pop. č. 240, podľa Geom. 
plánu č. 10935479/09 zo dňa 9.12.2010 parcela C-KN č. 1366/2 o výmere 18 m2, 
celkom za 33,30 €. Náklady na vypracovanie GP, kúpnej zmluvy a návrh na 
vklad bude znášať kupujúci. 

Hlasovanie: všetci za 
 
B/  u k l a d á  
p. Mánikovej vypracovať výpis z uznesenia pre právne úkony. 
 
                                                                                                          Marta Šmondrková 
                                                                                                             starostka obce 
         

17.  Diskusia. 
- Výpoveď zmluvy zo zmluvy o poskytovaní školského stravovania pre deti,  žiakov  
a zamestnancov ZŠ s MŠ 
Starostka obce informovala prítomných, že p. Garaj  riaditeľ n.o. Dominik priniesol výpoveď 
zmluvy o poskytovaní stravovania pre deti, žiakov a zamestnancov ZŠsMŠ. Uviedol, že obec 
má zabezpečiť pracovníčku do výdajne stravy, ktorá bude stravu vydávať a umývať riad, že to 
jeho pracovníčky nestíhajú, pretože majú vyšší počet ubytovaných klientov. Starostka  
oponovala tým, že stravu má vydávať ten čo ju aj navarí  že  firmy, ktoré dovážali stravu 
predtým poskytovali kompletnú službu. Ďalej informovala, že podľa zákona musí  opäť  
vyhlásiť súťaž a osloviť minimálne troch dodávateľov stravy pre ZŠ s MŠ, aby bola táto 
služba od nového školského roka zabezpečená.  
 
- Nedostatok mzdových prostriedkov pre pracovníkov ZŠ 
Starostka obce  informovala prítomných o podaní žiadosti ZŠ na KŠÚ Banská Bystrica 
o dofinancovaní  sumy   21 668,07 € na mzdy a poistné. Upozornila poslancov, že keby KŠÚ 
nedofinancoval mzdy a odvody zamestnancov ZŠ, tak by museli byť dofinancované 
z prevádzky. Horšie by bolo keby nepostačovali peniaze z prevádzky. Z toho dôvodu 
upozornila na to, že komunikovala s p. Mgr. Škarbom, ktorý sa zúčastnil aj osláv 50. výročia 
ZŠ aké sú možnosti, navrhol spojenie ročníkov na I. stupni aj na II. stupni. Prítomní sa 
vyjadrili, že to bude na úkor kvality. K týmto opatreniam sa pristúpi až keď KŠÚ 
nedofinancuje chýbajúce peniaze.      
 
- Porucha miestneho rozhlasu 
Starostka ďalej informovala, že je porucha v miestnom rozhlase, nakoľko aj po jeho vypnutí 
hučí a šumí v reproduktoroch. Sťažovalo sa na to už veľa ľudí, ani elektrikári nevedeli zistiť 
príčinu tejto poruchy. Okrem toho sa pokazila aj hlavná ústredňa, ktorá je v kancelárii 
starostky obce, pokazil sa kazetový prehrávač zabudovaný v tejto ústredni a do rozhlasu sa 
zatiaľ oznamy hlásia len prostredníctvom magnetofónu. P. starostka ďalej uviedla, že oslovila 
firmu, ktorá opravuje a montuje drôtové aj bezdrôtové rozhlasy, v priebehu budúceho týždňa 
majú prísť posúdiť situáciu s miestnym rozhlasom v našej obci. Po ich vyjadrení sa budeme 
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vedieť skôr rozhodnúť, či sa v celej obci spraví bezdrôtový rozhlas, alebo sa vymení a opraví 
drôtový rozhlas a prepojí s bezdrôtovým, ktorý je v časti obce Inovec.  
 
Práce  na ihrisku, cesty, telocvičňa, okolie Spoločensko – kultúrneho centra, klzisko, 
bytovka, oprava cesty u Zduchov :  
Starostka obce informovala prítomných, že p. Baranec  začal s prácami na rozšírení ihriska 
z hornej strany od svahu, práce bude financovať jeho firma. 
P. Víglaský priniesol vypracovanú ponuku na opláštenie telocvične. Prítomní poslanci riešili 
aj možnosť el. prípojky, spomenuli že by bolo vhodné zistiť koľko bude stáť el. prípojka pre 
telocvičňu, nakoľko tam bude nutné osadiť asi dva stĺpy. Starostka informovala, že podali 
žiadosť na MF na dofinancovanie prekrytého viacúčelového ihriska, zatiaľ nie je známe či 
obec dostane peniaze. Upozornila na to, že v časti obce Chujacovci a cez cintorín je už 
vybudovaný vodovod a občania žiadajú aby sa rekonštruovali cesty. Ďalej informovala o tom, 
že oslovila firmu Stavis p. Bistu, ktorá postavila nové Spoločensko- kultúrne centrum, aby 
zamerala parkovisko a cestu, ktorú treba dokončiť nakoľko aj tam bol už vybudovaný 
vodovod. Je to centrum obce a treba túto časť ukončiť. Taktiež informovala, že obec má 
možnosť postaviť bytovku z Fondu rozvoja bývania na nákladoch na  inžinierske sieťe sa 
podieľa obec. Poslanec p. Igor Víglaský navrhol, aby obec odkúpila záhrady v centre obce 
a dala tam vybagrovať rybník, ktorí by v zime slúžil ako klzisko. Vedľa by sa mohla postaviť 
v budúcnosti bytovka, treba však urobiť prieskum či by mali mladí ľudia o bývanie záujem.       
 
 
18. Návrh na uznesenie a záver. 
           Keďže viac bodov jednania nebolo, starostka obce dala hlasovať za uznesenia               
č. 14-26/2011, ktoré všetci poslanci schválili. Záverom poďakovala prítomným za účasť a 
zasadnutie ukončila o 20:30 hod. 
            Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne 
podpísaná. 
 
Zapísala: Mániková 
 
Overovatelia:  
 
Jozef Mihál           
 
Michal Jenis 
        
                                                                                           Marta Šmondrková 
                      starostka obce 
 
 
 
Vyvesené : 29.06.2011 
 
Zvesené : .................... 


