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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14. augusta 2015 o 18:00 hod. 

v sále Spoločensko-kultúrneho centra Veľká Lehota. 
 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Jozef Mihál a Ing. Antónia Garajová 
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 30.6.2015 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.6.2015 
4. Návrh na zmeny rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ k 30.6.2015 
5. Návrh na schválenie Výročnej správy Obce Veľká Lehota za rok 2014 
6. Správa audítorky z Overenia konsolidovanej účtovnej závierky Obce Veľká Lehota za 

rok 2014 
7. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo na vybudovanie Multifunkčného ihriska s firmou 

UNISTAV NB za cenu 81 205,32 € s DPH 
8. Návrh na schválenie požiadavky na StVS, a.s., Banská Bystrica o zrušenie paušálnych 

odberov merania vody a informácia o zaslaní žiadosti o doplnenie ďalšieho výdatného 
vodného zdroja 

9. Rôzne 
- podanie informácie o získaní dotácie na oslavy obce z Ministerstva financií SR vo výške 
3 000,- € 
- podanie informácie o príprave zájazdu do Poľska 
- podanie informácie o príprave zájazdu na Stretnutie Lehôt a Lhot v r. 2016 do Ostrožskej 
Lhoty s výletom do Brna, Luhačovíc a priepaste Macocha 
Doplnenie do programu: - návrh na osadenie meračov rýchlosti 
- informácia o trase výkopu optickej siete Národnou agentúrou pre sieťové služby 

    10. Diskusia. 
    11. 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. Jozefa Mihála a Ing. Antóniu Garajovú. Zároveň prečítala návrh programu, 
ktorý navrhla doplniť v bode Rôzne o návrh na osadenie meračov rýchlosti a informáciu o trase 
výkopu optickej siete. Overovatelia a doplnený program boli všetkými prítomnými poslancami 
jednohlasne schválení. 

U z n e s e n i e   č. 32/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
p. Jozefa Mihála a Ing. Antóniu Garajovú za overovateľov zápisnice a doplnený program 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský) 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 30.06.2015 
Kontrolu plnenia uznesení prečítala účtovníčka a ekonómka obce Ing. Mániková: 
 
U z n e s e n i e  č.  19/2015– splnené– schválení overovatelia zápisnice a doplnený program zasadnutia OZ 
U z n e s e n i e č. 20/2015 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.06.2015 
U z n e s e n i e č. 21/2015 – splnené – schválený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. 
polrok 2015 
U z n e s e n i e č. 22/2015 – vzaté na vedomie– stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľká Lehota k návrhu 
Záverečného účtu obce za rok 2014 
U z n e s e n i e  č. 23/2015 – splnené – schválený Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez 
výhrad 
U z n e s e n i e  č. 24/2015 – vzaté na vedomie– Správa nezávislého audítora Ing. Margity Markovej 
k individuálnej účtovnej závierke Obce Veľká Lehota za rok 2014 
U z n e s e n i e  č. 25/2015 – splnené – schválený prenájom majetku obce Veľká Lehota, 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. 
U z n e s e n i e  č. 26/2015 – splnené – schválený zámer výstavby nájomného bytového domu s 12 bytovými 
jednotkami na mieste súčasnej nedokončenej telocvične 
U z n e s e n i e  č. 27/2015 – splnené – schválený zápis do kroniky obce Veľká Lehota za rok 2014 
U z n e s e n i e  č. 28/2015 – splnené – schválený vstup obce Veľká Lehota do OZ Pohronská cesta so 
sídlom Orovnica č. 96 
U z n e s e n i e  č. 29/2015 – splnené – schválené zapojenie sa do oblastnej organizácie cestovného ruchu 
REGIÓN GRON 
U z n e s e n i e  č. 30/2015 – splnené – schválené uzavretie kúpnej zmluvy, pozemky pod miestnou 
komunikáciou Jenisovci (10 predávajúcich) 
U z n e s e n i e  č. 31/2015 – splnené – schválené uzavretie kúpnej zmluvy, pozemky pod miestnou 
komunikáciou Víglaš (1 predávajúci) 
 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.06.2015  

O čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ informovala starostka obce p. Šmondrková. 
Správa o čerpaní rozpočtu je zverejnená na úradnej tabuli, na webovej stránke obce a poslanci 
ju dostali aj domov s pozvánkou na OZ. Keďže žiadne pripomienky k čerpaniu rozpočtu 
neboli, poslanci ho vzali jednohlasne na vedomie. 

