
 

 
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27. februára 2015 o 18:00 
hod. v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra Veľká Lehota. 

 
       P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
       Overovatelia:  Ing. Antónia Garajová 
                              Jozef Mihál 
       Ospravedlnení: Helena Cibiriová, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský 

Okrem poslancov sa zasadnutia zúčastnila kontrolórka obce Mária Šalková, referentka obce Ing. 
Anna Vatalová a 6 občanov obce. 

  
 Návrh programu:  

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice.  
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 14.12.2014.  
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2014. 
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. 
5. Správa o výsledku Inventarizácie k 31.12.2014. 
6. Správa o výsledku individuálnych kontrol hl. kontrolórky. 
7. Ročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2014. 
8. Návrh na doplnenie členov Rady školy ZŠ s MŠ Veľká Lehota. 
9. Výsledok verejného obstarávania a návrh na schválenie zmluvy o dielo s firmou SPORTECH, s.r.o. zo 

Žiaru nad Hronom na „Multifunkčné ihrisko 22x14m“ pri ZŠ s MŠ. 
10. Návrh na schválenie pokračovania v majetkovo-právnom vysporiadaní MK v časti obce Jenisovci, Pirte, 

Garajovci, ulička u Vatalov a informácia o doterajšom vysporiadaní MK. 
11. Žiadosť o odkúpenie pozemkov v časti obce Garajovci, parcely C-KN č. 497/65, 497/66, 497/88, 

497/89, 497/67.  
12. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce. 
13. Rôzne 

- informácia o množstve a nákladoch za odvoz a uloženie KO za rok 2014, 
- informácia o spotrebe elektrickej energie za rok 2014. 
Doplnenie do bodu programu: 

- Zmena názvu Lekárne ALTHEA, s.r.o. na TABLETKA, s.r.o. 
- Informácia o príprave osláv 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci Veľká Lehota a prípravách na 

22. DFF „Pod Inovcom“, 
- Žiadosť o opätovné prejednanie žiadosti o pridelenie priestorov bývalej predajne rozličného tovaru.  
14. Diskusia. 
15. Návrh na uznesenie a záver.  

  
1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 

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 Ing. Antónia Garajová a p. Jozef Mihál, ktorých prítomní poslanci jednohlasne schválili.  
Potom p. starostka prečítala návrh  programu zasadnutia a navrhla ho doplniť o nasledovné body: 

- Zmena názvu Lekárne ALTHEA, s.r.o. na TABLETKA, s.r.o. 
- Informácia o príprave osláv 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci Veľká Lehota 

a prípravách na 22. DFF „Pod Inovcom“ 
- Žiadosť o opätovné prejednanie žiadosti o pridelenie priestorov bývalej predajne rozličného 

tovaru.  
Program aj s doplnenými bodmi bol tiež následne jednohlasne schválený.  

 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 14.12.2014. 

Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 14.12.2014 prečítala starostka obce: 
U z n e s e n i e  č.  30/2014– vzaté na vedomie – výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  
U z n e s e n i e  č.  31/2014 – splnené – schválený program ustanovujúceho zasadnutia  
U z n e s e n i e   č. 32/2014 – vzaté na vedomie – Jozefa Mihála za zástupcu starostky obce,  



 

