
Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26. marca 2010 o 18:00 hod. 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra Veľká Lehota. 
 
       P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
       Overovatelia:  Zuzana Šmondrková 
                              Jozef Mihál 
        Neprítomný:  Mgr. Martin Garaj 
        Ospravedlnený:  Jozef Čík 
        Okrem poslancov sa zasadnutia zúčastnilo 6 občanov obce. 
  
 Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, navrhnutie  overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení.  
2. Návrh na schválenie Dodatku č. 1/2010 k VZN č. 6/2009 zo dňa 10.12.2009 o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni pre       
školský  r. 2009/2010.  

3. Prejednanie žiadosti MUDr. Drinku o dotáciu pre obvodného lekára na rok 2010. 
4. Návrh na schválenie prefinancovania zariadenia ambulancie a čakárne pre Obvodného lekára 

v objekte Domova dôchodcov. 
5. Návrh na prípravu osláv pri príležitosti 655. výročia prvej písomnej zmienky o obci. 
6. Návrh na schválenie výberu projektanta na spracovanie projektovej dokumentácie na zmenu 

stavby pred dokončením „Telocvičňa Veľká Lehota“ 
7. Informácia o podanej žiadosti ZŠ s MŠ o navýšenie úväzku pre učiteľku MŠ. 
8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce. 
9. Rôzne: 

- opilovanie líp okolo kostola a na cintoríne 
- oboznámenie so spílením stromov pri Pohostinstve, cena a použitie dreva. 

10. Diskusia. 
11. Návrh na uznesenie a záver. 

  
1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia 

uznesení. 
Starostka obce Marta Šmondrková otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva o 18:00 hod. 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra a privítala prítomných. Za overovateľov zápisnice boli 
navrhnutí p. Zuzana Šmondrková a p. Jozef Mihál, ktorých prítomní poslanci jednohlasne schválili.  
Potom p. starostka prečítala program zasadnutia, ktorý bol následne schválený a plnenie uznesení zo dňa 
12.2.2010 : 
 
Kontrola plnenia uznesení zo dňa 12.2.2010 
Uznesenia č.  1/2010, 2/2010, 4/2010, 5/2010 a 7/2010 
Splnené, vzaté na vedomie 
                                                                                         
Uznesenie č. 3/2010  
Splnené prevedením prostriedkov do rezervného fondu dňa 17.02.2010. 
 
Uznesenie č. 6/2010  
Splnené uzavretím Kúpnej zmluvy 15.02.2010 
 
2. Schválenie Dodatku č. 1/2010 k VZN č. 6/2009 z 10.12.2009 o výške mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo výdajnej šk. jedálni pre šk.r. 2009/2010. 

S navrhovaným Dodatkom č. 1/2010 k VZN č.6/2009 boli poslanci oboznámení už na 
predchádzajúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 12.2.2010, kedy poslanci navrhli stretnutie všetkých 
zainteresovaných strán, aby dospeli k dohode všetkých podmienok dovozu stravy pre ZŠ s MŠ a   ceny 
režijných nákladov na 1 obed. Podľa vyjadrenia poslancov mala byť cena nižšia ako u posledného 
dodávateľa, vzhľadom k tomu, že nie je potrebný dovoz z Novej Bane, t. j. režijné náklady by mali byť vo 



výške 1,10 €. Zainteresované strany sa stretli (zástupca n. o. Dominik, školy a obce) a dohodli sa na cene 
režijných nákladov 1,10 €/obed. S touto zmenou poslanci jednohlasne súhlasili a Dodatok č. 1/2010 
k VZN č. 6/2009 schválili s platnosťou od 1.3.2010. 
 
                                                               U z n e s e n i e   č. 8/2010 
 Obecné zastupiteľstvo 
  A/ S ch v a ľ u j e 
       Dodatok č. 1/2010 k VZN č. 6/2009 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni ZŠ s MŠ pre šk. r. 2009/2010 s účinnosťou od 1.3.2010.  
  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 
  
3. Prejednanie žiadosti MUDr. Drinku o dotáciu pre obvodného lekára na rok 2010. 

Starostka obce predniesla prítomným žiadosť obvodného lekára MUDr. Drinku o dotáciu vo výške 
928,- €. Dotáciu žiada na úhradu nájomného, nakoľko od 1.5.2010 by mal  ordinovať v nových 
priestoroch neziskovej organizácie Dominik. Mesačné nájomné týchto priestorov je 166.-€, na čo žiada 
dotáciu 116,- €/mesačne – od 1.5.2010 do 31.12.2010 je to 928,- €. Okrem nájomného si MUDr. Drinka 
bude sám uhrádzať náklady na el. energiu.. Žiadosť MUDr. Drinku poslanci jednohlasne schválili. 
                                    