U z n e s e n i e   č. 33/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
 
B e r i e   n a     v e d o m i e 

1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.06.2015 
2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.06.2015 

 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský) 
 

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

 
4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  

 
Ekonómka a účtovníčka obce Ing. Mániková oboznámila prítomných s návrhom na 

zmeny rozpočtu. Zmeny sú navrhnuté iba v rozpočte obce, a to v príjmoch navýšiť poplatky na 
matriku a stavebnú správu a dotáciu na matriku. Vo výdavkovej časti sa o sumu zvýšenej 
dotácie zvyšujú aj výdavky na matriku a v rámci presunu medzi podpoložkami zvýšiť rozpočet 
na cestovné na evidenciu obyvateľstva, na opravu fasádnych hodín, na preplatenie vstupeniek 
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na Stretnutie Lehôt a zmeniť funkčnú klasifikáciu na ihrisko. P. starostka k položke cestovné – 
evidencia obyvateľstva dodala, že pracovníčky obecného úradu sa v súčasnosti zúčastňujú 
mnohých školení, nakoľko sa postupne spúšťa elektronizácia územnej správy. Už sú obe 
vyškolené na matriku, teraz prebiehajú školenia na register obyvateľstva, ďalej sú v pláne 
školenia na register adries a DCOM, prostredníctvom ktorého budeme môcť komunikovať 
s občanmi elektronicky. Časom by mali obecné úrady vydávať aj listy vlastníctva, kópie 
katastrálnych máp, výpisy z registra trestov a obchodného registra a prijímať žiadosti na 
prihlásenie a odhlásenie motorových vozidiel z evidencie.  

Poslanci navrhnuté zmeny jednohlasne schválili. 
 
U z n e s e n i e   č. 34/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e  
 zmeny rozpočtu obce k 14.8.2015 

Funkčná 
klasifikácia 

Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:     591,-  SPOLU  

  221004 41  + 532,- 
Poplatky – stavebná správa 
a matrika 

 312001 111  +  59,- Dotácia – matrika 
     

VÝDAVKY:     59,-  SPOLU  

01.3.3. - matrika 610,620 111  + 59,- 
Matrika – dofinancovanie na mzdy 
a odvody 

     

01.1.1 – Evidencia 
obyvate ľstva 620 111  - 50,- Odvody – evidencia obyvateľstva 
 631001 111  + 50,- Cestovné – evidencia obyvateľstva 
     
08.1.0 – TJ a šport 717001 46   + 89 771,- Zmena funkčnej klasifikácie-ihrisko 
09.5.0 – vzdelávanie  717001 46   - 89 771,- Zmena funkčnej klasifikácie-ihrisko 
     
08.2.0 - MSKC 635004 41  + 534,- Oprava fasádnych hodín MSKC 
  633001 41   - 300,- Interiérové vybavenie 
  633004 41   - 234,- Zariadenie, nádoby...   
     
08.2.0 – kult. 
podujatia 633016 41  + 190,- 

Reprezentačné – Stretnutie Lehôt – 
preplatenie vstupeniek 

  636002 41 - 190,- Prenájom strojov, zariadení 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský) 
 

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

 
5. Návrh na schválenie Výročnej správy Obce Veľká Lehota za rok 2014 
 

Ekonómka a účtovníčka obce Ing. Mániková informovala prítomných, že Výročná 
správa bola zverejnená a obdržali ju aj poslanci spolu s pozvánkou. Takisto sa k nej kladne 
vyjadrila audítorka Ing. Marková z Novej Bane, ktorá preverila jej súlad s účtovnou závierkou 



 4

obce. Vo výročnej správe sú prevažne informácie, ktoré schvaľovali poslanci už aj 
v Záverečnom účte, doplnené o ciele na nasledujúci rok a o konsolidované výkazy. Poslanci 
výročnú správu jednohlasne schválili. 
 

