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                                      Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 25. februára 2011     
                                     v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
                                
 
       P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
       Overovatelia: RNDr. Peter Michálik a Ján Vatala. 
       Okrem poslancov sa OZ zúčastnili 11 občanov. 

 
P R O G R A M : 
1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 3.12.2010 a 28.12.2010. 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2010. 
4. Návrh na zmenu rozpočtu obce a  ZŠ s MŠ. 
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010. 
6. Návrh na schválenie „Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011“.           

     7. Návrh na schválenie Dodatku č. 3/2011  k VZN č. 6/2009 zo dňa 14.12.2009 o výške  
         mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo výdajnej  
         školskej jedálni ZŠ s MŠ pre šk.r.2010/2011. 
     8. Správa o výsledku Inventarizácie k 31.12.2010. 
     9. Výber dodávateľa na opravu a údržbu amfiteátra. 
    10.Výber dodávateľa na výmenu strešnej krytiny na budove bývalého OcÚ. 
    11. Žiadosť združenia eRko  Veľká Lehota o poskytnutie finančnej dotácie. 
    12. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce. 
    13. Zasadnutie krízového štábu obce. Podanie informácie - povinnosti obce na úseku CO. 
    14. Rôzne.  
        - Informácia o pripravovanej kolaudácii Oporného urnového múru -  Kolumbárium. 
        - Informácia o stavebnom povolení na prestavbu telocvične na viacúčelové ihrisko. 
        - Informácia o podaných žiadostiach o dotáciu z MK SR na kroje a CD pre spevákov. 
        - Informácia o opilovaní stromov na cintoríne a pri kostole. 
        - Informácia o pokračovaní v  rekonštrukcii obecného vodovodu. 
        - Informácia o príprave Gajdošských fašiangov. 
Návrh na doplnenie do programu : Výkup pozemkov pod MK Gábrišovci zameraná Geom. 
plánom  č.10935479-56/10 zo dňa 14.10.2010- určenie ceny pozemku. 
    15. Diskusia. 
    16. Návrh na uznesenie a záver.  
   

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, určenie overovateľov zápisnice. 
 

 Zasadnutie otvorila starostka obce, ktorá privítala prítomných. Za overovateľov 
zápisnice určila p. RNDr. Petra Michálika a Jána Vatalu .                 
Zároveň prečítala návrh programu, ktorý bol následne poslancami schválený a doplnený 
o bod: Výkup pozemkov pod MK Gábrišovci zameraná Geom. plánom č.10935479-56/10 zo 
dňa 14.10.2010- určenie ceny pozemku. 
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2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 3.12.2010 a 28.12.2010.  
 
U z n e s e n i e  č. 28/2010 splnené - zvolením hlavnej kontrolórky obce 
U z n e s e n i e  č. 29/2010 splnené – správou o plnení rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ k 30.9.2010  
U z n e s e n i e  č. 30/2010 splnené -  schválením úpravy rozpočtu obce a ZŠ s MŠ.           
U z n e s e n i e   č. 31/2010 splnené – schválením a zverejnením rozpočtu obce na rok 2011.  
U z n e s e n i e  č. 32/2010 splnené – schválením dodatku č.1/2010 k VZN č. 6/2009 zo dňa 
10.12.2010 o určení výšky dotácie na MŠ, VŠJ a ŠKD.  
U z n e s e n i e  č. 33/2010  splnené – schválením inventarizačných komsií. 
U z n e s e n i e  č. 34/2010 splnené –správou o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce  
U z n e s e n i e  č. 35/2010 splnené – zložením sľubu starostky obce a poslancov OZ. 
U z n e s e n i e č. 36/2010 splnené – zvolením Jozefa Mihála za zástupcu starostky. 
U z n e s e n i e č. 37/2010 splnené – zriadením mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, 
komisie výstavby, komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov a komisie verejného poriadku a finančnej komisie. 
U z n e s e n i e č. 38/2010 splnené – schválením internej smernice Zásady odmeňovania 
starostu, zamestnancov, poslancov a členov komisií a jej zverejnením po schválení. 
U z n e s e n i e  č. 39/2010 splnené – schválením Michala Jenisa za člena  rady ZŠ s MŠ.  
U z n e s e n i e  č. 40/2010  splnené – schválením plánu zasadnutí OZ na rok 2011. 
U z n e s e n i e  č. 41/2010 splnené – súhlasom s podnikaním a inou zárobkovou činnosťou 
kontrolórky obce 
U z n e s e n i e  č. 42/2010 splnené – zriadením klubu mladých a schválením stanov klubu. 
 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2010. 
       