                                                      U z n e s e n i e  č. 9/2010 
            Obecné zastupiteľstvo 
 
            A/   s c h v a ľ u j e 
                  Dotáciu pre obvodného lekára MUDr. Drinku pre rok 2010 vo výške 116,- € mesačne 
                  od 1.5.  do 31.12.2010, spolu 928,- € na rok  2010                         
 
           B/   u k l a d á  

      Účtovníčke a ekonómke p. Mánikovej  previesť sumu 116,- € na účet MUDr. Drinku                    
vždy do 25. v mesiaci a skontrolovať vyúčtovanie dotácie podľa zmluvných podmienok. 

                  Termín : priebežne  vždy do 25. v mesiaci  
                                  Kontrola dotácie podľa  Zmluvy o dotácii 
                  Zodpovedná: účtovníčka obce 
  
 4. Návrh na schválenie prefinancovania zariadenia ambulancie a čakárne pre Obvodného 
lekára v objekte Domova dôchodcov. 
   P. starostka zároveň poslancov informovala, že je potrebné zariadiť ambulanciu, miestnosť pre 
sestričku  a čakáreň  MUDr. Drinku, ktorá   by od 1.5. 2010 mala byť presťahovaná do nových priestorov 
neziskovej organizácie Dominik. P. František Garaj nemôže investovať do zariadenia ambulancie, 
nakoľko ho ešte čakajú veľké investície do zariadenia celého Domova dôchodcov a sociálnych služieb. 
V rámci svojej objednávky interiérových návrhov dal vypracovať aj návrh interiéru a cenovú ponuku 
ambulancie, miestnosti pre sestričku a čakárne. Tento návrh vypracoval DL Interier s.r.o., Zvolen - Ing. 
Dušan Ziman s celkovou sumou 3 582,14 €. Takúto sumu poslanci odmietli schváliť, nakoľko MUDr. 
Drinka je súkromný lekár, ktorý dostáva úhrady od poisťovní. P. starostka ale pripomenula, že doktor 
nebude ordinovať len pre ľudí v Domove dôchodcov, ale aj pre ostatných ľudí v obci. Preto by aj obec 
mala vytvoriť do určitej miery podmienky  pre p. doktora, aby zostal v obci a bol k dispozícii občanom 
obce.   Na to reagovali aj prítomní občania, ktorí mali výhrady k ordinovaniu MUDr. Drinku. Uviedli, že 
nedodržiava ordinačné hodiny a stáva sa, že ani neoznámi občanom svoju neprítomnosť počas 
ordinačných hodín. Nastala diskusia o tom, čo najnutnejšie p. doktor potrebuje zariadiť. Nakoniec dospeli 
k dohode, že môže obec prispieť na zariadenie ambulancie, ale určite nie v plnej výške. Predovšetkým sa 
má zariadiť čakáreň, môžu sa zakúpiť kartotéky a lieková skriňa, pracovný stôl, stoličky. P. starostka 
navrhla, aby sa stanovila suma, do akej sa môže zariadenie zakúpiť. Poslanci sa dohodli na sume do 50 
000,- Sk, t. j. do 1 660,- €. Starostka obce zároveň podotkla, že v cenovej ponuke nebolo zahrnuté  
zariadenie pre dámske a pánske WC  pre občanov  a  pre personál. Poslanci súhlasili aj so zariadením WC 



hygienickými potrebami (dávkovač na mydlo, na papierové utierky, na toaletný papier, zrkadlo, WC 
kefa.), ale len do  pánskeho a dámskeho WC, ktoré budú slúžiť pre občanov. Ostatné zariadenie si má 
financovať MUDr. Drinka na svoje náklady.  Zároveň podotkli, že zakúpené zariadenie bude majetkom 
obce, ktoré dá obec do správy neziskovej organizácii Dominik. P. starostka ešte dodala, že chce dať 
vypracovať ešte ďalšie cenové ponuky na zariadenie, či nebude možnosť zakúpiť zariadenie   aj lacnejšie. 
  