U z n e s e n i e   č. 35/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Výročnú správu Obce Veľká Lehota za rok 2014 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský) 
 

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

 
6. Správa audítorky z Overenia konsolidovanej 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 konsolidovaná účtovná 
závierka Obce Veľká Lehota k 31.12.2014 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 
obce a výsledky jej hospodárenia sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Konsolidovaná 
účtovná závierka zahŕňa údaje obce vrátane údajov jej rozpočtovej organizácie Základnej školy 
s materskou školou Veľká Lehota.  

 
U z n e s e n i e   č. 36/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu nezávislého audítora z Overenia konsolidovanej účtovnej závierky Obce Veľká Lehota 
za rok 2014 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský) 
 

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

7. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo na vybudovanie Multifunk čného ihriska s firmou 
UNISTAV NB za cenu 81 205,32 € s DPH. 

 
P. starostka oboznámila prítomných, že verejné obstarávanie na zákazku Multifunkčné 

ihrisko vyhrala firma UNISTAV NB s najnižšou cenou 81 205,32 € s DPH. Jedna firma bola 
vylúčená za dodanie nevhodných vzoriek. Výsledky súťaže boli oznámené všetkým 
zúčastneným firmám. Pokiaľ sa nikto do 20.8.2015 neodvolá, v piatok 21.8.2015 sa môže 
podpísať s firmou UNISTAV NB zmluva a následne môžu začať realizovať výkopové práce, 
ešte pred začiatkom školského roka. Stavebný dozor je navrhnutý p. Peter Kocian, pokiaľ ale 
má niekto záujem a potrebnú kvalifikáciu, môže ho vykonávať aj on, príp. niekoho odporučiť. 
Taktiež sú už zverejnené schválené žiadosti o dotáciu na výstavbu ihrísk, našu obec Úrad vlády 
SR nepodporil, z celého Banskobystrického kraja získali dotáciu iba Mesto Banská Bystrica 
a Mesto Banská Štiavnica. Poslanci navrhli p. starostke, aby sa ešte pokúsila získať dotáciu 
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z iných zdrojov (rezerva predsedu vlády a pod.). P. starostka prisľúbila, že zistí ešte možnosti, 
ale ak by aj obec dotáciu nedostala, mala by sa výstavba ihriska pokryť z bežných príjmov tohto 
roku, t.j. nemuselo by sa možno siahať ani na rezervný fond. Niektorí poslanci sa tiež zaujímali 
o to, či p. Schmidt, ktorý realizoval verejné obstarávanie, by mohol byť aj stavebným dozorom, 
nakoľko bol už pri výstavbe viacerých ihrísk. P. starostka uviedla, že p. Schmidt má na to 
oprávnenie, ale keďže nie je odtiaľto, určite by nebol na stavbe každý deň. Preto bol v návrhu 
zmluvy o dielo uvedený ako stavebný dozor p. Kocian s tým, že p. Schmidt by mohol byť 
oslovený na spoluprácu počas výstavby na občasné kontroly. Poslanci mali v tomto rozdielne 
názory. Ing. Garajová sa vyjadrila, že podľa nej by mal byť stavebný dozor na stavbe každý 
deň, nakoľko stavebné práce môžu rýchlo postupovať. Poslanec Peter Šmondrk uviedol, že 
súhlasí s tým, aby bol stavebný dozor p. Kocian, ak bude aspoň raz za týždeň realizovať občasné 
kontroly aj p. Schmidt. Niektorí poslanci boli zase toho názoru, že na čo sa majú platiť 2 osoby 
ako stavebný dozor. Nakoniec súhlasila väčšina poslancov s p. Kocianom ako stavebným 
dozorom vrátane občasných kontrol min. 1x za týždeň vykonaných p. Schmidtom.  

