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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 30. júna 2015 o 18:00 hod. 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra Veľká Lehota. 
 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Helena Cibiriová a Jaroslav Víglaský 
Ospravedlnený: RNDr. Peter Michálik 
Okrem poslancov sa zasadnutia zúčastnila kontrolórka obce Mária Šalková a 3 občania obce. 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 27.2.2015, 18.03.2015, 13.5.2015 a 18.5.2015 
3. Návrh na zmeny rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ k 30.06.2015 
4. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 2. polrok 2015 
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Veľká Lehota za rok 2014 
6. Správa audítorky z Overenia účtovnej závierky Obce Veľká Lehota za rok 2014 
7. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Veľká Lehota za rok 2014 
8. Návrh na schválenie prenájmu majetku obce ZŠ s MŠ z dôvodu osobitného zreteľa na 

dobu neurčitú 
9. Návrh na schválenie zámeru výstavby nájomného bytového domu s 12 bytovými 

jednotkami 
10. Návrh na schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2014 
11. Návrh na schválenie vstupu obce Veľká Lehota do Občianskeho združenia Pohronská 

cesta a návrh na zapojenie obce do oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN 
GRON 

12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku u Hudcov, parcela EKN číslo 477, na ktorom sa 
nachádza studňa pred rodinným domom č. 439  

Doplnenie do programu: Návrh na schválenie kúpnej zmluvy – MK Jenisovci, a návrh na 
schválenie kúpnej zmluvy  - MK Víglaš 
13. Rôzne 
- informácia o výdavkoch na 670. výročie 1. písomnej zmienky o obci zo dňa 06.06.2015 
a na 22. DFF „Pod Inovcom“ zo dňa 07.06.2015,  
- informácia o preložení telekomunikačných stĺpov pri telocvični v rámci príprav pozemku 
na výstavbu ihriska,  
- informácia o nadobudnutí pozemku pod MK cesta k vodojemu od SPF a vysporiadaní MK 
Víglaš,  
- informácia o počte žiakov zapísaných do 1. ročníka na školský rok 2015/2016 do ZŠ s MŠ, 
- informácia o priebehu verejného obstarávania na výstavbu Multifunkčného ihriska pri ZŠ 
s MŠ. 
Doplnenie do programu: informácia o výstavbe v časti obce Inovec  

    14. Diskusia. 
    15. Návrh na uznesenie a záver.  
 
1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, určenie overovateľov zápisnice. 

 
Zasadnutie otvorila starostka obce o 18:00 hod. a privítala prítomných. Za overovateľov 

zápisnice navrhla p. Helenu Cibiriovú a p. Jaroslava Víglaského. Zároveň prečítala návrh 
programu, ktorý navrhla doplniť o schválenie kúpnej zmluvy, pozemky pod MK v časti 
Jenisovci, kúpnej zmluvy, posledná parcela pod MK v časti Víglaš a informáciu o výstavbe 
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v časti obce Inovec. Overovatelia a doplnený program boli všetkými prítomnými poslancami 
jednohlasne schválení. 

U z n e s e n i e   č. 19/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 
p. Helenu Cibiriovú a p. Jaroslava Víglaského za overovateľov zápisnice a doplnený program 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk, 
Víglaský) 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 

 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 27.02.2015, 18.03.2015, 13.05.2015 a 18.05.2015 
Kontrolu plnenia uznesení prečítala účtovníčka a ekonómka obce Ing. Mániková: 
 
Kontrola plnenia uznesení zo dňa  27.02.2015 
U z n e s e n i e  č.  1/2015– vzatá na vedomie – správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2014  
U z n e s e n i e č. 2/2015 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 27.02.2015  
U z n e s e n i e   č. 3/2015 – vzatá na vedomie –  správa o výsledku Inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov Obce Veľká Lehota, správa o výsledku individuálnych kontrol hlavnej 
kontrolórky, ročná správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014   
U z n e s e n i e  č.  4/2015 -  splnené – schválené doplnenie členov Rady školy ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
o dvoch členov.  
U z n e s e n i e  č. 5/2014 – splnené – schválená zmluva o právnej pomoci s JUDr. Petrušovou, Žiar nad 
Hronom za účelom majetko-právneho vysporiadania nehnuteľností v k.ú. Veľká Lehota, a to miestne 
komunikácie v časti obce Jenisovci a v časti Garajovci k V. Klimekovi.  
U z n e s e n i e  č. 6/2015 – nesplnené – schválený zámer obce Veľká Lehota odpredať pozemky 
nachádzajúce sa v k. ú. Veľká Lehota za písané na LV č. 1, a to parcely C-KN č. 497/65, 497/66, 497/87, 
497/88 a 497/88 v podiely 1/1 priamym predajom.  
 