Účtovníčka a ekonómka obce p. Mániková mala pripomienku k rozpočtu, nakoľko sa budú navyšovať 
výdavky obce z dôvodu dotácie pre MUDr. Drinku, zariadenia ambulancie a čakárne a príp. projektu na 
viacúčelové ihrisko, z čoho budú tieto výdavky financované. Poslanci odsúhlasili financovanie výdavkov 
z rezervného fondu, nakoľko v roku 2010 sa môžu z rezervného fondu financovať aj bežné výdavky. 
 
                                                                   U z n e s e n i e  č. 10/2010 
       Obecné zastupiteľstvo  
            A/   s c h v a ľ u j e 
                  - Sumu  do 1 660,- € na zakúpenie zariadenia do ambulancie MUDr. Drinku v priestoroch 
neziskovej organizácie Dominik. Zakúpiť sa má predovšetkým zariadenie do čakárne, kartotéky a lieková 
skriňa, pracovný stôl, stoličky. Okrem sumy do 1 660,- € schválili aj zakúpenie hygienických potrieb do 2 
WC pre občanov – pacientov (dávkovače na mydlo, na papierové uteráky, na toaletný papier, zrkadlo, 
WC kefa).                        
                -  Presun prostriedkov z rezervného fondu obce na : 
-   financovanie dotácie pre MUDr. Drinku vo výške     928,-€, 
-   zariadenie ambulancie a čakárne vo výške  do 1 660,- € + hygienické potreby do 2 WC pre občanov  
 
       B/   u k l a d á  

- Starostke obce zabezpečiť zakúpenie zariadenia z obecných prostriedkov do sumy do 1 660,- €. 
                  Termín: do 1.5.2010 
                  Zodpovedná: starostka obce 
          

 - Účtovníčke a ekonómke obce p. Mánikovej zrealizovať presun uvedených finančných 
prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet obce v čase úhrady faktúr. 
Zodpovedná:  Katarína Mániková 

 
5. Návrh na prípravu osláv pri príležitosti 655. výročia prvej písomnej zmienky o obci. 
 Nakoľko sa k tomuto bodu programu rozvinula rozsiahla debata zo strany prítomných občanov, rozhodli 
sa poslanci presunúť tento bod programu na záver zasadnutia.     
   
6. Návrh na schválenie výberu projektanta na spracovanie projektovej dokumentácie na zmenu 
stavby pred dokončením „Telocvičňa Veľká Lehota“. 
       Starostka obce oboznámila prítomných s tým, že dala vypracovať 3 cenové ponuky na spracovanie 
projektovej dokumentácie na prestavbu telocvične na viacúčelové ihrisko. Poslanci prehľad cenových 
ponúk obdržali spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Boli predložené nasledovné 
cenové ponuky na spracovanie projektu: 
Rodinné domy, spol. s r.o., Banská Bystrica   -  2 975,- € s DPH 
PS projekcia – stavby, Ing. Karel Turek, Banská Bystrica - 2 400,- € s DPH 
PROJEKT ateliér s.r.o., p. Milan Šmikniar, Nová Baňa - 1 778,- € s DPH. 
 
Poslanci súhlasili s ponukou p. Milana Šmikniara–PROJEKT ateliér s.r.o., Nová Baňa v cene 1 778,- €, 
nakoľko predložil ponuku s najnižšou cenou. 
 

                                                       U z n e s e n i e   č. 11/2010 
    Obecné zastupiteľstvo 
    A/ S c h v a ľ u j e  
 - PROJEKT ateliér s.r.o., Ing. Milan Šmikniar, Nová Baňa na spracovanie projektovej dokumentácie na 
prestavbu telocvične na viacúčelové ihrisko. 
  



- Presun prostriedkov z rezervného fondu obce na spracovanie projektu na „Prestavbu Telocvične na 
viacúčelové ihrisko“ vo výške 1 778,- €. 
 