 
U z n e s e n i e   č. 37/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
 

Zmluvu o dielo na vybudovanie Multifunkčného ihriska s firmou UNISTAV NB za 
cenu 81 205,35 € s DPH 

 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. 
Michálik, Šmondrk, Víglaský) 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
 
U z n e s e n i e   č. 38/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
 

p. Petra Kociana ako stavebný dozor na zákazku „Multifunkčné ihrisko“ vrátane 
občasných kontrol vykonávaných p. Schmidtom min. 1x za týždeň 

 
Hlasovanie: „za“ –6 (Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, 
Víglaský) 
 

„zdržal sa“ – 1 - Cibiriová 
...................  Marta Šmondrková   

     starostka obce 
 
 

8. Návrh na schválenie požiadavky na StVPS, a.s., Banská Bystrica o zrušenie 
paušálnych odberov merania vody a informácia o zaslaní žiadosti o doplnenie 
ďalšieho výdatného vodného zdroja  
 
P. starostka oboznámila prítomných, že z dôvodu veľkého sucha je nutné od 17.7.2015 

opätovne regulovať vodu. Vodu reguluje opäť p. Kamil Kocian, ktorý odsledoval, že rezervoár 
sa od večera do rána počas odstavenia vody ani nenaplnil. Obec má prijaté aj všeobecne záväzné 
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nariadenie, ktoré dovoľuje v takýchto prípadoch používať pitnú vodu len na zabezpečenie 
základných potrieb. Zákaz používať pitnú vodu na polievanie záhrad, napúšťanie bazénov, 
umývanie áut a pod. bol vyhlasovaný viackrát aj do rozhlasu, bol zverejnený na webovej stránke 
obce, aj napriek tomu ho niektorí nerešpektovali. Zistili sme, že často sa jednalo o obyvateľov 
alebo chalupárov, ktorí nemajú namontovaný vodomer, ale platia len paušál. V takom prípade 
môžu míňať vody koľko chcú, platiť viacej nebudú. Preto p. starostka zaslala písomnú 
požiadavku na Stredoslovenskú vodárenskú a prevádzkovú spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, 
aby zrušila paušálne odbery vody a nariadila povinnosť montáže vodomerov a zároveň aby 
doplnili ďalší výdatný zdroj vody. Paušálne odbery sú veľmi zriedkavé aj v iných obciach, 
väčšinou už všade majú vodomery. A prečo by sa spotreba vody mala merať inak ako napr. 
spotreba elektriny alebo plynu. Tiež treba myslieť na to, aby bolo dostatok vody aj v budúcnosti. 
Teraz sa postavila druhá etapa zariadenia pre seniorov, neskôr sa to môže ešte rozšíriť. Stále 
pribúdajú žiadosti o stavebné povolenia, najmä chaty na Inovci. No a v neposlednom rade sa 
zamýšľa výstavba bytového domu, preto je voda to prvoradé, čo treba vyriešiť. P. starostka 
ďalej dodala, že listy s touto požiadavkou rozposlala opäť tak ako zvykla predtým na všetkých 
riaditeľov do Banskej Bystrice (generálneho, technického, ekonomického), ako aj do Žiaru nad 
Hronom na riaditeľa závodu 06 Zvolen. Telefonicky odpovedali, že je to možné, avšak je 
potrebné uznesenie obecného zastupiteľstva, aby mohli paušálne odbery zrušiť. P. starostka 
uviedla, že zasadnutie bude 14.8.2015, ak to bude schválené, môžu zasielať listy odberateľom 
vody, ktorých sa to dotýka. StVPS, a.s. však zaslala listy skôr ako zastupiteľstvo zasadalo. Na 
veci to však nič nemení, problém je stále potrebné riešiť. Poslancov zaujímalo najmä, o akých 
odberateľov vody sa jedná, či sú v zozname prevažne chatári, alebo sú tam aj občania, ktorí si 
sami nebudú vedieť pomôcť. P. starostka odpovedala, že v zozname je 62 odberateľov, medzi 
nimi sú prevažne chatári, alebo občania, ktorí majú deti alebo inú rodinu, ktorá im môže 
s vybudovaním vodomernej šachty pomôcť. Poslanci sa oboznámili so zoznamom odberateľov. 
Niektorým sa ale zdala krátka doba, aby túto situáciu ľudia vyriešili do 31.10.2015, ako im 
stanovili termín v liste zo StVPS, a.s. . Obávali sa najmä toho, že najmä staršie ženy na 
dôchodku, ktoré sú už samy, si to nebudú vedieť zabezpečiť. P. kontrolórka upozornila, že 
každú takúto situáciu bude potrebné riešiť individuálne, pretože v prvom rade má byť 
nápomocná rodina (deti, vnuci a pod.). Poslanec Jozef Mihál ešte nebol spokojný s prístupom 
StVPS, a.s., pretože on mal záujem jedno nefunkčné odberné miesto zrušiť už v minulosti, 
avšak pracovníčka v Žiari nad Hronom mu povedala, že najprv musí vybudovať vodomernú 
šachtu, ktorá mu však už nikdy nebude potrebná. Taktiež na telefónne čísla, ktoré boli uvedené 
v listoch, sa nedalo dovolať. Poslanci nakoniec zrušenie paušálnych odberov väčšinovým 
hlasovaním schválili. 