Kontrola plnenia uznesení zo dňa  18.03.2015 
U z n e s e n i e  č. 7/2015 – splnené – schválené umiestnenie „Multifunkčného ihriska“ pri ZŠ s MŠ nad 
bytovkou, za nedostavanou telocvičňou o rozmeroch 40x20m. 
U z n e s e n i e  č. 8/2015 – splnené – schválené zvýšenie dotácie pre TJ Partizán Veľká Lehota o 1 300€.  
U z n e s e n i e  č. 9/2015 – splnené – zrušené všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľká Lehota č. 1/2012 
o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území Obce Veľká Lehota.  
 
Kontrola plnenia uznesení zo dňa  13.05.2015 
U z n e s e n i e  č. 10/2015 – vzaté na vedomie – správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.3.2015.  
U z n e s e n i e  č. 11/2015 – splnené – schválené projektové zámery na programovacie obdobie 2014-2020.  
U z n e s e n i e  č. 12/2015 – v riešení – schválený prevod pozemkov ako dar obci od Jaroslava Káčera 
bytom Orovnica č. 233, 966 52 Veľká Lehota. Náklady na návrh na vklad bude znášať obec.    
U z n e s e n i e  č. 13/2015 – splnené – zrušené uznesenie OZ Veľká Lehota č. 44/2014 zo dňa 14.12.2014 
o prevode majetku do správy ZŠ s MŠ.  
Uznesenie č. 14/2015 –splnené – schválená dotácia pre Športový klub Karate Nová Baňa vo výške 200,- €.  
U z n e s e n i e  č. 15/2015 – splnené – schválené predĺženie ťažby nevyhradeného nerastu – andezit na 
stavebné účely v dobývacom priestore parc. č. C-KN 977/5 v k.ú. Veľká Lehota na 8 rokov. 
- Schválené rozšírenie dobývacieho priestoru nevyhradeného nerastu – andezit na pozemkoch parc. č. C-

KN 977/8 a 977/9 v k. ú. Veľká Lehota na 10 rokov.  
U z n e s e n i e  č. 16/2015 – vzaté na vedomie – oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie 
projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry 
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dotovanej z verejných zdrojov „bielych miestach“ Slovenska“ v rámci Operačného programu informatizácia 
spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu.  
 
Kontrola plnenia uznesení zo dňa  18.05.2015 
U z n e s e n i e  č. 17/2015 – splnené – zrušený proces verejného obstarávania u verejného obstarávateľa 
Obec Veľká Lehota na zákazku „Multifunkčné ihrisko 22x14m“ zverejnenú vo vestníku pod číslom 31705-
WYP zo dňa 31.12.2014 z dôvodu zachovania princípu transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti 
a rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi v zmysle § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné 
obstarávanie.  
U z n e s e n i e  č. 18/2015 – splnené – schválené vyhlásenie novej verejnej súťaže podľa § 100 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na zákazku „ Multifunkčné ihrisko“ pri 
ZŠ s MŠ.  
 

3. Návrh na zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.06.2015 
 
Ekonómka a účtovníčka obce Ing. Mániková oboznámila prítomných s návrhom na 

zmeny rozpočtu. Pre Základnú školu zaslal štát príspevok na učebnice vo výške 319,- €. Pre 
výdajnú školskú jedáleň chýbajú prostriedky vo výške 65,- €, ktoré sa presunú zo školského 
klubu detí. V materskej škole je potrebné dofinancovať z obce 663,- €, ktoré chýbajú na mzdy 
a odvody, nakoľko učiteľka ukončila vzdelávanie a má nárok na vyššiu platovú triedu. 
Prostriedkov na mzdy chýbalo približne 1 200,- €, ale časť sa vykryla s tým, že sa v MŠ znížili 
výdavky na energie. 