    B/ u k l a d á 
 Účtovníčke a ekonómke obce p. Mánikovej zrealizovať presun uvedených finančných prostriedkov 
z rezervného fondu na bežný účet obce v čase úhrady faktúr. 
Zodpovedná:  Katarína Mániková 
 
P. Bulka sa opýtal starostky, prečo nemôže obec žiadať o dotáciu na viacúčelové ihrisko. P. starostka mu 
vysvetlila, že keby obec začínala stavať ihrisko na novom priestranstve, určite by dotáciu dostala. 
Problém je ale v tom, že telocvičňa sa stavala na betónovom podklade, ktorý nevyhovuje podmienkam 
pre získanie tejto dotácie. Úrad vlády SR pre šport má podmienku, že podklad musí mať drenáž a viacero 
vrstiev štrku – od hrubšieho po jemnejší, aby mala voda z umelého trávnika kam odtekať. Zároveň 
dodala, že po spracovaní projektu chce obec požiadať Úrad vlády SR o dotáciu z vládnych rezerv. 
  
7. Informácia o podanej žiadosti ZŠ s MŠ o navýšenie úväzku pre učiteľku MŠ. 

 Účtovníčka a ekonómka obce p. Mániková prečítala list zástupkyne riaditeľky ZŠ s MŠ pre 
materskú školu p. Suchej adresovaný starostke obce a obecnému zastupiteľstvu Veľká Lehota dňa 
19.3.2010. V liste upozorňuje na počet detí v materskej škole, kde je k 15.9.2009 zapísaných 18 detí. Do 
apríla 2010  má byť počet detí v škôlke 21. Po zápise by mal počet detí prekročiť limit stanovený 
zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), preto upozorňuje obec ako 
zriaďovateľa na povinnosť žiadať od Štátnej školskej inšpekcie výnimku na vyšší počet detí. Zároveň 
uvádza, že v triede s celodennou výchovnou starostlivosťou by mali byť dvaja učitelia na celý úväzok. 

Tento list obdržali poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanci 
mali k listu námietky, najmä z dôvodu, že sa bral do úvahy počet detí k 15.9. a vzhľadom k tomu, že do 
konca školského roka ostávajú už len 3 mesiace, budú túto záležitosť prehodnocovať k 15.9.2010 podľa 
počtu zapísaných detí na nasledujúci školský rok.  

P. starostka ešte dodala, že sa aj napriek tomu zaoberala touto situáciou a snažila sa ju vyriešiť 
personálnou pomocou prostredníctvom absolventskej praxe. Ďalej povedala, že ak bude počet zapísaných 
detí v materskej škole nad 21, podá žiadosť na Štátnu školskú inšpekciu o výnimku na vyšší počet detí. 

Ďalej informovala prítomných, že do MŠ chodí priemerne 12 detí. 
Starostka sa venovala aj finančným prostriedkom, ktoré dostáva ZŠ s MŠ z Krajského školského úradu, 
že tie ešte nie sú zahrnuté v rozpočte a môžu byť použité napr. aj na zakúpenie umývačky riadu do 
Výdajnej školskej jedálne. Umývačku bude potrebné zakúpiť aj z dôvodu, že Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva upozornil, že treba odčleniť umývanie riadu od umývania várnic.  

                   
8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce. 
  Starostka obce informovala poslancov o tom, že podľa zák. č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podáva písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov za rok 2009. Bližšie oboznámila  poslancov a všetkých  prítomných 
s obsahom majetkového priznania aj napriek tomu, že na posudzovanie jej majetkových pomerov je 
zriadená komisia, ktorá sa riadi Rokovacím poriadkom, táto bude zasadať po ukončení zastupiteľstva 
a o výsledku vyhotoví záznam. Poslanci túto informáciu vzali na vedomie. 
 
9. Rôzne – opilovanie líp okolo kostola  a na cintoríne. 
       Starostka oboznámila poslancov a prítomných, že bude potrebné dať spíliť, alebo aspoň opíliť lipy na 
cintoríne a stromy u Mánikovcov a pri Spoločensko-kultúrnom centre. Zároveň aj pán farár mal záujem 
o opílenie stromov pri kostole. Z toho dôvodu dala vypracovať cenové ponuky na opílenie, príp. úplné 
spílenie týchto stromov. Najlacnejšiu ponuku predložil Ing. Emil Hanus z firmy Aquacor s.r.o. Žarnovica. 
Spilovanie drevín je možné ale len do 31.03. v čase vegetačného pokoja. Na  spílenie stromov ako boli 
smreky pred Pohostinstvom a sú lipy na cintoríne a v obci je potrebné povolenie Štátnej ochrany prírody, 
Správa chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, Banská Štiavnica. Keďže nie je časovo možné 
vybaviť toto povolenie, poslanci uviedli, že by nebolo rozumné dávať stromy najprv opíliť a na jeseň 
úplne spíliť. Preto aby sa nemuselo 2x platiť, navrhli teraz na jar dať opíliť iba tie stromy, ktoré sa na 
jeseň nebudú spilovať. Do jesene  na tieto stromy podá obec žiadosť na povolenie výrubu drevín zo 
Správy chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. V prípade, ak žiadosti obce vyhovejú, lipy na 