 
U z n e s e n i e   č. 39/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
 Požiadavku na Stredoslovenskú vodárenskú a prevádzkovú spoločnosť, a.s, Banská 
Bystrica o zrušenie paušálnych odberov merania vody a zabezpečenie merania odberu vody 
vodomerom u všetkých odberateľov napojených na verejný vodovod v správe StVPS, a.s. 
 
Hlasovanie:   „za“ –5 (Ing. Garajová, Mgr. Kocian, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský) 
  „zdržal sa“ –2 (Cibiriová, Mihál) 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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9. Rôzne 
- podanie informácie o získaní dotácie na oslavy obce z Ministerstva financií SR vo 
výške 3 000,- € 

P. starostka informovala prítomných, že obec dostala oznámenie, že Ministerstvo 
financií SR podporí žiadosť obce a poskytne dotáciu na oslavy obce vo výške 3 000,- € 

 
- podanie informácie o príprave zájazdu do Poľska 
Dňa 23.9.2015 sa uskutoční zájazd do Poľska. Zájazd je už niekoľkoročnou tradíciou, opäť 

budú mať členovia Klubu seniorov dopravu zdarma a nečlenovia si platia 10,- €/1 osobu. 
Poslankyňu Ing. Garajovú zaujímalo, či sú zapísaní aj nejakí nečlenovia. Ing. Mániková 
odpovedala, že kapacita autobusu už je naplnená, sú zapísaní aj nejakí náhradníci pre prípad, 
že by niekto nešiel a z celej kapacity 45 miest bolo približne 19 nečlenov, ktorí si budú dopravu 
platiť. Poslanec p. Peter Šmondrk sa informoval, prečo majú členovia Klubu seniorov dopravu 
zdarma. Ing. Mániková vysvetlila, že obec v podielových daniach dostáva pomernú časť aj pre 
obyvateľov nad 62 rokov. Z týchto prostriedkov by mala byť zabezpečená starostlivosť, 
kultúrne akcie a ich začlenenie do spoločnosti.  

 
- podanie informácie o príprave zájazdu na Stretnutie Lehôt a Lhot v r. 2016 do 

Ostrožskej Lhoty s výletom do Brna, Luhačovíc a priepaste Macocha 
P. starostka informovala, že v r. 2016 sa bude konať Stretnutie Lehôt a Lhot v Ostrožskej 

Lhote, ktorá sa nachádza medzi Brnom a Zlínom. Preto oslovila p. Nagya, ktorý bol 
sprievodcom aj na výlete v Prahe, či by nenavrhol nejakú zaujímajú prehliadku Brna, Luhačovíc 
s výletom do priepaste Macocha. Ak poslanci odsúhlasia, obec by opäť hradila autobusovú 
dopravu a preplácala vstupné na Stretnutie Lehôt a Lhot. Občania by si platili stravu, ubytovanie 
a vstupné na prehliadky pamiatok.   