V obci sa navrhol rozpočet upraviť v príjmoch aj výdavkoch o dotáciu týkajúcu sa 
podpory zamestnanosti. Obec zamestnala 5 obyvateľov na polovičný úväzok, náklady na ich 
prácu prepláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obec financuje len 5% z nich. Zamestnanci 
sa starajú o ihrisko, šatne TJ, parky, verejnú zeleň a priestranstvá, betónujú schody na cintoríne 
a k ihrisku a vykonávajú ďalšie práce podľa potreby. Ďalej obec má výdavky na spracovanie 
registratúry – skartácia a odovzdanie dokumentov z archívu, triedili sa aj dokumenty z bývalej 
obecnej pekárne, okrem mzdových dokumentov. Obec musela dať utratiť potulného psa, na 
ktorého sa sťažovali obyvatelia z časti Víglaš, ďalej opraviť krovinorezy, robí sa druhýkrát 
verejné obstarávanie na ihrisko, museli sa obnovovať projekty, spracovávať nové rozpočty, 
dokumentácia na elektrinu a polohopis. Zároveň je potrebné navýšiť výdavky na cintorín – 
kosenie, oprava lavičiek a výstavba schodov na cintoríne. Poslanec J. Mihál sa opýtal, či by 
nebolo vhodnejšie rozmýšľať o zakúpení novej kosačky ako dávať opravovať starú. P. starostka 
odpovedala, že zatiaľ nie sú kosačky až také staré, naposledy sa kupovala veľká kosačka 
DOLMAR, do budúcnosti sa však určite bude musieť počítať aj so zakúpením nových. Poslanci 
navrhnuté zmeny jednohlasne schválili.  

 
U z n e s e n i e   č. 20/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e  
1. Návrh zmeny rozpočtu obce k 30.6.2015 

Funkčná 
klasifikácia 

Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:     11 819,-  SPOLU  

  312001 
11T1, 
11T2  + 11 500,- 

Dotácia §54 podpora 
zamestnanosti 

 312001 111  +  319,- Príspevok pre ZŠ na učebnice 

VÝDAVKY:     10 837,-  SPOLU  
01.3.3. - archív 620,637027 41  + 710,- € Dohoda - správa registratúry  
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04.2.1 - Veterinárna 
oblas ť 637004 41  + 64 Eutanázia psa 
04.5.1.3 - správa a 
údržba ciest 635006 41  - 4 822,- € 

Oprava, údržba miestnych 
komunikácií  

06.2.0 - rozvoj obce, 
parky, MOS 610,620,630 

11T1, 
11T2, 

41  + 11 800,- € 
Mzdy, odvody, pracovné odevy - 
§54 podpora zamestnanosti 

  635004 41  + 100,- € Oprava kosačiek  
           
08.1.0 - TJ a šport 620,637027 41  + 1 100,- € Ver. obstarávanie - ihrisko  
  716 41 545,- € Ihrisko - projekty, rozpočty  
  637004 41 90,- € Polohopis - ihrisko  
           

08.4.0 - cintorín 620, 637027 41  + 1 000,- € 

Dohody a odvody - kosenie 
cintorína, oprava lavičiek, výstavba 
schodov na cintoríne  

  637004 41  - 400 Všeobecné služby - cintorín  
  633006 41  + 650 Materiál - na schody na cintorín  

 
2. Návrh zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.6.2015 
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Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk, 
Víglaský) 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 

 
4. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 2. polrok 2015 
 
Hlavná kontrolórka obce prečítala plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015. Poslanci k nemu 
nemali žiadne pripomienky a jednohlasne ho schválili.  
 

U z n e s e n i e   č. 21/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A/ s c h v a ľ u j e 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015 
B/ p o v e r u j e 
Kontrolórku obce p. Máriu Šalkovú vykonať kontrolu v zmysle plánu. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk, 
Víglaský) 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Veľká Lehota za rok 2014 
7. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Veľká Lehota za rok 2014 
 

Starostka obce oboznámila prítomných o výsledku rozpočtového hospodárenia obce za rok 
2014. Do rezervného fondu sa má vrátiť suma 7 778,47 €. Z toho 7 000,- € sa vráti, pretože 
tieto mali byť použité na kapitálové výdavky – rekonštrukciu miestnych komunikácií, ale obec 
všetky bežné aj kapitálové výdavky vrátane rekonštrukcie ciest a vysporiadania pozemkov pod 
cestami spolu za 99 000,- € hradila z príjmov obce len z r. 2014. To znamená, že rezervný fond 
nemusel byť použitý, ešte sa navýši o 778,47 €. Po prevedení prostriedkov bude v rezervnom 
fonde suma 191 725,09 €.   