Správu o čerpaní rozpočtu obce aj ZŠ s MŠ k 31.12.2010 poslanci obdržali spolu s pozvánkou  
a s touto sa mohli podrobne vopred oboznámiť. Na zasadnutí účtovná pracovníčka obce 
nahlas prečítala jednotlivé 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. 1/2011                                                  
Obecné zastupiteľstvo  
B e r i e   n a  v e d o m i e  
 
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce a Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2010.   
2. Správu o čerpaní  rozpočtu ZŠ s MŠ  za  rok 2010 .          
                                                                                                                                    Marta Šmondrková 
                         starostka obce 
        

4.  Návrh na zmenu rozpočtu obce a  ZŠ s MŠ. 
           Návrh na zmenu  rozpočtu obce aj zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ k 25.2.2011 poslanci 
obdržali spolu s pozvánkou  a s touto navrhovanou zmenou sa mohli podrobne oboznámiť. Na 
zasadnutí účtovná pracovníčka obce nahlas prečítala jednotlivé zmeny a podala i bližšie 
vysvetlenie k jednotlivým položkám. Pri zmenách rozpočtu ZŠ s MŠ uviedla, že rozpočet na 
ZŠ je upravený podľa rozpisu Krajského školského úradu na mzdy, vzdelávací proces, energie 
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a pod. V navrhovaných zmenách pre ZŠ došlo k presunu položky 612001 „osobný príplatok“ 
na položku 611 „tarifné platy základné“.  
Ďalej dodala, že aj do zmien rozpočtu obce sú navrhnuté dodatočne ešte ďalšie zmeny. 
Konkrétne išlo o zvýšenie rozpočtu na príjem dotácie na prenesené kompetencie pre ZŠ 
z Krajského školského úradu, na výdavky k zakúpeniu interiérového vybavenia do sobášnej 
miestnosti (stoličky a kreslo), nakoľko tieto boli zahrnuté v rozpočte na rok 2010, ale výrobca 
ich dodal až v r. 2011. Poslednou doplnenou zmenou bolo navýšenie rozpočtu na zakúpenie 
vybavenia do materskej škôlky – nových postieľok, plachiet, vankúšov, paplónov a obliečok.  
Poslanec p. Michal Jenis sa opýtal, či zníženie výdavkov na položke „rekonštrukcia 
miestnych komunikácii“ neovplyvní opravu komunikácii po rekonštrukcii vodovodu. P. 
starostka odpovedala, že firma ACCORD má upraviť cesty po rekonštrukcii vodovodu  do 
pôvodného stavu. Keďže ďalšie pripomienky k navrhovaným zmenám neboli, poslanci ich 
jednohlasne schválili. Návrh zmeny rozpočtu obce aj ZŠ s MŠ tvorí prílohu zápisnice. 
 
                                                                                        U z n e s e n i e  č. 2/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo 
  
S c h v a ľ u j e  
1. Návrh zmeny rozpočtu obce 

Program  
Podprogram 
a prvok 

Funkč. 
klasif. 

Ekon. 
klasif. Suma Text 

PRÍJMY:            + 7976,-  SPOLU           

      
312001
KZ 111 

     + 7976,- 
€ 

Prenesené kompetencie pre ZŠ z Krajského 
školského úradu   

VÝDAVKY:         + 0,- € SPOLU           

Program 1:    01.1.1.6 637005 -   5,- € 
Špeciálne služby - presun na karty, známky, 
poplatky 

    01.1.1.6 634005  + 5,- € Karty, známky - ročná diaľničná známka   
Program 2:  2.2.3 01.1.1.6 632003  - 500,- € Internet           

  2.2.3 01.1.1.6 632004  + 500,- € 
Internet (zmena rozpočtovej klasifikácie 
podľa zákona)   

Program 3:  3.1.1 01.1.1.6 637003  - 20,- € 
Propagácia, reklama a inzercia - presun na 
údržbu softvéru   

    01.1.1.6 632004  + 20,- € 
Komunikačná infraštruktúra - ročná doména 
na web stránku   

Program 5:  5.3.4 08.4.0 717001  - 995,- € 
Realizácia nových stavieb - oplotenie cintorína 
- presun na opílenie stromov 

