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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13. mája 2015 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Ing. Antónia Garajová a Jozef Mihál 
Okrem poslancov sa OZ zúčastnila pracovníčka OcÚ Ing. Anna Vatalová a 3 členovia výboru 
Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Veľká Lehota a 3 obyvatelia 
obce. 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 
2. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.3.2015. 
3. Návrh na schválenie projektových zámerov na programovacie obdobie 2014-2020 aj pre účely 
Programu rozvoja obce. 
4. Návrh na prevod pozemkov – dar obci. 
5. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo na výstavbu Multifunkčného ihriska. 
6. Návrh na zrušenie prevodu majetku do správy ZŠ s MŠ uznesenie č. 44/2014 zo dňa 14.12.2014. 
7. Návrh na schválenie dotácie pre Športový klub Karate Nová Baňa. 
Doplnenie do bodu programu: Žiadosť Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového 
spoločenstva Veľká Lehota na opätovné vyjadrenie k rozšíreniu dobývacieho priestoru 
8. Rôzne: 
- oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie 
k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v 
„bielych miestach“ Slovenska v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná 
os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu, 
- informácia o prípravách na Oslavy obce dňa 6.6.2015 a na 22. DFF „Pod Inovcom“ dňa 7.6.2015 
- informácia o dokončení schodov na cintoríne, 
- informácia o spílení stromov pri telocvični v rámci príprav pozemku na výstavbu ihriska. 
9. Diskusia. 
10. Návrh na uznesenie a záver. 

 
1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, určenie overovateľov zápisnice. 

 
Zasadnutie otvorila starostka obce o 16:30 hod. a privítala prítomných. Za 

overovateľov zápisnice navrhla Ing. Antóniu Garajovú a p. Jozefa Mihála. Zároveň prečítala 
návrh programu, ktorý navrhla doplniť o žiadosť Urbárskeho lesného a pasienkového 
pozemkového spoločenstva o rozšírenie a predĺženie dobývacieho priestoru. Overovatelia a 
program bol všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení. 
 
 
2. Čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.3.2015 

 
Ekonómka a účtovníčka Ing. Mániková oboznámila poslancov s čerpaním rozpočtu 

obce a ZŠ s MŠ k 31.3.2015. Poslanci dostali správu o čerpaní k nahliadnutiu, je zverejnená 
na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce. Všetci poslanci správu o čerpaní rozpočtu obce 
a ZŠ s MŠ vzali na vedomie. 
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U z n e s e n i e č. 10/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 31.3.2015 
2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.3.2015 
 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Garajová, Kocian, Mihál, Michálik, 
Šmondrk, Víglaský J.)  

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

3. Návrh na schválenie projektových zámerov na programovacie obdobie 2014-2020 aj 
pre účely Programu rozvoja obce. 

P. starostka oboznámila prítomných, že sa dala objednávka firme na spracovanie 
Programu rozvoja obce. Zároveň Banskobystrický samosprávny kraj požaduje informáciu, 
aké projektové zámery plánuje obec realizovať v ďalšom programovacom období. Poslanci 
obdržali dotazníky, ktoré vyplnili a z ktorých sa bude vychádzať pri spracovávaní Programu 
rozvoja obce. Poslanci sa na projektových zámeroch zhodli jednohlasne.  

 
U z n e s e n i e č. 11/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Projektové zámery na programovacie obdobie 2014-2020: 
- výstavba multifunkčného ihriska 
- revitalizácia verejných priestranstiev s vybudovaním chodníka a nových autobusových 
zastávok v obci 
- rekonštrukcia miestnych komunikácií 
- revitalizácia školskej záhrady s detským ihriskom a oplotením 
- vybudovanie kamerového systému v obci 
- osadenie svetelného značenia merača rýchlosti v obci 
- výstavba bytových domov 
- realizácia  oddychovej zóny pri prameni Žitava 
- regulácia potoka 
- vybudovanie zberného dvora v obci 
- vybudovanie kanalizácie a ČOV 
- zabezpečiť posilnenie dodávky el. energie pre  firmu KOVACO 
- plynofikácia obce 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Garajová, Kocian, Mihál, Michálik, 
Šmondrk, Víglaský J.) 
        ............... Marta Šmondrková 

    starostka obce 
4. Návrh na prevod pozemkov – dar obci. 