K návrhu Záverečného účtu obce predložila svoje stanovisko aj hlavná kontrolórka obce 
Mária Šalková, ktorá odporučila obecnému zastupiteľstvo schváliť záverečný účet a celoročné 
hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad.  

 
U z n e s e n i e   č. 22/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľká Lehota k návrhu Záverečného účtu obce za rok 
2014. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk, 
Víglaský) 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 

 
 
 
U z n e s e n i e   č. 23/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
A/ S c h v a ľ u j e 
po prerokovaní záverečného účtu obce Veľká Lehota za rok 2014 celoročné hospodárenie za 
rok 2014 bez výhrad. 
 
B/ R o z h o d u j e 

- o použití prebytku rozpočtu nasledovne: 
100% z výsledku rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií po vylúčení 
nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR za rok 2014 vo výške 7 778,47 € použiť na tvorbu 
rezervného fondu a previesť na osobitný účet Rezervného fondu obce.  
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk, 
Víglaský) 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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6. Správa audítorky z Overenia účtovnej závierky Obce Veľká Lehota za rok 2014 
 

Ekonómka a účtovníčka obce Ing. Mániková prečítala poslancom správu nezávislého 
audítora Ing. Margity Markovej z Novej Bane, v ktorej uviedla, že individuálna účtovná 
závierka Obce Veľká Lehota k 31.12.2014 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 
obce a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom 
o účtovníctve. 

 
U z n e s e n i e   č. 24/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu nezávislého audítora Ing. Margity Markovej k individuálnej účtovnej závierke Obce 
Veľká Lehota za rok 2014 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk, 
Víglaský) 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
 

8. Návrh na schválenie prenájmu majetku obce ZŠ s MŠ z dôvodu osobitného zreteľa 
na dobu neurčitú 

 
P. starostka oboznámila prítomných, že obec zverejnila zámer prenajať pozemok pre ZŠ 

s MŠ. Jedná sa o celú záhradu okolo bývalých dielní pod bytovkou, aby mohla škola účtovať 
o revitalizácii tohto pozemku na výchovno-vzdelávacie účely. Pozemok sa dal zamerať 
geometrickým plánom, chcú ho upraviť, osadiť tam nové exteriérové cvičebné stroje a neskôr 
oplotiť. O možnosti nájmu sa radila p. starostka s kontrolórkou obce p. Šalkovou, ktorá 
upozornila, že obec musí zámer zverejniť na min. 15 dní, čo pripadalo na posledný júnový deň. 
Zároveň do 30.6.2015 musel byť prerokovaný aj Záverečný účet obce, z toho dôvodu sa 
zasadnutie OZ naplánovalo na utorok.  

 
U z n e s e n i e   č. 25/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
prenájom majetku obce Veľká Lehota, pozemok, parc. C-KN č. 2047/30 a 2047/29 pre ZŠ s MŠ 
Veľká Lehota z dôvodu osobitného zreteľa na výchovno-vzdelávacie účely na dobu neurčitú za 
cenu nájomného 1,- €/ročne. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk, 
Víglaský) 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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9. Návrh na schválenie zámeru výstavby nájomného bytového domu s 12 bytovými 
jednotkami 
 