  5.3.4 08.4.0 637004  + 995,- € Služby - cintorín - opílenie a ošetrenie stromov 

Program 6:  6.2 09.1.1.1 633006  + 2000,- € 
Materská škola - postieľky, vankúše, paplóny, 
plachty, obliečky 

Program 5: 5.1 04.5.1.3 717002  - 2000,- € Presun na materiál do MŠ z rekonštr. ciest 

Program 7:  7.1 08.2.0.9 633001  + 1000,- € 
Interiérové vybavenie SKC-sobášna miestnosť 
- stoličky a kreslo 

Program 5: 5.3.4 08.4.0 717001  - 1000,- € Presun na inter. vyb. z oplotenia cintorína  

Program 8:  8.6 08.4.0 642002  + 300,- € Transfery pre n. o. - dotácia pre "eRko" 

Program 5: 5.3.4 08.4.0 717001  - 300,- € 
Presun na dotáciu pre "eRko" zo stavby - 
oplotenie cintorína 

Hlasovanie :všetci za 
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2. Návrh zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ   
 

Program  
Podprogra
m a prvok 

Funkč. 
klasif. 

Ekon. 
klasif. Suma Text 

VÝDAVKY:        + 7 976,- €  SPOLU           

Program 6:  6.1 - ZŠ 09.1.2.1 611 +   5630,- € Tarifné platy – základné, funkčné... 
     620  Poistné a príspevky do pois ťovní   
  09.1.2.1 621 + 280,- € Poistné a príspevky do VŠZP  
   09.1.2.1 623  + 280,- € Poistné a príspevky do ostatných ZP  

  09.1.2.1 625001 + 78,- € Poistné a príspevky do SP – nemocenské   

    09.1.2.1 625002  + 685,- € Poistné a príspevky do SP – starobné   
  09.1.2.1 625003  + 45,- € Poistné a príspevky do SP - úrazové 

   09.1.2.1 625004  + 168,- € Poistné a príspevky do SP – invalidné 

  09.1.2.1 625005  + 56,- € Poistné a príspevky do SP – v nezamestnan. 
  09.1.2.1 625006  + 14,- € Poistné a príspevky do SP - garančné 

  09.1.2.1 625007  + 266,- € Poistné a príspevky do SP – rezervný fond 

  09.1.2.1 627 + 195,- € Poistné a príspevky do DDP 

   630  Tovary a služby 

  09.1.2.1 632001  - 1863,- € Tovary a služby – energie 
  09.1.2.1 632004  + 385,- € Tovary a služby – komunikačná infraštruktúra 

  09.1.2.1 635006  + 1000,- € Tovary a služby – údržba budov, priestorov 

   640  Bežné transfery 
  09.1.2.1 642013   757,- € Bežné transfery - odchodné 

Hlasovanie :všetci za 
                                                                                                        
                                                                                                              Marta Šmondrková 
                                                                                                                 starostka obce                                                                                            
 
 

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010. 
6. Návrh na schválenie „Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011“.           

 
 Kontrolórka obce  Mária Šalková prečítala Správu z kontrolnej činnosti za rok 2010. 
Daná správa bola podaná za činnosť predošlej kontrolórky Ing. Maruškovej. Poslanci 
k prečítanej  správe nemali žiadne pripomienky a vzali ju na vedomie.   
Kontrolórka obce ďalej prečítala návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011. Návrh 
poslanci obdržali spolu s pozvánkou a mohli sa s ním vopred oboznámiť. Poslanci                        
k prečítanému návrhu nemali žiadne pripomienky a tento jednohlasne schválili. Plán 
kontrolnej činnosti a správa tvoria prílohu zápisnice. 
                                                                                    

 U z n e s e n i e   č. 3/2011 
Obecné zastupiteľstvo  
A/  B e r i e   n a  v e d o m i e 
        správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľká Lehota za rok 2010.   
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B/  s c h v a ľ u j e     
       Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 1. polrok 2011.  