Poveruje – RNDr. Petra Michálika, aby zvolával a viedol zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade 
neprítomnosti starostky obce a jej zástupcu  
Zriaďuje – Mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu, komisiu výstavby, komisiu ochrany verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov a komisiu verejného poriadku, finančnú komisiu.  
U z n e s e n i e  č.  33/2014 -  splnené – v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom podľa 
§ 3 ods. 1 určilo OZ mesačný plat starostky Marty Šmondrkovej vo výške 1 632,-€.  
U z n e s e n i e  č. 34/2014 – splnené – vzatá na vedomie správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  
k 30.09.2014.  
U z n e s e n i e  č. 35/2014 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2014 
U z n e s e n i e  č. 36/2014 – splnené – schválené VZN č. 3/2014 Zásady hospodárenia s finančnými 
prostriedkami obce Veľká Lehota 
U z n e s e n i e  č. 37/2014 – splnené - vzaté na vedomie– stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu 
rozpočtu obce Veľká Lehota na rok y 2015 – 2017 
schválený  - rozpočet Obce Veľká Lehota na roky 2015 – 2017 
U z n e s e n i e  č. 38/2014 – splnené – schválený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľká 
Lehota na I. polrok 2015 a odmena pre hlavnú kontrolórku na rok 2014 vo výške 30 % z ročného platu, t.j. 
439,20 €.  
U z n e s e n i e  č. 39/2014 – splnené – schválený plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehota na 
rok 2015.  
U z n e s e n i e  č. 40/2014 – splnené – schválená ústredná inventarizačná komisia a dielčie inventarizačné 
komisie  
U z n e s e n i e  č. 41/2014 – splnené – schválené VZN č. 4/2014 Dodatok č. 2 k VZN Obce Veľká Lehota č. 
2/2012 zo dňa 1.12.2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.  
U z n e s e n i e  č. 42/2014 – splnené – schválené VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa MŠ a dieťa a žiaka školských zariadení.  
U z n e s e n i e  č. 43/2014 – splnené – schválené VZN č. 6/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa v ZŠ, o výške 
mesačného príspevku v MŠ, na ŠKD a VŠJ. 
U z n e s e n i e  č. 44/2014 – splnené – schválený Dodatok k zmluve o prevode nehnuteľného majetku do 
správy ZŠ s MŠ Veľká Lehota Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine. 
U z n e s e n i e  č. 45/2014 – splnené – schválený Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru 
s Lekárňou ALTHEA s.r.o.,  
U z n e s e n i e  č. 46/2014 – splnené – neschválené zapojenie Obce Veľká Lehota do oblastnej organizácie 
cestovného ruchu REGIÓN GRON 

 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2014.  

Správu o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2014 prečítala účtovníčka a ekonómka obce 
Ing. Mániková. Obe správy boli zverejnené na úradnej tabuli obce a web stránke obce, poslanci ich  
obdržali s pozvánkou na zasadnutie OZ a mohli sa s nimi vopred oboznámiť. K čerpaniu rozpočtu 
neboli žiadne výhrady a poslanci ich vzali na vedomie. 
                                                                

U z n e s e n i e  č. 1/2015 
 Obecné zastupiteľstvo 
  A/ B e r i e   n a   v e d o m i e 

1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 31.12.2014  
2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.12.2014. 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 4 (Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk) 
   
        ................... Marta Šmondrková  

starostka obce  
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. 

Účtovníčka a ekonómka obce p. Mániková ďalej predniesla návrh na zmeny rozpočtu obce, 
ktoré boli upravené v príjmovej časti o prostriedky poskytnuté štátnym rozpočtom pre ZŠ s MŠ Veľká 
Lehota v celkovej výške 24 541,75€ z toho suma 3 144,75 € bola ušetrená z prevádzkových nákladov 
z roku 2014 a bude použitá do 31.3.2015 na prevádzku – energie, nákup stola a lavičiek do altánku a 



 

iné. Všetky tieto prostriedky boli premietnuté do výdavkov v rozpočte školy. S navrhovanými 
zmenami jednohlasne súhlasili všetci prítomní poslanci. 

                                                                        U z n e s e n i e  č. 2/2015 
            Obecné zastupiteľstvo 
            s c h v a ľ u j e 

1. Zmeny rozpočtu obce k 27.02.2015 nasledovne: 
Funkčná 
klasifikácia 

Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:     24 541,75 €  SPOLU   
  312012 111  + 18992,- € Prenesené kompetencie pre ZŠ   
  312012 111  + 2730,- € Na asitenta učiteľa   
  312012 111  + 280,- € Na vzdelávacie poukazy   
  312012 111  - 458,- € Pre deti zo SZP   
  312012 111  - 147,- € Pre predškolákov   

  312012 111  + 3144,75 € 
Prenes. komp. - prostriedky ZŠ 
zo ŠR z roku 2014   

                 
2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ k 27.02.2015 nasledovne: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 4 (Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk) 
 

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

starostka obce  
 
 5.   Správa o výsledku Inventarizácie k 31.12.2014. 
6. Správa o výsledku individuálnych kontrol hl. kontrolórky. 
7. Ročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2014. 
 