P. starostka informovala prítomných, že všetky oslovené firmy predložili štúdie na 

nájomný bytový dom v priestore, kde sa nachádza súčasná rozostavaná telocvičňa. Predložené 
štúdie dostali poslanci aj k nahliadnutiu. Firmy navrhli telocvičňu zbúrať, príp. predať materiál 
z nej a na jej mieste postaviť bytovku. Každá firma by dokázala využiť aj časť zo základov 
telocvične. Ak obec ale chce bytovku stavať, musí zverejniť zámer a postupne realizovať ďalšie 
kroky, aby stihla podať žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). P. starostka vyzvala 
poslancov, aby sa k zámeru vyjadrili. Poslanec Peter Šmondrk uviedol, že telocvičňu už 
nepresadzuje, nakoľko sa ide stavať nové ihrisko. Zároveň ale nie je za zbúranie telocvične, 
obec by stavbu mohla využiť napr. ako sklad na hasičské vozidlo, príp. ak by sa zakúpil traktor 
a pod. P. starostka uviedla, že pre obec je oveľa lacnejšie zaplatiť si prácu s traktorom len na 
tie dni, kedy ho využije. Nemusí platiť stáleho zamestnanca, ktorý by nemal prácu každý deň, 
nemusí platiť údržbu traktora, poistku, cestnú daň, striehnuť stav nafty a iné. K hasičskej 
zbrojnici uviedla toľko, že je spracovaný projekt, je platné aj stavebné povolenie na jej výstavbu 
aj so skladom peliet za spoločensko-kultúrnym centrom, avšak keď obec žiadala o dotáciu, 
z ministerstva prišla odpoveď, že sme blízko Novej Bane a v prípade potreby bude výjazd 
zabezpečený odtiaľ, že obec nepotrebuje vlastnú zbrojnicu. Ďalej dodala, že v obci je ťažké 
zohnať aj človeka, ktorý by bol okamžite schopný sadnúť do vozidla a ísť na zásah. K zbúraniu 
telocvične sa ohradil aj p. Peter Víglaský, ktorý tvrdil, že zastupiteľstvo sa koná v utorok 
zámerne, aby sa ľudia nemohli k tomuto bodu vyjadriť. Keby bolo zasadnutie v sobotu, tak by 
určite prišlo viacej ľudí protestovať proti búraniu. Na bytovku sú podľa neho v obci vhodnejšie 
miesta, napr. v centre v záhradách pri hlavnej ceste alebo za Vatalovcami. Navrhol, že 
telocvičňu treba celú predať. P. starostka odpovedala, že obec nemá záujem ju predávať. Na to 
dodal, že rozhodnutie týkajúce sa telocvične treba nechať na iných. P. starostka mu odpovedala, 
že ak sa poslanci tak rozhodnú, kľudne sa tento bod môže presunúť na ďalšie zastupiteľstvo 
a spraviť zasadnutie v sobotu alebo v nedeľu. Aj poslanci sa vyjadrili, že sú zvedaví, koľko ľudí 
príde verejne vyjadriť svoj názor. P. Kutlák povedal poslancom, aby viac chodili medzi ľudí 
a pýtali sa ich na názor. Poslankyňa Ing. Garajová mu odpovedala, že ona sa ľudí pýta a všetci 
jej odpovedali, že chcú v obci radšej bytovku ako takúto nefunkčnú telocvičňu, na ktorej nielen 
dostavbu, ale aj prevádzku by obec ani škola nemali prostriedky. P. kontrolórka poznamenala, 
že teraz sa schvaľuje zámer. A zámer sa schvaľuje preto, aby sa o tom dozvedela verejnosť. Tá 
sa bude môcť následne k tomu vyjadriť. Keďže sa o tomto predbežne hovorilo už aj na 
viacerých predošlých zasadnutiach OZ, poslanci sa rozhodli zámer schváliť a ďalšie zasadnutie 
sa naplánuje na niektorú sobotu alebo nedeľu.   

 
U z n e s e n i e   č. 26/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Zámer výstavby nájomného bytového domu s 12 bytovými jednotkami na mieste súčasnej 
nedokončenej telocvične. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk, 
Víglaský) 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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10. Návrh na schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2014 
 

P. starostka oboznámila poslancov s obsahom navrhnutého zápisu do kroniky obce za rok 
2014. Poslanci nemali k nemu žiadne pripomienky a jednohlasne ho schválili. 

 
U z n e s e n i e   č. 27/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Zápis do kroniky obce Veľká Lehota za rok 2014.  
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk, 
Víglaský) 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
 

11. Návrh na schválenie vstupu obce Veľká Lehota do Občianskeho združenia Pohronská 
cesta a návrh na zapojenie obce do oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN 
GRON 
P. starostka informovala, že Mesto Nová Baňa a okolité obce regiónu Nová Baňa 

a Žarnovica založili v obci Orovnica Občianske združenie Pohronská cesta. Ide o miestnu akčnú 
skupinu, v ktorej sú zapojení členovia z verejného sektora (v pomere 51%) a súkromného 
sektora (v pomere 49%). Členské sa neplatí, obce sa chcú spoločne zapájať do viacerých 
projektov z rôznych sfér.   
 