C/ u k l a d á  
     Kontrolóke obce Márie Šalkovej vykonať kontrolu v zmysle plánu. 
  Hlasovanie: všetci za     
 
                                                                                                 Marta Šmondrková 
                                                                                                     starostka obce 
 
  
7. Návrh na schválenie Dodatku č.3/2011 k VZN č. 6/2009 zo dňa 14.12.2009 
o výške  mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 
úhrady vo výdajnej školskej jedálni ZŠ s MŠ pre šk.r. 2010/2011. 
 S navrhovaným dodatkom k VZN boli poslanci oboznámení, nakoľko tento obdržali 
spolu s pozvánkou na zasadnutie. Účtovníčka obce podala k nemu ešte vysvetlenie, že cena 
stravy zo strany dodávateľa strany n. o. Dominik sa nemení, mení sa len výška dotácie pre 
deti z rodín v hmotnej núdzi. K 1.1.2011 bol zmenený zákon o dotáciách, ktorý určil, že za 
stravu pre deti z rodín v hmotnej núdzi budú rodičia platiť menej, resp. v ZŠ nebudú platiť 
vôbec. Poslanci k tomuto návrhu nemali žiadne pozmeňovacie pripomienky a s Dodatkom 
jednohlasne súhlasili.                                                               

 
                                                              U z n e s e n i e   č. 4/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo 
  A/ S ch v a ľ u j e 
       Dodatok č. 3/2011 k VZN č. 6/2009 zo dňa 10.12.2009 poplatok na čiastočnú úhradu   
       nákladov  vo výdajnej školskej jedálni  a podmienky tejto úhrady pre ZŠ s MŠ pre šk. r.   
      2010/2011  
  B/  u k l a d á  
        Dodatok k VZN zverejniť  vo vývesnej tabuli OcÚ po dobu 15 dní.          
        Zodpovedná: p. Garajová, pracovníčka OcÚ. 
        Termín: ihneď 
       Hlasovanie: všetci za                                                     
                                                                                        Marta Šmondrková 
                                                                                          starostka obce 
 
      
8. Správa o výsledku Inventarizácie k 31.12.2010. 
 Správu o výsledku inventarizácie k 31.12.2010 prečítala účtovná pracovníčka p. 
Mániková. Podrobne oboznámila prítomných s výsledkami inventarizácie k 31.12.2010. Pri 
podaní správy o inventarizácii upozornila p. Mániková poslancov na to, že niektorý majetok 
zbytočne navyšuje celkovú hodnotu obecného majetku. Konkrétne išlo o nefunkčnú čističku 
odpadových vôd, ktorá je stále evidovaná v účtovníctve obce a pomaly sa každoročne 
odpisuje. Preto navrhla vytvoriť opravnú položku v celej zostatkovej cene daného majetku, 
aby neskresľovala informácie v účtovníctve obce. Poslanci nemali žiadne pripomienky 
k správe, ako ani k vytvoreniu opravnej položky. Správa tvorí prílohu zápisnice. 
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                  U z n e s e n i e   č. 5/2011    
Obecné zastupiteľstvo  
1/ b e r i e    na  v e d o m i e  
      Správu o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2010, ktorá tvorí prílohu zápisnice.  
       Hlasovanie: všetci za  
2/  s ch v a ľ u j e 
      Vytvorenie opravnej položky na čističku odpadových vôd vo výške zostatkovej ceny  
       daného majetku 48 466,76 €. 
3/  u k l a d á 
      Účtovnej pracovníčke obce p. Mánikovej vytvoriť opravnú položku v účtovníctve obce. 
       Termín: do 31.03.2010 
       Hlasovanie: za 6, zdržal sa Igor Víglaský 
 
                                                                                        Marta Šmondrková 
                                                                                          starostka obce   
 
9. Výber dodávateľa na opravu a údržbu amfiteátra. 
10.Výber dodávateľa na výmenu strešnej krytiny na budove bývalého  
     OcÚ.   
 
 Starostka obce informovala prítomných o tom, že  Obecný úrad obdržal štyri cenové 
ponuky, a to od firiem K.TEAM Rudolf Kocian, Firma Stanislava Číka, FACHMAN 
TESÁR s.r.o. Hliník nad Hronom a firma DREVSTAV SLOVAKIA s.r.o. Nová Baňa. 
         Ešte pred otvorením obálok vystúpil p. Peter Víglaský  s námietkou a otázkou, prečo 
nebola na vypracovanie cenovej ponuky oslovená firma p. Petra Baranca – UNISTAV. P. 
starostka na to uviedla, že nepredpokladala, že bude mať p. Baranec záujem o práce s drevom 
na amfiteátri, nakoľko má stavebnú firmu. Zároveň účtovná pracovníčka dodala, že v oboch 
prípadoch sa jedná o zákazky s nízkou cenou a vôbec sa výber nemusel robiť takýmto 
spôsobom. P. starostka by mohla dodávateľa vybrať aj sama na základe 3 cenových ponúk 
a vôbec by s tým neporušila zákon. Ale ako p. starostka neskôr aj uviedla, vždy chcela, aby 
poslanci a verejnosť boli informovaní o všetkom, čo sa v obci realizuje, a preto prizvala 
k výberu dodávateľov aj poslancov OZ. 
 