cintoríne sa na jeseň spília. Ďalej sa diskusia k tejto téme týkala stromov pri kostole. Názory na 
financovanie opílenia týchto stromov boli rôzne. Niektorí poslanci aj občania boli za to, aby obec prispela 
a niektorí prítomní boli za to, aby si tieto stromy financovala cirkev, nakoľko sa jedná o majetok 
Rímskokatolíckej cirkvi. Nakoniec poslanci dospeli k dohode, že obec dá spíliť stromy na cintoríne a 
nechali na rozhodnutí p. farára, koľko stromov pri kostole dá opíliť príp. spíliť, pretože opílenie prípadne 
spílenie  jedného stromu  firmou Aqakor stojí 273,-€ s DPH. Pri kostole je 7 líp a jedna vŕba, čiže 237 x 
8=1896,-€/57119,- Sk. 
 

– Oboznámenie so spílením stromov pri Pohostinstve, cena a použitie dreva.  
 Informáciu opäť podala starostka obce. Hovorila o tom, že bolo spílených 5 smrekov pri 
Pohostinstve, ktoré boli v roku 2009 opilované z dôvodu bezpečnosti. Nakoľko stáli na majetku COOP 
Jednoty, táto požiadala obec o povolenie na výrub drevín. COOP Jednota zaplatila za túto žiadosť 
správny poplatok 66,- €. Po dohode medzi obcou a COOP Jednota Žarnovica dala obec tieto smreky 
spíliť. Za ich spílenie zaplatila 120,- €. Drevo zo smrekov dá obec napíliť na dosky, ktoré budú použité na 
opravu amfiteátra, príp. na hranoly, ktoré môžu byť použité pri stavbe Hasičskej zbrojnice a skladu peliet. 
Vznikol problém, kto kmene odvezie, popíli a kde sa uložia. Nakoľko p. Rudolf Kocian mal zdravotné 
problémy, prítomní navrhovali odvoz dreva p. J. Psotkovi na Chotár. Starostka obce informovala, že 
v minulosti kmene pílil aj p. Igor Víglaský a bolo by možné ho osloviť u neho by bolo drevo aj uložené.  
 Poslanci poverili starostku obce, aby zabezpečila odvoz a  popílenie 5 smrekových kmeňov spred 
Pohostinstva.  
 