U z n e s e n i e   č. 28/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A) S c h v a ľ u j e 
  vstup obce Veľká Lehota do OZ Pohronská cesta so sídlom Orovnica č. 96,  966 52 
 

B) P o v e r u j e  
starostku obce Martu Šmondrkovú na zastupovanie obce Veľká Lehota v orgánoch OZ 
Pohronská cesta, so sídlom Orovnica č. 96,  966 52 s riadnym hlasovacím právom. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk, 
Víglaský) 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 

 
 
K združeniu región Gron p. starostka uviedla, že z novobanského mikroregiónu sa do 

tohto združenia nezapojila už len Veľká Lehota a Voznica. Ostatné obce do tohto združenia 
vstúpili. Región Gron začal užšie spolupracovať s Mikroregiónom Nová Baňa, zverejňuje údaje 
o ubytovacích a stravovacích zariadeniach v jednotlivých obciach, propaguje kultúrne podujatia 
obcí a pod. Členské sa platí 0,20 €/1 obyvateľa a 50% z príjmov z dane z ubytovania. Keďže 
takéto príjmy zatiaľ nemáme, naša obec by ročne platila cca 220,- €. Zo združenia sa dá 
kedykoľvek vystúpiť, tak sa poslanci nakoniec rozhodli stať sa členmi tohto združenia. 
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U z n e s e n i e   č. 29/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Zapojenie sa do oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN GRON.  
 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk, 
Víglaský) 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 

 
12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku u Hudcov, parcela EKN číslo 477, na ktorom sa 

nachádza studňa pred rodinným domom č. 439  
 

Poslanec p. Peter Šmondrk oznámil prítomným, že má záujem odkúpiť pozemok pred jeho 
rodinným domom. Pozemok je vo vlastníctve obce, nachádza sa na ňom studňa a je pred 
vstupom na jeho pozemok. Poslankyňa p. Cibiriová sa opýtala, kto využíva tú studňu. P. 
starostka odpovedala, že tá studňa slúžila všetkým a obec s tým pozemkom neplánuje nič robiť, 
podľa jej názoru by bolo najvhodnejšie nechať pozemok naďalej na obec a nechať ho prístupný 
pre všetkých. P. Šmondrk uviedol, že nemá záujem s pozemkom nič robiť, studňu nechá 
prístupnú pre všetkých, nechce realizovať ani oplotenie, len si ho chce mať vo svojom 
vlastníctve. Hlavná kontrolórka obce upozornila na to, že poslanci nemôžu kupovať majetok 
obce priamym predajom. Môžu len verejnou obchodnou súťažou, kedy musí byť zámer 
zverejnený aj v novinách, zároveň sa môže stať ak o uvedený pozemok bude mať záujem iný 
občan a dá vyššiu cenovú ponuku, obec predá pozemok jemu. Takto by pozemok zostal 
prístupný pre všetkých. Poslanec p. Šmondrk nakoniec od žiadosti o odkúpenie odstúpil s tým, 
že si to ešte premyslí.  

 
Doplnenie do programu: Návrh na schválenie kúpnej zmluvy – MK Jenisovci, a návrh na 

schválenie kúpnej zmluvy  - MK Víglaš 

P. starostka informovala poslancov, že JUDr. Petrušová sa dohodla so všetkými vlastníkmi 
pozemku pod cestou v časti Jenisovci a pripravila kúpne zmluvy. Nakoľko predtým nebol ešte 
zhotovený geometrický plán, schvaľovala sa predtým len zmluva o právnej pomoci, kde neboli 
uvedené konkrétne parcely a výmery. Teraz je potrebné kvôli zápisu na kataster schváliť 
detailné výmery s menami predávajúcich, ktorým bude vyplatená suma 1,85 €/1 m2. 

Ďalej informovala, že miestna komunikácia na Víglaši je už takmer vysporiadaná, zostalo 
vysporiadať posledného vlastníka, p. Jozefa Vala z Orovnice. Z toho dôvodu je potrebné 
schváliť ešte túto poslednú kúpnu zmluvu.  

 
U z n e s e n i e   č. 30/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
uzavretie kúpnej zmluvy, na základe ktorej Obec Veľká Lehota, Veľká Lehota 52, IČO: 
00 321 061:  
 
a) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, identifikovaná 
geometrickým plánom č. 10935479-39/15, vyhotovený dňa 25.05.2015, úradne overený dňa 
04.06.2015, z parc. č. EKN 309/1 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 348 
m2, „diel 1“ o výmere 239 m2, ktorý prechádza do novovytvorenej parc. č. CKN 309/13 
vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 239 m2: 
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- podiely 51/1704, 51/568 od Jozefa Mihála, rod. Mihál, nar. 27.02.1952, bytom Veľká 
Lehota 342; 

- podiel 1/32 od Antónii Hajdúovej, rod. Víglaská, nar. 16.09.1939, bytom Žiar nad 
Hronom, Š. Moysesa 441/56; 