 Poslanec p. Mihál  navrhol, aby sa firma Unistav dodatočne oslovila na vypracovanie 
cenovej ponuky. P. starostka s týmto návrhom nesúhlasila, pretože rekonštrukciu amfiteátra 
nie je možné ďalej odkladať z dôvodu blížiaceho sa termín DFF „Pod Inovcom“. Nakoniec sa 
poslanci dohodli na odložení týchto dvoch bodov programu a určili náhradný termín výberu 
dodávateľov na deň 2.3.2011 o 15:30 hod. na mimoriadnom zasadnutí OZ. Poslanci p. Igor 
Víglaský a p. Helena Cibiriová uviedli, že v daný deň sa z pracovných dôvodov zasadnutia 
nebudú môcť zúčastniť. 
Hlasovanie: za 6             
Zdržal sa hlasovania: Igor Víglaský 
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11. Žiadosť združenia eRko Veľká Lehota o poskytnutie finančnej dotácie. 
 Tento bod programu bol prerokovaný spolu s návrhom na zmenu rozpočtu obce, 
nakoľko poskytnutie dotácie bolo jeho súčasťou. Poslanci schválili požadovanú dotáciu 
v plnej výške. Poslanec p. Igor Víglaský sa vyjadril, že je potrebné vziať do úvahy a oceniť 
prácu dobrovoľníkov zo združenia ERKO, ktorí sa už niekoľko rokov venujú deťom vo 
Veľkej Lehote. Podmienkou poskytnutia dotácie je, že bude účelovo použitá na dopravu 
a ubytovanie pre deti z Veľkej Lehoty, ktoré sa zúčastnia letného tábora. 
     
                                                                        U z n e s e n i e  č. 6/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 

A/ S c h v a ľ u j e  
      Poskytnutie finančnej dotácie  pre eRko hnutie Kresťanských spoločenstiev detí. 
      Účel podujatia – Letný eRko tábor Veľká Lehota  vo výške 300 €. 
B/ u k l a d á  
     Účtovníčke a ekonómke p. Mánikovej previesť dotáciu na účet združenia ERKO 
      Termín: do dátumu konania letného tábora. 
      Hlasovanie: všetci za  
 
                                                                                    Marta Šmondrková 
                                                                                      starostka obce 
 
12. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 
v zmysle zák. č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov- starostky obce. 
 
         Starostka obce informovala poslancov o tom, že podľa vyššie uvedeného zákona podáva 
písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2010. 
Bližšie poslancov oboznámila s obsahom majetkového priznania. Keďže na posudzovanie 
týchto  majetkových  pomerov je zriadená komisia, ktorá sa riadi rokovacím poriadkom,  táto 
bude zasadať po ukončení OZ a o výsledku rokovania vyhotoví záznam. Poslanci túto 
informáciu vzali na vedomie. 
 
13. Zasadnutie krízového štábu obce. Podanie informácie - povinnosti obce 
na úseku CO. 
 
 Starostka obce 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.  
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14. Výkup pozemkov pod MK Gábrišovci zameraná Geom. plánom  
č.10935479-56/10 zo dňa 14.10.2010- určenie ceny pozemku. 
 
 Pracovníčka  obce p. Garajová oboznámila prítomných  o tom,  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. V prípade  
uskutočnenia rekonštrukcie MK je potrebné, aby táto bola vo vlastníctve obce. MK bola 
zameraná Geom. plánom č. 10935479-56/10 zo dňa 7.10.2010  a boli vytvorené nové parcely 
pod číslom C-KN 377/8 zast. plocha o výmere 13 m2 a parcela C-KN  377/7  zast. plocha 
o výmere 253 m2 . Cena za pozemok bola určená podľa zák.č. 465/208 v znení neskorších 
predpisov a za zastavanú plochu 1.85  eur za 1 m2, čo spolu činí za 266 m2  čiastku vo výške 
492 EUR. Poslancami s predmetným návrhom jednohlasne súhlasili. 
 