Ekonómka, účtovníčka obce p. Mániková prečítala prítomným Správu o výsledku inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Veľká Lehota k 31.12.2013. Poslanci vzali 
správu jednohlasne na vedomie. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 
Kontrolórka obce p. Šalková prečítala jej správu z kontroly stavu pokladničnej hotovosti a kontrolu 

pokladničných operácií vykonaných na Obecnom úrade vykonanú v mesiacoch september a december 
2014. Taktiež prečítala správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za celý rok 2014. Poslanci k správam 
nemali žiadne výhrady a jednohlasne ich vzali na vedomie. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 
U z n e s e n i e č. 3/2015  

Obecné zastupiteľstvo  
 
B e r i e   n a   v e d o m i e  
 

1. Správu o výsledku Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce 
Veľká Lehota k 31.12.2014 

2. Správu o výsledku individuálnych kontrol hlavnej kontrolórky. 
3. Ročnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014. 

 
Hlasovanie  
– všetci prítomní „za“ – 4 (Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk) 
    
         ................... Marta Šmondrková  

starostka obce  
 

8. Návrh na doplnenie členov Rady školy ZŠ s MŠ Veľká Lehota. 
        

P. starostka oboznámila prítomných, že po nových voľbách skončil mandát bývalým 
poslancom p. Igorovi Víglaskému a p. Michalovi Jenisovi, ktorí boli zároveň členmi Rady školy ZŠ 
s MŠ Veľká Lehota. V súčasnosti sú za obec v Rade školy p. Jozef Mihál, ktorý je aj predseda, RNDr. 
Peter Michálik a Ing. Antónia Garajová je v Rade školy ako predsedkyňa Rady rodičov. Keďže zo 
štyroch možných poslancov boli prítomní len dvaja – Peter Šmondrk a Mgr. Pavel Kocian, boli 
navrhnutí za ďalších členov a zároveň aj jednohlasne schválení. 



 

 
 

 U z n e s e n i e č. 4/2015 
Obecné zastupiteľstvo  
A) S c h v a ľ u j e 
 

Doplnenie členov Rady školy ZŠ s MŠ Veľká Lehota o dvoch členov, a to: p. Petra 
Šmondrka a Mgr. Pavla Kociana 
 

B) O d v o l á v a 
 

Z dôvodu zániku poslaneckého mandátu členov Rady školy ZŠ s MŠ Veľká Lehota, a to: p. 
Igora Víglaského a Michala Jenisa 

 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 4 (Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk) 
 
 

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

 
9. Výsledok verejného obstarávania a návrh na schválenie zmluvy o dielo s firmou 

SPORTECH, s.r.o. zo Žiaru nad Hronom na „Multifunk čné ihrisko 22x14m“ pri ZŠ s 
MŠ. 

Starostka obce informovala prítomných, že bolo uskutočnené verejné obstarávanie na zákazku 
„Multifunk čné ihrisko 22x14m“ pri ZŠ s MŠ. Obstarávanie bolo realizované v dvoch fázach. Najprv sa 
otvárali obálky s časťou „Ostatné“, kde sa kontrolovalo, či firmy predložili všetky požadované 
doklady. V druhej etape sa otvárali obálky s časťou „Kritériá“, kde sa vyhodnocovala najlacnejšia 
ponuka. Do súťaže sa zapojili 3 firmy, ktoré dali nasledovné ponuky: 

 
Nakoľko s najvýhodnejšou ponukou prišla firma SPORTECH, s.r.o. zo Žiaru nad Hronom so 

sumou 76 964,66 €. S touto firmou sa má podpísať zmluva o dielo a v apríli, alebo v máji by sa mohlo 
začať s výstavbou. Poslanci s podpisom zmluvy nesúhlasili a navrhli, aby sa predmet obstarávania ešte 
prehodnotil a keďže je výstavba taká nákladná, postavilo sa predsa len ihrisko s rozmermi 33x18 m, 
ktoré bude slúžiť naozaj všetkým – aj na profesionálne športy. P. starostka uviedla, že pravdepodobne 
nie je možné zrušiť hotové verejné obstarávanie. Nakoniec sa dohodli všetci na tom, že tento bod sa 
odročí na ďalšie zasadnutie OZ a dovtedy sa zistia možnosti, ako tento problém vyriešiť k spokojnosti 
všetkých. 

 
10. Návrh na schválenie pokračovania v majetkovo-právnom vysporiadaní MK v časti 

obce Jenisovci, Pirte, Garajovci, ulička u Vatalov a informácia o doterajšom 
vysporiadaní MK. 