P. starostka informovala poslancov, že pri vybavovaní záležitostí okolo 
vysporadúvania pozemkov dostala ponuku pre obec prijať do daru všetky pozemky p. 
Jaroslava Káčera z Orovnice nachádzajúce sa v k.ú. Veľká Lehota. Jedná sa o podiely 
v spoločných dvoroch a prístupových cestách na Víglaši. Pozemky by chcel obci darovať 
bezplatne, obec by uhradila iba náklady na návrh na vklad 66,- €. Poslanci s darovaním 
pozemkov súhlasili, nakoľko ak by si ľudia chceli riešiť prístupy k domom, jednoduchšie 
bude rokovať s obcou ako zháňať ľudí mimo obce. 
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U z n e s e n i e č. 12/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
Prevod pozemkov ako dar obci od Jaroslava Káčera bytom Orovnica č. 233, 966 52  Veľká 
Lehota. Náklady na návrh na vklad bude znášať obec. 
 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 7 (Cibiriová, Garajová, Kocian, Mihál, Michálik, 
Šmondrk, Víglaský J.) 
 

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

5. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo na výstavbu Multifunk čného ihriska. 
 
P. starostka informovala prítomných, že nakoľko sa vybral iný priestor na výstavbu 

ihriska, ktorého rozmery nebudú 22x14 m, ale 40x20 m, dala spracovať novú projektovú 
dokumentáciu a vybavila nové právoplatné stavebné povolenie. Firma SPORTECH 
prepočítala výdavky na výstavbu novonavrhnutého ihriska s rozmermi 40x20 m, pričom 
7 000,- € bez DPH nad vysúťaženú sumu je realizácia osvetlenia, výstavba schodov a 
chodníka. Tieto položky v pôvodnej súťaži neboli a firma ich pri väčšom ihrisku nedokáže 
realizovať za vysúťaženú cenu 76 900,-€. Okrem toho ešte bude potrebné riešiť 
odkanalizovanie.  

Obec sa teraz musí rozhodnúť, či súťaž zruší a vyhlási nové verejné obstarávanie 
podľa nového projektu, alebo ak firma SPORTECH dodrží jednotkové ceny z pôvodnej 
súťaže, potom by sa mohol podpísať dodatok, ktorým by sa navýšila cena za ihrisko cca 
o 7000,- € bez DPH, za čo by boli zrealizované osvetlenie, schody a chodník, ktoré v 
pôvodnom rozpočte chýbali. Situáciu prišiel vysvetliť aj p. Zúbrik z firmy SPORTECH, ktorý 
zrekapituloval celý proces a zdôvodňoval, že s novými položkami (osvetlenie, chodník, 
schody, odkanalizovanie) sa do vysúťaženej sumy nezmestí s tým, že sa zároveň zrealizuje 
2,5x väčšie ihrisko ako bolo pôvodne plánované, aj keď v lepšom teréne. P. starostka dodala, 
že situáciu je potrebné doriešiť čím skôr, pretože termín na podanie žiadosti o dotáciu z Úradu 
vlády SR je 20.5.2015. Najvyššia možná čiastka, ktorú môžeme žiadať, je 50 000,- €. Poslanci 
sa rozhodli, že kvôli tomuto bodu sa stretnú ešte v priebehu nasledujúceho týždňa, dovtedy sa 
zistí, či je možné zmluvu o dielo podpísať, ak sa budú zhodovať jednotkové ceny a budú 
pridané nové položky, alebo či musíme verejné obstarávanie zrušiť a vyhlásiť novú súťaž.  
 
 
6. Návrh na zrušenie prevodu majetku do správy ZŠ s MŠ uznesenie č. 44/2014 zo dňa 
14.12.2014 

 
P. starostka uviedla, že sa schválil prevod majetku do správy ZŠ s MŠ, išlo 

o pozemok, na ktorom sa malo pôvodne stavať multifunkčné ihrisko. Nakoľko sa však 
situácia zmenila a vybral sa nový pozemok, pôvodné uznesenie je potrebné zrušiť.  
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U z n e s e n i e č. 13/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
 
Z r u š u j e 
 
Uznesenie OZ Veľká Lehota č. 44/2014 zo dňa 14.12.2014 o prevode majetku do správy ZŠ 
s MŠ 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 7 (Cibiriová, Garajová, Kocian, Mihál, Michálik, 
Šmondrk, Víglaský J.) 