 
       U z n e s e n i e  č. 7/2011 
Obecné zastupiteľstvo  
A/ S c h v a ľ u j e 
     Cenu pozemku pre výkup pod miestnou komunikáciou v časti obce Gábrišovci zameranú 
Geom. plánom č. 10935479-56/10 zo dňa 14.10.2010 novovytvorené parcely C-KN 377/7 
o výmere 253 m2 zast plocha a parcela C-KN č. 377/8 o výmere 13 m2 zast .plocha. Cena 
pozemku za 1m2 sa určuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona 465/2008 Z. z.         
vo výške 1,85 € . Spolu za MK to činí 266 m2 po 1.85 € = 492,10 €.    
 
B/ u k l a d á 
Starostke obce zabezpečiť vypracovanie kúpnych zmlúv a prevod vlastníckeho práva na obec. 
Termín: do 31.12.2011 
 Hlasovanie : všetci za  
                                                                                 Marta Šmondrková 
                                                                                                                    starostka obce 

 
15. Rôzne.  
 
        - Informácia o pripravovanej kolaudácii Oporného urnového múru -  Kolumbárium. 
        - Informácia o stavebnom povolení na prestavbu telocvične na viacúčelové ihrisko. 
        - Informácia o podaných žiadostiach o dotáciu z MK SR na kroje a CD pre spevákov. 
        - Informácia o opilovaní stromov na cintoríne a pri kostole. 
        - Informácia o pokračovaní v  rekonštrukcii obecného vodovodu. 
        - Informácia o príprave Gajdošských fašiangov 
 
Starostka obce podala prítomných poslancom a občanov informáciu o tom, že dňa 8.3.2011 sa 
uskutoční kolaudačné konanie na stavbu oporného urnového múru – Kolumbárium z dôvodu 
ukončenia tejto stavby. Zdôraznila, že bude nutné vypracovať VZN o prenájme, prípadne 
odpredaji urnových miest.  
Ďalej oboznámila prítomných o obdržaní stavebného povolenia na prestavbu telocvične na 
viacúčelové ihrisko. Pani starostka hovorila, že osloví firmu ELBA Nová Baňa z dôvodu 
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zabezpečenia elektrickej prípojky na túto stavbu. Poslanec Igor Víglaský  podal kritiku na 
projektovú dokumentáciu ako aj na rozpočet stavby. Hovoril o nevyhovujúcom projekte 
a nadsadení rozpočtu stavby. Pán Peter Víglaský sa okrem iného zmienil o urýchlenom 
opláštení tejto stavby, aby sa ďalej neznehodnocovali drevené  časti ako i o jej uzatvorení.  
Zo strany poslancov bola vznesená i námietka voči napúšťaniu vody z dôvodu klziska, 
pretože vodou sa podmáča a poškodzuje táto stavba. P. Peter Víglaský na to povedal, že sa 
môže zakúpiť gumená fólia a na túto napúšťať voda. Ďalej sa hovorilo o tom, že 
v rekonštrukcii prestavby je potrebné pokračovať podľa jednotlivých položiek. Je potrebné 
vybrať z projektu, čo sa bude postupne prestavovať a potom vybrať firmu, ktorá bude túto 
stavbu rekonštruovať. Zo strany prítomných bolo navrhované niektoré práce uskutočňovať 
svojpomocne.  Zároveň ale bude potrebné, aby na všetky práce dohliadala odborne spôsobilá 
osoba. Po širšej debate poslanec Jozef Mihál navrhol, aby sa za účelom doriešenia prestavby 
telocvične uskutočnilo samostatné zasadnutie OZ, a to začiatkom mesiaca apríl. Poslanci 
s týmto návrhom súhlasili.  
 