 
Ekonómka, účtovníčka obce Ing. Mániková informovala prítomných o priebehu majetko-právneho 

vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Obec začala v roku 2011, kedy sa 
vysporiadala komunikácia u Gábrišov za cenu 348,30 €. Následne uskutočnila hlavná kontrolórka obce 
p. Šalková kontrolu majetku obce, ktorou vytkla obci, že nemá zapísanú stavbu amfiteátra na svojom 
liste vlastníctva. Na základe tejto kontroly pristúpila obec k vysporiadaniu pozemkov pod amfiteátrom 
a cestou od penzióna pre seniorov až na amfiteáter. Keďže vlastníkov bolo vyše 150, z toho veľa 
nebohých a aj Slovenský pozemkový fond, oslovili sme advokátku JUDr. Petrušovú zo Žiaru nad 
Hronom, s ktorou odvtedy obec úspešne spolupracuje. Každú miestnu komunikáciu, ktorú sa obec 
rozhodne majetko-právne vysporiadať musí dať geodet zamerať a vypracovať geometrický plán po 
jednotlivých pracelách.  



 

Amfiteáter aj s prístupovou cestou je vysporiadaný za cenu 12 640,41 € vrátene právnych 
a geodetických služieb, až na jednu malú parcelku vo vlastníctve SPF. Bude nasledovať zameranie 
a zlúčenie všetkých drobných parciel do jednej, zakreslenie a zápis stavby amfiteátra.  

Miestna komunikácia u Vatalov bola majetko-právne vysporiadaná v roku 2014 za cenu 1 689,75 
€. Parcely pod MK bude potrebné zlúčiť do jednej parcely.  
Ďalej sa pokračovalo s majetko-právnym vysporiadaným miestnej komunikácie na starom Víglaši, 

kde sa v roku 2014 vyplatili žijúci vlastníci, v roku 2015 uskutočnilo jedno súdne konanie po 
nebohých a Slovenským pozemkovým fondom za cenu 3 127,94 €. Zostávajú ešte 2 súdne konania. 
S majekto-právnym vysporiadaním pozemkov pod miestnymi komunikáciami sa navrhuje pokračovať, 
pretože je nielen potrebné, aby obec mala svoj majetok v poriadku, ale aj kvôli nevysporiadaným 
prístupovým cestám by sme nemohli povoľovať ani výstavbu domov v obci.  

JUDr. Petrušovej sme navrhli ďalšie 4 úseky ciest. Po preštudovaní ich stavu a počtu vlastníkov 
predložila cenové ponuky na 2 skupiny – 1. skupina:  miestna komunikácia u Jenisov a u Garajov ( p. 
Klimekovi)  za cenu 2500,- € a 2 skupina: miestna komunikácia Pirte (križovatka od hlavnej cesty až 
po R. Kociana) a ulička do Vatalov (popri pohostinstve) tiež za cenu 2500,- €. Poslanci sa zhodli na 
prvej ponuke a súhlasili s odkupovaním pozemkov za doterajšiu cenu obvyklú v obci  1,85 €/1 m2. 
K tejto variante sa priklonili aj prítomní občania.  

 
U z n e s e n i e č. 5/2015 

Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e 

 
Zmluvu o právnej pomoci s JUDr. Petrušovou, Žiar nad Hronom za účelom majetko-právneho 

vyporiadania nehnuteľností v k.ú. Veľká Lehota, a to miestne komunikácie v časti obce Jenisovci 
a v časti Garajovci – k V. Klimekovi za sumu 2 500,- €. Pozemky pod miestnymi komunikáciami budú 
vysporiadavané za cenu v mieste obvyklú, a to 1,85 €/1 m2. 
 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 4 (Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk) 

 
 