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

 
7. Návrh na schválenie dotácie pre Športový klub Karate Nová Baňa 

P. starostka informovala poslancov, že Športový klub Karate Nová Baňa zastúpený p. 
Šálym požiadal obec o finančnú podporu pre Samka Kociana, ktorý je členom reprezentácie 
SR v karate a v júni 2015 sa zúčastní Majstrovstiev Európy v Belgicku. P. Šály priniesol 
žiadosť osobne s tým, že navrhol výšku dotácie 200,- €. Samko Kocian má trvalý pobyt 
v našej obci a navštevuje tu aj ZŠ. Poslanec p. Šmondrk navrhol, že by obec mohla 
podporovať priamo Samka mimo športový klub a viackrát, nielen na tento konkrétny účel. 
Momentálne však bola daná požiadavka na dotáciu na konkrétny uvedený účel. Poslanci túto 
dotáciu jednohlasne schválili.  
 

U z n e s e n i e č. 14/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

1. Dotáciu pre Športový klub Karate Nová Baňa vo výške 200,- €. 
2. Zmenu rozpočtu obce: V642002-08.1.0-41    + 200,- € 

  V635006-04.5.1.0-41   - 200,- € 
 
Hlasovanie – „za“ – 6 (Cibiriová, Garajová, Mihál, Michálik, Šmondrk, Víglaský J.) 
  „zdržal sa“ – 1 (Kocian) 

 
...................  Marta Šmondrková   

     starostka obce 
 
Doplnenie do bodu programu: Žiadosť Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového 
spoločenstva Veľká Lehota na opätovné vyjadrenie k rozšíreniu dobývacieho priestoru 

 
Dňa 5.3.2015 požiadalo Urbárske lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo vo 

Veľkej Lehote (ďalej len „urbár“), Obec Veľkú Lehotu o vyjadrenie k rozšíreniu dobývacieho 
priestoru pre ťažbu nevyhradeného nerastu – andezit na stavebné účely v k.ú. Veľká Lehota. 
Obec Veľká Lehota v zastúpení starostkou obce dalo zamietané stanovisko z dôvodu 
sťažností mnohých občanov na činnosť urbáru, ničenie miestnych a štátnych komunikácií 
a zhoršenie života občanov bývajúcich v miestnych komunikácií. Dôvodom bol aj iný účel 
využitia kameňa – andezitu, nielen na vyvážanie lesných ciest, ale aj na komerčné účely. 
Vyjadrila názor, že ložisko nerastu andezitu by malo byť zachované aj pre budúce generácie 
vlastníkov urbáru Veľká Lehota. Ďalej vysvetlila, že povolenie na  ťažbu kameňa podpísala 
ešte v roku 2003 bezprostredne po nástupe do funkcie starostky zadĺženej obce, ktorú 
navštevovali exekútori. Súhlas ale znel na ťažbu kameňa pre občanov a na vyvážanie lesných 
ciest. Keďže sa kameň využíval aj na komerčné účely ničili sa miestne komunikácie v časti 
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Inovec od vedľa rod. domov p. Trubianskeho č. d.  600,  p. V. Priadkovej č. d. 580, p. Oľgy 
Hegeričovej č. d. 573 a p.  P. Kociana č. d. 211. V roku 2011 žiadala  na schôdzi valného 
zhromaždenia od urbáru 15 000,- € na opravu ciest na Inovci, na ktoré doteraz odmietli 
predstavitelia urbáru prispieť. Na základe sťažností občanov dala obec v roku  2013 opraviť 
časti miestnej komunikácie v  Inoveci  za cenu cca  30 000,- €. Dodala, že cestu nezničili len 
autá s kameňom z lomu, avšak mali na tom veľký podiel. Ďalej uviedla, že za takú dobu 
ťaženia cca 10 rokov boli  vyplatené podielnikom dividendy jedenkrát po pár € niekomu 
vyšlo 20 €, niekomu 4 €, podľa veľkosti podielu, teda akú výhodu majú z toho podielnici, len 
rozbité cesty. Predseda spoločenstva argumentoval  tým, že drevo majú podielnici aj ostatní 
občania lacnejšie. K cene dreva p. starostka uviedla, že predošlé roky nebolo drevo oveľa 
lacnejšie ako predávali iní aj napriek tomu, že sa ťažil kameň. Do diskusie sa zapojil aj p. 
Dominik Garaj, ktorý zdôrazňoval, že spoločenstvo odvádza dane obci aj štátu. 