- podiel 3/112 od Mariána Müllera, rod. Müller, nar. 14.10.1951, bytom Tvrdošín – 
Medvedzie, Sídlisko 124/9; 

- podiel 3/112 od Milana Müllera, rod. Müller, nar. 29.06.1963, bytom Veľká Lehota 321; 
- podiel 3/112 od Vladimíra Víglaského, rod. Víglaský, nar. 03.07.1962, bytom Žiar nad 

Hronom, Hviezdoslavova 279/53; 
- podiely 51/568, 51/1704 od Ing. Alojza Mihála, rod. Mihál, nar. 25.03.1950, bytom 

Veľká Lehota 342; 
- podiely 51/568, 51/1704 od Františka Mihála, rod. Mihál, nar. 29.11.1956, bytom Žiar 

nad Hronom, Dukelských hrdinov 331/8; 
- podiel 9/142 od Milana Mihála, rod. Mihál, nar. 20.01.1947, bytom Veľká Lehota 322; 

 za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
b) odkúpi v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, identifikovanú geometrickým plánom 
č. 10935479-39/15, vyhotovený dňa 25.05.2015, úradne overený dňa 04.06.2015, z parc. č. 
CKN 307/5 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 684 m2, „diel 2“ o výmere 
95 m2, ktorý prechádza do novovytvorenej parc. č. CKN 307/13 vyznačená ako zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 95 m2, od Daniela Tisovského, rod. Tisovský, nar. 22.08.1966 
a manž. Márie Tisovskej, rod. Jenisová, nar. 22.08.1966, obaja bytom Veľká Lehota 326, za 
kúpnu cenu 1,85 €/m2; 

 
c) odkúpi v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, identifikovanú geometrickým plánom 
č. 10935479-39/15, vyhotovený dňa 25.05.2015, úradne overený dňa 04.06.2015, z parc. č. 
CKN 307/3 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 448 m2, „diel 3“ o výmere 
80 m2, ktorý prechádza do novovytvorenej parc. č. CKN 307/12 vyznačená ako zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 80 m2, od Ing. Bc. Ivety Ďurčekovej, rod. Jenisová, nar. 
02.03.1983, bytom Veľká Lehota 326, za kúpnu cenu 1,85 €/m2.  
 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk, 
Víglaský) 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
 
U z n e s e n i e   č. 31/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
uzavretie kúpnej zmluvy, na základe ktorej Obec Veľká Lehota, Veľká Lehota 52, IČO: 00 321 
061, odkúpi od Jozefa Vala, rod. Valo, nar. 22.12.1977, bytom Orovnica 95, nehnuteľnosť v k. 
ú. Veľká Lehota, spoluvlastnícky podiel 1/3 z parc. č. CKN 1951/24 vyznačená ako zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 47 m2, za kúpnu cenu 29,60 € (16 m2 x 1,85 €/m2).  
 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk, 
Víglaský) 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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13. Rôzne 
- informácia o výdavkoch na 670. výročie 1. písomnej zmienky o obci zo dňa 06.06.2015 
a na 22. DFF „Pod Inovcom“ zo dňa 07.06.2015,  

Účtovníčka obce Ing. Mániková oboznámila prítomných s predbežnými výdavkami na oslavy 
obce a na 22. detský folklórny festival „Pod Inovcom. Na oslavy obce sú zatiaľ orientačne 
5 831,20 €, najväčšie výdavky boli na honoráre pre účinkujúcich – 4 270,- €, na prenájom 
mobilných WC 660,- € a na ozvučenie 430,- €. Ostatné výdavky boli na občerstvenie pre 
účinkujúcich, na výrobu plagátov, reklamu a propagáciu. Na 22. DFF sa vynaložilo predbežne 
1 188,45 €, nie sú uhradené ale ešte všetky výdavky, rovnako ako pri oslavách obce, zároveň 
obec ešte nedostala na festival predpokladanú dotáciu, z toho dôvodu bude presnú zúčtovanie 
v čerpaní rozpočtu k 30.9.2015. 