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

 
11. Žiadosť o odkúpenie pozemkov v časti obce Garajovci, parcely C-KN č. 497/65, 

497/66, 497/88, 497/89, 497/67.  
Na predošlom zasadnutí OZ bola poslancom predložená žiadosť p. Šmondrka o odkúpenie 

obecných pozemkov v časti obce Garajovci. Predmetné pozemky si boli takmer všetci poslanci 
pozrieť. Zhodne sa vyjadrili, že so zámerom odpredaja súhlasia. Keďže cez predmetné pozemky 
prechádza vodovodné potrubie, ktoré zásobuje časť rodinných domov trvajú na tom, aby bolo na 
pozemku zapísané vecné bremeno. Postup bude taký, že obec zverejní zámer odpredať pozemky na 
min. 15 dní na úradnej tabuli, medzitým dá spracovať znalecký posudok, ktorý určí minimálnu 
predajnú cenu pozemkov a následne bude so záujemcom, ktorý predloží najväčšiu cenovú ponuku na 
pozemky uzatvorená kúpna zmluva. Kupujúci bude zároveň znášať všetky náklady súvisiace 
s predajom – spracovanie znaleckého posudku, zameranie vodovodného potrubia, zápis vecného 
bremena, spracovanie a zápis kúpnej zmluvy.  

 
U z n e s e n i e č. 6/2015  

Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e 
 
Zámer Obce Veľká Lehota odpredať pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Veľká Lehota zapísané 

na LV č. 1, a to parcely C-KN č. 497/65 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 400 m2, C-KN č. 
497-66 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 400 m2, C-KN č. 497/87 – trvalý trávny porast 
o výmere 394 m2, C-KN č. 497/88 – trvalý trávny porast o výmere 216 m2, C-KN č. 497/89 – 



 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 400 m2, v podiely 1/1 priamym predajom. Podľa zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR 
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov bude odpredaj 
schválený a uskutočnený podľa znaleckého posudku, ktorý dá vypracovať obec a náklady na 
spracovanie znaleckého posudku, kúpnej zmluvy a návrh na vklad znáša kupujúci. 

Predaj bude uskutočnený so zápisom ťarchy – vecné bremeno na právo prechodu vlastníkov 
rodinných domov, ktoré sú napojené na vodovodné potrubie vedené cez vyššie uvedené pozemky za 
účelom nevyhnutných opráv vodovodného potrubia. Náklady na zameranie a zápis vecného bremena 
bude tiež znášať kupujúci. Pozemok bude odpredaný najmenej za cenu určenú znaleckým posudkom. 

 
Hlasovanie – všetci prítomní „za“ - 4 (Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk) 
 

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

starostka obce  
 
12. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce. 

 
P. starostka ako verejný funkcionár má podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov do konca marca predložiť Oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce. Oznámenie prejednala komisia ochrany 
verejného záujmu a vzala ho na vedomie. 

 
13. Rôzne 

- informácia o množstve a nákladoch za odvoz a uloženie KO za rok 2014, 
- informácia o spotrebe elektrickej energie za rok 2014. 
Informáciu o množstve a nákladoch za odvoz a uloženie odpadu za rok 2014 podala ekonómka  

a účtovníčka obce Ing. Mániková. Po porovnaní príjmov a nákladov na odpady obec za rok 2014 
doplácala na nakladanie s odpadmi vyše 100,- €, z toho dôvodu nie je potrebné zvyšovať platby za 
komunálny odpad.  

Informáciu o spotrebe elektrickej energie podala starostka obce. Obe informácie tvoria prílohu 
tejto zápisnice. 

 
Doplnenie do bodu programu: 

- Zmena názvu Lekárne ALTHEA, s.r.o. na TABLETKA, s.r.o. 
P. starostka informovala prítomných, že na poslednom zasadnutí OZ bol schválený dodatok 

k zmluve o prenájme priestorov lekárni Althea, v ktorom sa dala do prenájmu lekárni ďalšia miestnosť 
aj s chodbou. Keďže rozšírenie priestorov a zmena z výdajne liekov na lekáreň s vlastným 
laboratóriom priniesla zmenu spoločnosti z Althea s.r.o. na Tabletka s.r.o., bolo potrebné podpísať 
novú nájomnú zmluvu, avšak za rovnakých podmienok ako boli schválené zastupiteľstvom doteraz. 
Pre dôsledné dodržanie zákona bola táto vec opätovne predložená na schválenie obecnému 
zastupiteľstvu, aby uznesenie znelo na spoločnosť Tabletka s.r.o. . Po upozornení p. kontrolórky, že 
k schváleniu tohto bodu je potrebná 3/5-tinová účasť poslancov, ktorú teraz nespĺňame, sa tento bod 
odložil na ďalšie zasadnutie. 