Ďalej p. starostka informovala, že o valnom zhromaždení vedela, ale nakoľko ťažba 
kameňa nebola v bode programu, nezúčastnila sa ho a podľa nej boli zavedení aj ďalší 
podielnici. 

Hospodár p. J. Garaj vysvetlil, že v roku 2014  sa už  určila aj slušná cena za kameň a  
pri každom vývoze fúry kameňa je  vystavený  3x dodací list, na základe ktorého je vystavená 
každý mesiac faktúra. Pokiaľ by firma odviezla kameň bez dodacieho listu, bude sa to 
považovať za krádež. Zároveň sa dohodlo, že kameň sa bude vyvážať iba cez Štambrk, 
spojnicou od vodojemu na hlavnú cestu, aby sa neničili obecné cesty a to 2x týždenne. Pán 
Garaj sľúbil, že spoločenstvo môže prispieť na vyštrkovanie a uvalcovanie miestnej 
komunikácie od vodojemu po štátnu cestu a budú dbať, aby neboli na nej jamy.   

 Nakoľko im banský úrad vydal povolenie, žiadajú opätovne o vydanie povolenia na 
ťažbu. P. starostka uviedla, že ona aj poslanci obecného zastupiteľstva sú volení na 4-ročné 
obdobie, preto by sa na dlhšiu dobu zaväzovať nemali. V rozsiahlej debate aj poslanci mali 
rôzne názory, niektorí vôbec neboli za povolenie ťažby, niektorí boli za kratšiu dobu. 
Nakoniec väčšina poslancov bola za odsúhlasenie, pričom ťažba v starom lome sa predĺži na 8 
rokov a po ôsmich rokoch bude ťažba v tomto lome uzavretá. V rozšírenom novom priestore 
sa povolí ťažba na 10 rokov. Podmienkou ale bude, že urbár bude udržiavať cestu od 
vodojemu po Vojšín (po hl. cestu). Cestu vysypú štrkom, uvalcujú a budú ju pravidelne 
udržiavať. Počas rozpravy p. starostka dodala, že vedenie urbárskeho a pasienkového 
spoločenstva nedodržiava zákon o verejných  súťažiach čo sa týka ceny za  ťažbu a predaj 
kameňa aj ťažby  dreva a navrhla im tieto nedostatky odstrániť.     

 
U z n e s e n i e č. 15/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 

 
1. 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 
2. 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. 
 

Hlasovanie –  „za“ – 5 (Cibiriová, Mihál, Michálik, Šmondrk, Víglaský J.) 
  „zdržal sa“ – 2 (Garajová, Kocian) 

 
...................  Marta Šmondrková   

     starostka obce 
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8. Rôzne - oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo 
inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej 
infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bie lych miestach“ Slovenska v rámci 
Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie 
prístupnosti širokopásmového internetu, 

Účtovníčka, ekonómka obce Ing. Mániková informovala prítomných, že jedná sa 
o národný projekt, ktorý má zabezpečiť možnosť širokopásmový internet aj v obciach, ktoré 
sú doteraz nepripojené na optickú sieť. Jedná sa o pasívnu optickú sieť, pôjde len o „prípojku“ 
širokopásmového internetu napojenú na centrálny bod v Žarnovici. Neznamená to, že firma, 
ktorá bude za realizáciou prípojky na optickú sieť, bude aj poskytovateľom internetu pre 
obyvateľov. Pravdepodobne sa budú môcť na základe určitého nájomného na ňu pripojiť 
ďalší poskytovatelia, ktorý ho potom rozdistribuujú konečným spotrebiteľom. Akým 
poskytovateľom sa to však oplatí a za akú cenu ho budú poskytovať občanom, však nie je 
známe. Optická sieť bude vedená pravdepodobne od telekomunikačnej ústredne pri bare po 
obecný úrad a bude vedená zemou. Projektovú dokumentáciu sme však zatiaľ k nahliadnutiu 
nemali. Obec do tohto projektu zasahovať veľmi nemôže, pretože sa to jedná o národný 
projekt, ktorý sa týka ďalších mnohých obcí na Slovensku. 