10. Diskusia 
        Skôr ako sa o slovo prihlásili prítomní občania, informovala ešte starostka obce o prebiehajúcej 
rekonštrukcii vodovodu.  
Starostka obce opäť informovala prítomných, že v mesiaci október 2008 bola po rokoch príprav, 
geodetických meraní, vypracovaní projektovej dokumentácie, vybavení územného konania a stavebného 
povolenia zahájená rekonštrukcia vodovodu a doplnenie vodného zdroja Veľká Lehota. Práce realizuje 
firma Acord z Banskej Bystrice. Rozsah  akcie mal byť podľa projektovej dokumentácie  stáť 78 mil. Sk. 
Rozsah prác bol znížený o trasu od  čerpacej stanice Žliabok po vodojem Štámbrk, táto trasa  sa nebude 
realizovať.  Pôvodný rozpočet bol znížený na  48 mil. Sk. V roku 2008 preinvestovaných cca 5 mil. Sk. 
Bol presmerovaný  nový vodný zdroj z časti pod Drozdovom, vybudované výtlačné potrubie do čerpacej 
stanice Žliabok.   V roku 2009  bolo vybudované potrubie od vodojemu k rod. Domu Kamila Mánika a 
cez hlavnú cestu po rod dom neb. Antona Kupčiho – Pirte, vybudovaná redukčná šachta pri rod. Dome 
Antona Garaja ml. – pekára a a čiastočne zrekonštruovaný vodojem Štámbrk. Nakoľko práce boli 
realizované v zimných mesiacoch, pre veľké množstvo snehu firma robila v častich kde bola širšia cesta u 
chujacov a cez cintorín. Práce boli prevedené   za  cca 7 mil. Sk. Vo februári 2009 Stredoslovenská 
vodárenská spoločnosť stavbu  z dôvodu krízy zastavila. Podľa pôvodného plánu mala byť celá 
rekonštrukcia vodovodu a doplnenie vodného zdroja  ukončená v októbri 2009, v našej obci by voda 
nemusela byť regulovaná, tiekla by po celý deň.   
Z celkovej realizácie stavby bol doplnený nový vodný zdroj, vybudované výtlačné potrubie a čiastočne 
zrekonštruovaný vodojem. Z hlavného potrubia je vybudované cca 420 bm od vodojemu po hornú časť 
obce Važkovci, kde je napojené na redukčnú šachtu. Táto časť obce je už pripojená na nové potrubie. 
Ďalej je vybudované cca 120 bm v dolnej časti obce /cez cintorín/ a u Chujacov cca 290 bm, ktoré nie je 
napojené, pretože tam nie je ešte zrekonštruovaná cela vetva. Čiže z vetvy RAD 1 je nesúvisle 
zrealizované cca 850 bm.   
Od marca 2010 firma AKORD Banská Bystrica, ktorá túto rekonštrukciu realizuje, pokračuje na 
rekonštrukcii vodovodu v časti obce Chujacovci. P. Grellneth mal pripomienku, že by mal byť dozor nad 
rekonštrukciou vodovodu aj z obce. Poslanci aj starostka obce vysvetlili prítomným, že dozor nad 
rekonštrukciou vykonáva stavebný dozor Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, nakoľko je to jej 
investícia a obec do tejto stavby neinvestuje. V roku 2010 má Stredoslovenská vodárenská spoločnosť 
investovať do rekonštrukcie vodovodu v našej obci cca. 10 mil. Sk. Starostka zároveň uviedla, že 
neustále kontaktuje Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, píše žiadosti o ďalšie finančné prostriedky 
na pokračovanie akcie a to na jej generálneho riaditeľa a vedúcich pracovníkov, aby pokračovali 
v rekonštrukcii vodovodu v našej obci a ukončili ju. Našu obec podporuje aj primátor mesta Žiar nad 
Hronom Mgr. Ivan Černaj, ktorý  je splnomocnený obcou  zastupovať ju ako  akcionára StVS. 
Každoročne je nutné včas žiadať o financie a zahrnutie do plánu o pokračovanie v začatej akcii  na ďalší 



rok, nakoľko je veľa žiadateľov /miest  a obcí/, ktoré  majú problémy s prestárlymi vodovodnými 
a kanalizačnými sieťami.  

Ďalej p. starostka oboznámila prítomných s tým, že z obecného úradu boli poslané upozornenia na 
zapojenie vodomerov občanom obce aj chalupárom, nakoľko ešte 90 nehnuteľností nemá vodomery. To 
uvítali aj poslanci, nakoľko vedia, že na takýchto občanov bez vodomerov doplácajú aj ostatní občania, 
pretože cez leto si napúšťajú bazény a polievajú trávniky, pričom dobre vedia, že v čase sucha je u nás 
najväčší problém s vodou. 

Zároveň podotkla, že problém v obci nie je len s vodou, ale aj s kanalizáciou. Oslovila viacerých 
projektantov, pričom viacerí sa zhodli v názore, že by bolo možné vybudovať menšie čističky, ktoré by 
zachytávali väčšie časti obce. Napr. časť Garajovci by bola vyústená do čističky, ktorá by bola 
umiestnená nad rod. dom neb. Ivana Garaja, z toho dôvodu, že v časti Gábrišovci je zúžená časť obce a je 
tam problematické viesť kanalizačné rúry. Najprv je ale potrebné dať vypracovať štúdiu, ktorú musí 
schváliť vodárenská spoločnosť. Čističky by ale musela prevádzkovať obec, pretože vodárenská 
spoločnosť nechce preberať do správy čističky vybudované obcami, a na ich prevádzku by musela 
dozerať odborne spôsobilá osoba. 