 
- Informácia o príprave osláv 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci Veľká Lehota 

a prípravách na 22. DFF „Pod Inovcom“ 
P. starostka informovala prítomných, že tento rok sa budú konať oslavy 670. výročia prvej 

písomnej zmienky o Obci Veľká Lehota. Oslavy sú naplánované na 6.6.2015 v sobotu a v nedeľu 
sa bude konať 22. DFF „Pod Inovcom“ na amfiteátri. Oslavy obce by začali o 15:00hod 
vystúpením mažoretiek, speváckej skupiny Lehotienka a Gajdošskej skupiny z Veľkej Lehoty.  
Potom vystúpi kapela Duo Rytmus – Danulka a Marian a kapela Amadeo, ktorá sa ponúkla, že 
by zabezpečila aj ozvučenie počas celého dňa osláv obce aj s diskotékou.  Po skončení vystúpenia 
Danulky a Mariana s kapelou Amadeo je potrebné pripraviť priestor pre divadelné predstavenie 



 

z Brna Don Quijote de la Ancha, ktoré začne o 18:00hod..Dĺžka predstavenie je 1,5hod, a cena 
300,-€. Počas prípravy javiska na divadelné predstavenie sme objednali pre deti sme objednali na 
ihrisko interaktívnu tanečno-vzdelávaciu show CRAZY CHICHI & friends  za 500,-€, ktorá 
vystúpi od 16:30hod. do 18:00hod. Nasledovať bude o 20:00hod. vystúpenie speváka Adama 
Ďuricu s kapelou, ktoré je za cenu 2 300,-€. Pre mladých je pripravená od 21:30hod. do 
23:30hod. kapela Revival Kabát Morava z Českej republiky za cenu 650,-€.  
 V nedeľu o 14:00hod. sa začne 22. ročník DFF “Pod Inovcom“, ktoré bude s námetom 
súťaže, a najlepší detský folklórny súbor postúpi do vyššej súťaže. Ako hosť festivalu vystúpi 
folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrici. Celý víkend budú zabezpečené sprievodné podujatia 
a občerstvenie.  

 
- Žiadosť o opätovné prejednanie žiadosti o pridelenie priestorov bývalej predajne 

rozličného tovaru.  
P. starostka oboznámila poslancov so žiadosťou občianskeho združenia p. Víglaského 

o opätovné prejednanie jeho pôvodnej žiadosti o poskytnutie priestorov za účelom zriadenia 
viacúčelovej ambulancie. Ku svojej žiadosti priložil aj priestorové rozloženie s tým, že hygienické 
zariadenia plánované v miestnosti, ktorá je už v prenájme lekárne Tabletka s.r.o., by preložil do 
bývalej sobášnej miestnosti. P. starostka k tomuto dodala, že veľká sála – bývalá sobášna miestnosť, je 
jediná miestnosť, ktorá na prízemí zostala obci. Poslanci sa pýtali, aké ambulancie by tam mali byť 
s akými lekármi, ako by mali ambulancie fungovať a kto ich bude financovať. Toto však žiadosť p. 
Víglaského neobsahovala. Keďže zámer bol podľa poslancov nejasný, navrhli bod presunúť na ďalšie 
zastupiteľstvo. Dovtedy môže p. Víglaský zámer objasniť. 

 
14. Diskusia. 

V rámci diskusie informovala p. starostka prítomných, že za nájom hrobových miest sa v roku 
2014 vybralo vyše 11 000,- €, preto sa plánujú dokončiť brány na cintorín. P. starostka oslovila 3 
podnikateľov, z ktorých náčrt a cenovú ponuku predložil len jeden z Novej Bane. Poslanci navrhli, aby 
oslovila ešte Tomáša Zducha z Veľkej Lehoty, ktorý tiež vyrába kované brány, a potom posúdila 
cenové ponuky.  