U z n e s e n i e   č. 16/2015   
Obecné zastupiteľstvo  
B e r i e   n a  v e d o m i e 

1. Oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej 
dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej 
z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska“ v rámci Operačného programu 
informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového 
internetu. 

2. Poveruje svojho štatutárneho zástupcu – starostku Martu Šmondrkovú na podpísanie 
akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania 
a spolupráce pri realizácii vybudovania pasívnej optickej siete. 

 
Hlasovanie –  všetci prítomní „za“ - 7 (Cibiriová, Mihál, Michálik, Šmondrk, Víglaský J, 
Garajová, Kocian) 

 
...................  Marta Šmondrková   

     starostka obce 
 
 
- informácia o prípravách na Oslavy obce dňa 6.6.2015 a na 22. DFF „Pod Inovcom“ 
dňa 7.6.2015 

P. starostka oboznámila prítomných, že v sobotu 6.6.2015 sa uskutočnia oslavy obce, 
pripravujú sa plagáty, skupiny sú objednané, ešte je potrebné zabezpečiť bannery a veľa 
ďalších organizačných záležitostí. Na druhý deň v nedeľu sa bude v našej obci konať 22. 
detský folklórny festival „Pod Inovcom“, príde účinkovať takmer 400 detí, riešime pre ne 
občerstvenie, je potrebné tiež upraviť amfiteáter, vymeniť poškodené drevené časti lavičiek 
a oplotenia, taktiež riešiť plagáty, predajcov a iné. 

 
- informácia o dokončení schodov na cintoríne, 
 P. starostka informovala, že schody na cintoríne sú dokončené, na prácu aktivačných 
pracovníkov dohliadal p. Jozef Suchý. Celkové náklady boli doteraz cca 1 500,- €. 
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- informácia o spílení stromov pri telocvični v rámci príprav pozemku na výstavbu 
ihriska. 

Ďalej p. starostka informovala, že za stavbou telocvične musela dať vypíliť stromy, 
pretože by bránili pri výstavbe plánovaného ihriska. Drevo z nich sa dá napíliť a môže sa 
použiť aj na opravu areálu amfiteátra.  
 
9. Diskusia.  

P. starostka ešte v rámci diskusie informovala prítomných, že  okrem firmy SIMCOR 
prišla priestor na plánovanú bytovku pozrieť aj ďalšia firma. Firiem je viacero, avšak bude 
potrebné vybrať tú najvhodnejšiu. Táto firma stavala bytovku v Jedľových Kostoľanoch. 
Rozdiel vo firmách je ale taký, že niekto stavia z tehly, iný z tvárnic. Niekto zatepľuje, ďalší 
nie. Na niektorých bytovkách sú balkóny, na niektorých sú len francúzske okná. Zároveň 
navrhol peletové kúrenie len ako náhradnú variantu, viac sa prikláňal k elektrickému 
vykurovaniu. Je to nenáročné na údržbu ako aj na rozúčtovanie. Pán z tejto firmy však 
navrhoval, že priestor namiesto nedokončenej telocvične je vhodný, dokonca by sa mala 
ponúknuť verejne na predaj, určite budú firmy, ktoré by mali záujem rozobrať si z nej 
materiál za určitú cenu. K prestavbe bývalého zdravotného strediska veľmi naklonení neboli, 
pretože by to prinášalo viacero komplikácií v porovnaní s výstavbou úplne novej bytovky. P. 
starostka dodala, že tak ako prišiel kvôli ihrisku p. Zúbrik, tak prizve aj zástupcov firiem, aby 
detailne vysvetlili poslancom možnosti výstavby. 
 
10. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac diskutujúcich nebolo, účtovníčka obce Ing. Mániková prečítala schválené 
uznesenia č. 10-15/2015. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie 
ukončila o 19:30 hod. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Antónia Garajová        ........................   Marta Šmondrková 

    starostka obce 
 
Jozef Mihál           ......................... 
 