Starostka obce ešte informovala poslancov, že je možné od 1.4.2010 zamestnať na 9 mesiacov na 
základe §50i pracovníka, ktorý z dôvodu krízy prišiel o prácu, prípadne je v znevýhodnenej skupine 
občanov (nad 50 r. atď.). Zamestnanca by platil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obec by doplácala 
10-30% na mzdu. Za 9 mesiacov by obec zaplatila cca 1000,- €. P. starostka uviedla, že by bolo možné 
zamestnať ženu na upratovanie a starostlivosť o parky, príp. inú potrebnú prácu. Doteraz sa na 
starostlivosť o parky zamestnávali ženy na dohodu a výdavky by boli porovnateľné s touto alternatívou. 
Poslanci s týmto návrhom súhlasili a boli za to, aby sa zamestnala takouto formou žena na ½ úväzku . 

K záveru predniesla ešte žiadosť ved.  speváckej skupiny o zakúpenie varhanov. V súčasnosti 
Spevácku skupinu z Veľkej Lehoty sprevádzala na svojich vlastných  varhanoch a reprezentuje obec p. 
Mgr. Marianna  Pondelová. Nakoľko sú už opotrebované, žiadajú obec o zakúpenie nových. Táto žiadosť 
vyvolala u občanov rôzne názory. Starostka k tomu dodala, že sa podávala žiadosť o dotáciu na 
Banskobystrický samosprávny kraj na detský folklórny festival, na CD pre spevácku skupinu a kroje pre 
gajdošov a spevácku skupinu. Na to sa poslanci dohodli, že tento rok sú v rozpočte vyčlenené prostriedky 
na nahrávanie CD pre spevácku skupinu. Ak by obec dostala na túto akciu dotáciu z BBSK, mohli by sa 
zakúpiť pre obec varhany, ktoré by mala zapožičané p. Mgr. Pondelová. 

Zástupca starostky p. Jozef Mihál sa informoval, či má obec možnosť zapojiť sa do výzvy na 
rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorá v súčasnosti prebieha. Upozornil, že silný vietor verejné 
osvetlenie neustále vypína a je potrebné hľadať riešenie tohto problému.  

Do diskusie sa zapojili aj občania: p. Bulka informoval, že pred budovou starého obecného úradu 
a pošty sa trhá zemina, ktorá sa oddeľuje od cesty. Cesta a tento úsek sa stáva nebezpečným po každom 
prejazde motorového vozidla. P. starostka už upozorňovala Regionálnu správu ciest na túto skutočnosť, tí 
však uviedli, že nemajú prostriedky na údržbu, len na riešenie havarijných situácií. 

P. František Kocian tiež upozornil na nedostatky v obci, ako je zanesený žľab vedľa štátnej cesty 
pri dome č. 56 v časti obce Gábrišovci a v časti obce Važkovci sú rozbité sklá na autobusovej zastávke. 
Zároveň podotkol, že pracovníci menších obecných služieb by mohli vyčistiť aj rigol od starého obecného 
úradu až po kostol. Starostka obce prisľúbila tieto nedostatky riešiť. Informovala  prítomných o nutnosti 
opravy poškodenej cesty v časti obce Hudcovci a u Garajov, ktoré poškodil príval vody zo dňa 
26.12.2009.  

 
5. Návrh na prípravu osláv pri príležitosti 655. výročia prvej písomnej zmienky o obci. 
Poslanci sa na záver zasadnutia vrátili k príprave osláv 655. výročia prvej písomnej zmienky o obci. 

Poslanec RNDr. Peter Michálik navrhol, aby oslavy boli spojené s Detským folklórnym festivalom, ktorý 
sa bude konať 6.6.2010. S týmto návrhom súhlasili aj ostatní prítomní poslanci a občania, nakoľko obec 
neoslavuje významné okrúhle výročie. Preto navrhli, aby 5.6.2010, t.j. v sobotu boli oslavy výročia obce 
a v nedeľu s ľudovým programom Detský folklórny festival. Starostka súhlasila s daným návrhom 
a informovala prítomných, že podá ešte jednu žiadosť na Banskobystrický samosprávny kraj, konkrétne 
priamo na predsedu BBSK na finančnú podporu osláv obce. 
 
 
 
 



12.  Návrh na uznesenie a záver. 
 

            Keďže viac bodov jednania nebolo,  starostka obce dala hlasovať za uznesenia  8 až 11/2010, 
ktoré  poslanci následne  schválili. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila 
o 20.00 hod. 
            Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
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