- informácia o preložení telekomunikačných stĺpov pri telocvični v rámci príprav 
pozemku na výstavbu ihriska,  
P. starostka informovala o nevyhnutnosti preložiť telekomunikačné stĺpy na pozemku pri 

telocvični, kde bude vybudované multifunkčné ihrisko. Podľa zákona o telekomunikáciách 
všetky výdavky s prekládkou stĺpu musí znášať ten, kto dá takú požiadavku. Taktiež to môže 
vykonať len firma, ktorú určia Slovenské telekomunikácie. Technik bol vykonať miestnu 
obhliadku, navrhol dve možnosti, medzi ktorými bol rozdiel približne 300,- € s DPH. Pri prvej 
možnosti by išlo vedenie ponad ihrisko a pri druhej drahšej možnosti by vedenie išlo cez dva 
nové stĺpy okolo ihriska. Preto je p. starostka radšej za druhú možnosť, aby sa vedenie odklonilo 
úplne. 

 
- informácia o nadobudnutí pozemku pod MK cesta k vodojemu od SPF a vysporiadaní 
MK Víglaš,  

Ďalej p. starostka informovala, že po necelých dvoch rokoch Slovenský pozemkový fond 
konečne zaslal podpísaný delimitačný protokol na cestu od Vojšína k vodojemu a je už 
zrealizovaný aj zápis v katastri nehnuteľností.  
 

- informácia o počte žiakov zapísaných do 1. ročníka na školský rok 2015/2016 do ZŠ 
s MŠ, 
ZŠ s MŠ Veľká Lehota oznámila obci, že v nasledujúcom školskom roku by malo byť 83 

žiakov a všetci budú navštevovať náboženskú výchovu. Do 1. ročníka sú prijatí 3 žiaci. 
 
- informácia o priebehu verejného obstarávania na výstavbu Multifunk čného ihriska 
pri ZŠ s MŠ. 
V pondelok 22.6.2015 sa konalo otváranie ponúk na výstavbu Multifunkčného ihriska. Do 

súťaže sa prihlásilo 6 firiem. V prvej etape sa otvárali len vzorky materiálu a povinné 
náležitosti, v ďalšej etape sa budú otvárať obálky s cenovými ponukami. Komisia jednu firmu 
vylúčila, nakoľko predložili nekvalitnú vzorku trávnika v porovnaní s ostatnými uchádzačmi. 
Oznámenie o vylúčení bolo firme zaslané, do 10. júla 2015 musíme čakať, či sa neodvolajú. Ak 
sa firma neodvolá, určí sa termín otvárania cenových ponúk.  
 
Doplnenie do programu: informácia o výstavbe v časti obce Inovec  

P. starostka oboznámila prítomných, že Ing. Igor Kovačič s ďalšími spoločníkmi chcú 
na Inovci pri p. Trubianskom uskutočniť výstavbu hospodárskej farmy, koliby a podobných 
priestorov. Zisťovali sme stav s prístupovou cestou, pričom sme zistili, že pri RD č. 600 pri p. 
Trubianskom je kúsok cesty v súkromnom vlastníctve. Ostatná cesta vo vlastníctve 
Slovenského pozemkového fondu. Preto sa v budúcnosti bude musieť myslieť aj na zameranie 
a vysporiadanie tejto komunikácie. Zatiaľ bude prístup z druhej strany od kaplnky za 
Vatalovcami.  
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14. Diskusia. 
V rámci diskusie p. starostka uviedla, že problém s prístupovou cestou je aj v inej časti 

Inovca, vedľa chaty p. Urbana. S výstavbou tam chcela začať p. Kebisová, ktorá dostala aj 
stavebné povolenie. Prístupovú cestu tam nemala, ale jej brat s manželkou jej dali písomný 
súhlas na právo prechodu. Brat bol ale v rozvodovom konaní, majetok zdedila manželka, od 
ktorej práve tento kúsok pozemku odkúpil p. Urban. V súčasnosti má p. Kebisová problém, 
pretože stavebnú firmu nechcú pustiť na jej pozemok. Pozemky p. Urbanovi tam predával aj p. 
Peter Šmondrk z časti Pirte, ktorý ale prezieravo prístupovú cestu k pozemkom daroval obci. 
Ostatní tak ale neurobili, preto tam teraz dochádza k sporom. Situáciu môže p. Kebisová riešiť 
prostredníctvom právnika. 
 
15. Návrh na uznesenie a záver. 

Ekonómka, účtovníčka Obce Ing. Mániková prečítala schválené uznesenia č. 19-
31/2015 obce, poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila o 20:30 hod. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková 
 
 
Overovatelia: 
Helena Cibiriová         ........................   Marta Šmondrková 

    starostka obce 
 
Jaroslav Víglaský         ......................... 