Starostka ďalej informovala prítomných o podaných žiadostiach o dotáciu z Ministerstva 
kultúry SR na kroje pre ženskú spevácku skupinu a ďalšiu dotáciu na vydanie CD speváckej 
skupiny. 
Ďalej informovala, že gajdošská skupina nahrala pri príležitosti 35. výročia založenia vlastné 
CD, ktoré by malo byť hotové do štvrtka budúceho týždňa. V sobotu 5.3.2011 vo večerných 
hodinách sa pri príležitosti Gajdošských fašiangov uskutoční krst CD za prítomnosti 
účinkujúcich gajdošov a pozvaných hostí, ktorí počas predchádzajúcich 35 rokov s gajdošmi 
spolupracovali.  
Ďalej starostka obce oboznámila prítomných o tom, že 24. ročník Gajdošských  fašiangov sa 
bude konať v obci  Malá Lehota dňa 4. marca o 18.00 hod. v kultúrnom dome. Sprievodné 
podujatie - Zasadnutie Cechu slovenských gajdošov sa uskutoční v  našej obci v sobotu          
5. marca 2011 o 10.00 hod.  v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. V sále SKC v našej 
obci sa o 14.00 hod. uskutoční koncert gajdošov pod názvom Veselo s gajdošmi. Na koncerte 
vystúpia gajdoši so Slovenska, ale i zo zahraničia. Obec pre účinkujúcich gajdošov zabezpečí 
občerstvenie. K novému CD gajdošskej folklórnej skupiny p. Dominik Garaj ešte vysvetlil, že 
mnohí ľudia sú v domnení, že CD sa vyrobilo pre neho. CD je ale reprezentačným materiálom 
obce, on ako vedúci gajdošskej skupiny bol oslovený, aby gajdoši nahrali takéto CD 
a zachovali tým kultúrnu pamiatku. 
 
Ďalej p. starostka oboznámila poslancov a prítomných občanov o obdržaní cenovej ponuky  
od p. Mareka Áča – ARBORIA z Golianova na opílenie stromov na cintoríne a pri kostole.   
V cenovej ponuke je navrhnuté na 4 lipách zrealizovať orez a ošetrenie a na jednej lipe  
inštaláciu dynamickej väzby. Za tieto práce je navrhnutá cena  spolu  s materiálom vo výške 
995 EUR. Poslanci nemali námietky voči zabezpečeniu opílenia navrhovaných líp. Za 
opílenie stromov okolo kostola v počte 7 ks dal cenovú ponuku vo výške 1340 EUR, túto 
ponuku preposlala p. starostka p. farárovi. 
 
Ďalej pani starostka hovorila o pokračovaní prác na rekonštrukcii obecného vodovodu. Podľa 
vyjadrenia zástupcu vodárenskej spoločnosti finančné prostriedky,  ktoré majú k dispozícii 
na rok 2011, by mali pokryť trasu u Šmondrkov. Okrem toho by spravili buď cca. 200 bm 
u Zduchov, alebo by mohli pokračovať trasou vedľa ZŠ smerom na Vígľaš po rod.dom 
pop.č.558. Vodovodné potrubie  popri ZŠ by sa malo zabudovávať  pretláčaním. Aj vodári 
chcú zreakonštrukovať najprv úsek popri ZŠ smerom na Vígľaš, pretože na tomto úseku sú 
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poruchy na pozemku pri čističke odpadových vôd Domova dôchodcov. Tu je jestvujúce 
potrubie zasypané veľkým nánosom zeminy a oprava potrubia nie je možná. Pán Peter 
Víglaský sa pýtal, či sa v tomto roku teda bude rekonštruovať trasa vodovodu Vaškovci –
Zduchovci. Zaujímal sa z dôvodu opravy cesty v tomto úseku. Táto MK sa bude 
rekonštruovať až po zabudovaní nového potrubia. Starostka mu na to odpovedala, že 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vodárenská spoločnosť nemá v pláne tento rok 
rekonštruovať spomínaný úsek vodovodného potrubia. Podotkla, že časť obce IBV Vígľaš   je 
nevyhnutné  riešiť v zásobovaní vodou prednostne. Pri nedostatku vody v tejto časti bolo v r. 
2008 potrebné občanom  dovážať vodu cisternou, čo je pre vodárenskú spoločnosť finančne 
náročné. Okrem toho pred dvoma rokmi sa stalo, že občania v tejto časti obce boli bez vody 4 
dni, pretože voda z cisterny sa veľmi rýchlo minula. Poslanec Igor Víglaský  hovoril o 
poruche vodovodného potrubia na skupinovom vodovode pre starú časť na Vígľaši. Táto 
porucha je už dlhšiu dobu, vody je nedostatok a pracovníkom vodární  sa poruchu nepodarilo 
zistiť ani prístrojom,  z dôvodu nízkeho tlaku v potrubí. Trasa vodovodu už bola rozkopaná na 
viacerých miestach, ale zatiaľ poruchu nenašli.  
Ďalej p. Vendelín Gábriš poukázal na poškodenú reguláciu potoka pri rod. dome pop. č. 66. 
Pracovníci firmy ACCORD  pri rekonštrukcii potrubia v tomto úseku  ťažkými  
mechanizmami utlačili kraj potoka, čím sa vysunuli kamene a je poškodená regulácia potoka. 
Pri prívalových dažďoch kamene odnesie voda a svah potoka sa začne odkrývať. Starostka 
prisľúbila, že osloví vedúceho pracovníka firmy na zabezpečenie opravy poškodenej 
regulácie.   
 