 
Doplnenie do programu: návrh na osadenie meračov rýchlosti 
P. starostka oboznámila poslancov, že obec dostala ponuku na nákup meračov rýchlosti 

v akciovej cene – do 2 000,- €/1 ks. Firma by zároveň pomohla aj s vybavením povolení na ich 
osadenie. Názory poslancov na potrebu meračov rýchlosti v našej obci boli rôzne. Niektorí 
tvrdili, že osadenie meračov rýchlosti ešte viac podporí „kaskadérov“, ktorí sa budú pretekať 
v rýchlej jazde, niektorí boli za osadenie meračov rýchlosti, ktoré by mali pôsobiť ako 
prevencia. Ďalší boli za osadenie rýchlostného radaru, na základe ktorého by mohla polícia 
vyberať aj pokuty, pretože inak to nebude mať zmysel. Tiež navrhli zistiť, ako môže obec 
nakladať so záznamom z merača rýchlosti. Väčšina poslancov bola za osadenie meračov 
rýchlosti. Ak by bola možnosť umiestniť v obci radar, uprednostnili by samozrejme túto 
alternatívu. P. starostka dodala, že osloví firmu, ktorá ponuku zaslala, aby sa prišla pozrieť do 
obce, aby navrhla najvhodnejšie umiestnenie meračov. Umiestnenie meračov je dôležité aj 
z hľadiska napojenia na el. vedenie, pretože je možnosť napojiť to aj na verejné osvetlenie, ale 
nie je istota, že sa batéria dostatočne nabije.  

U z n e s e n i e   č. 40/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Osadenie meračov rýchlosti v obci, v prípade možnosti uprednostniť rýchlostný radar. 
 
Hlasovanie:   „za“ –5 (Ing. Garajová, Mgr. Kocian, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský) 
  „zdržal sa“ –2 (Cibiriová, Mihál) 
 

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



 8

Doplnenie do programu: informácia o trase výkopu optickej siete Národnou 
agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) 
P. starostka informovala prítomných, že sme obdržali informáciu o trase výkopu 

plánovanej optickej siete. Optickú sieť bude budovať Národná agentúra pre sieťové 
a elektronické služby (NASES), obec do toho nebude nič investovať. Optický kábel budú ale 
viesť zemou, budú realizovať výkop zo Žarnovice cez Horné Hámre, Župkov, Hrabičov, Ostrý 
Grúň do Kľaku, druhou stranou pokračovať z Horných Hámrov na Pílu a Veľké Pole a ešte na 
Malú a Veľkú Lehotu. Našou obcou budú kopať od brodu až po obecný úrad popri miestnej 
komunikácii. Pri obecnom úrade osadia vonkajšiu skriňu, do ktorej bude viesť NN prípojka 
z obecného úradu. Prípojka bude mať ale samostatné meranie a energie bude znášať tiež 
NASES.  

 
10. Diskusia 

V rámci diskusie sa informovala poslankyňa Ing. Garajová, či by sa do rozpočtu na 
nasledujúci rok mohla vyčleniť finančná čiastka na vybudovanie odvodňovacích rigolov po 
obci, aj z časti Pirte do Vaškov. Navrhuje to aj kvôli tomu, aby sa nepodmáčali už 
zrekonštruované komunikácie. P. starostka uviedla, že s budovaním rigolov po obci sa môže 
počítať v návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý budú poslanci schvaľovať koncom tohto roka. 
Rigoly sa budujú aj teraz, dokončuje sa odvodnenie u Vaškov nad pekárňou, musí sa ešte 
premyslieť jeho ukončenie.  
 
11. Návrh na uznesenie a záver. 

Ekonómka, účtovníčka obce Ing. Mániková prečítala schválené uznesenia č. 32-
40/2015, p. starostka 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: 
Jozef Mihál          ........................   Marta Šmondrková 

    starostka obce 
 
Ing. Antónia Garajová        ......................... 