16. Diskusia. 
 Na začiatku diskusie p. starostka požiadala účtovníčku obce, aby informovala 
prítomných o sčítaní domov, bytov a obyvateľov. P. Mániková oboznámila poslancov 
a občanov, že v r. 2011 sa bude konať spomenuté sčítanie. Posledné bolo pred 10 rokmi, t.j. 
v r. 2001. Obec bude rozdelená do 5 sčítacích obvodov, v každom obvode bude 1-2 sčítací 
komisári, ktorých určí p. starostka. Sčítavanie prebehne v období od 13. mája do 06. júna 
2011. Sčítací komisári do každej domácnosti odovzdajú potrebné formuláre a neskôr ich 
vyplnené vyzbierajú. Takisto môžu pomôcť pri ich vypĺňaní. Po prvýkrát sa môžu ľudia do 
sčítania zapojiť aj elektronicky, predtým sa ale musia informovať na obecnom úrade, kde 
dostanú identifikačný kód potrebný na vyplnenie formulárov na internete. Zároveň požiadala 
občanov o korektné vyplnenie formulárov a aby boli nápomocní sčítacím komisárom pri 
vyplňovaní a odovzdaní tlačív. 
 V diskusii vystúpil p. Peter Víglaský, ktorý sa zaujímal o opätovné zriadenie lekárne 
v našej obci. Prezentoval záujem o prenájom  budovy bývalého Zdravotného strediska pre 
lekárov z N. Bane za účelom poskytovania zdravotníckych služieb. Starostka na to reagovala 
tým, že  na  aký účel bude táto  budova využívaná, sa ešte nerozhodovalo. Ďalej sa zaujímal 
o čerpaní dotácií z Eurofondov. Starostka vysvetlila, že momentálne sú výzvy iba na dotácie 
na zberné dvory a na kanalizáciu. Na kanalizáciu ale môžu žiadať dotácie len obce nad 2000 
obyvateľov. Obce o dotáciu môžu žiadať len na základe vyhlásenej výzvy na konkrétne účely. 
Poslanec Igor Víglaský sa spytoval na to, kto obci spravuje webovú stránku. Vysvetlenie mu 
podala účtovná pracovníčka obce p. Mániková, ktorá zároveň dopĺňa a aktualizuje web 
stránku obce. Žiadal o zverejňovanie výsledkov z futbalových zápasov na webovej stránke 
obce. Pani Mániková mu prisľúbila, že výsledky zápasov môžu zaslať e-mailom a v pondelok 
ráno ich zverejní na internete.   
O slovo sa prihlásil ešte p. Šimon Búry, ktorý upozorňoval na poškodený hydrant pri rod. 
dome pop.č.187. Hovoril, že bolo by potrebné posúdiť, či hydrant nie je veľmi blízko pri ceste 
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a či by nebolo možné ho posunúť. P. Garajová uviedla, že ďalej od cesty sú pravdepodobne 
už súkromné pozemky a do nich vodári zasahovať nemôžu. Starostka podala vysvetlenie, že 
pracovníci firmy ACCORD poškodený hydrant opravia. Keďže pri prejednávaní jednotlivých 
bodov sa i diskutovalo, starostka obce diskusiu ukončila. 
 
17. Návrh na uznesenie a záver. 
 
           Keďže viac bodov jednania nebolo, starostka obce  dala hlasovať za uznesenia               
č. 1-7/2011, ktoré všetci poslanci schválili. Záverom poďakovala prítomným za účasť a 
zasadnutie ukončila o 19.00 hod. 
            Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne 
podpísaná. 
 
Zapísala: Garajová 
 
Overovatelia:  
 
Ján Vatala                                                                                       Marta Šmondrková 
                  starostka obce 
RNDr. Peter Michálik                                                                             

 