 
P. starostka požiadala účtovníčku a ekonómku Ing. Mánikovú, aby oboznámila prítomných 

o zapojení sa do nového projektu DCOM. Do r. 2016 má byť samospráva schopná komunikovať 
s občanmi elektronicky a poskytovať im elektronicky aj služby. Keďže malé obce nie sú schopné 
finančne a technicky samostatne túto úlohu splniť, firma PosSam a Ministerstvo financií 
prostredníctvom projektu OPIS, konkrétne DCOM – Dátové centrum miest a obcí vytvorilo program 
DEUS – Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy. Projekt je financovaný aj z prostriedkov 
EÚ. Naša obec sa do projektu zapojila, dostala nové 3 osobné počítače a 1 notebook, ktoré prišli 
technici aj nainštalovať. Prostredníctvom tohto projektu bude naša obec schopná poskytovať občanom 
zatiaľ 138 služieb samosprávy elektronicky. Občan k takejto komunikácii potrebuje nový občiansky 
preukaz s čipom a pri jeho vydávaní musí požiadať o aktiváciu elektronického podpisu. 
K občianskemu preukazu dostane čítačku kariet, prostredníctvom ktorej sa pripojí k počítaču a cez 
internet bude môcť podať daňové priznanie, prihlásiť alebo odhlásiť psa, zmeniť svoj pobyt, žiadať 
o úľavy na smeti a ďalšie služby. Do septembra 2015 je toto všetko bezplatné, potom sa bude za 
program platiť poplatok, ktorý sa zatiaľ predpokladá vo výške 1,- €/1 obyvateľa.  

 
Do diskusie sa prihlásil aj p. Kutlák, ktorý požiadal poslancov, aby vyriešili vjazd z hlavnej 

cesty k obecnému pozemku pri jeho dome. Medzi jeho domom a domom p. E. Garaja je kúsok 
obecného pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta do polí za domom p. Kutláka. Keďže medzi 
hlavnou cestou a obecným pozemkom je potok a neexistuje tam žiadny most, všetci chodia rovno cez 
dvor p. Kutláka. Po širšom rozobraní problému – vybaviť najmä všetky potrebné povolenia pre 
výstavbu mosta – p. Kutlák navrhol aj druhú možnosť, a to opraviť druhú prístupovú cestu poza dom 
p. J. Suchého č. 170. Cestu by bolo potrebné upraviť tak, aby sa ňou dalo prejsť aspoň osobným autom 
s káričkou. Na túto cestu si ale nárokoval jeden z chalupárov, nebola však v jeho vlastníctve. P. 
starostka prisľúbila, že sa na problém pozrie, zistí vlastníka druhej cesty a možnosti jej opravy.  



 

 
Zároveň p. Kutlák upozornil na potrebu riešiť problém s chýbajúcou kanalizáciou v obci. V lete 

cítiť veľký zápach, nehovoriac o vplyve na životné prostredie. Povedal, že je veľmi rád, že sa 
dokončila rekonštrukcia vodovodu a voda bez problémov tečie.  

 
P. starostka ďalej oboznámila prítomných, že v súčasnosti spracováva firma SIMCOR návrh 

nových bytových domov na mieste, kde stojí nedostavaná telocvičňa, kde by vyšli vedľa seba aj 2 
pekné bytovky, alebo druhou variantou bude prestavba bývalého zdravotného strediska. Bola sa 
pozrieť aj v Jedľových Kostoľanoch, kde stavajú už druhú bytovku. Tiež si tam p. starosta nebol istý, 
či sa byty všetky obsadia, ale záujem je veľký. Jedná sa o bytovku s 10 bytmi, pričom sú tam jedno-, 
dvoj-, aj trojizbové byty.  

 
Do diskusie sa prihlásil aj p. Stanislav Kocian, ktorý navrhol upraviť okolie prameňa Žliebok 

u Burov. P. starostka uviedla, že ľudia nechceli veľké úpravy z obavy zo straty vody. Zapojil sa aj p. 
Kutlák, ktorý dodal, že tento zámer sa riešil už približne pred 8 rokmi, kedy to skončilo na tom, že nie 
je to pozemok obce a majitelia boli proti akýmkoľvek úpravám. 

 
Poslanec p. Jozef Mihál navrhol riešiť aj skládku pneumatík v Burových jarkoch, pretože tam 

ľudia znova znášajú ďalšie pneumatiky. 
 
P. starostka ešte predstavila prítomným nového predsedu TJ Partizán – poslanca Mgr. Pavla 

Kociana. Súčasne k tomu poslanec p. Peter Šmondrk predložil detailné zdôvodnenie návrhu na 
zvýšenie rozpočtu na dotáciu pre TJ Partizán z 2 200,- € na 3 500,- €. Ako ďalej čítal Mgr. Kocian, na 
základe uskutočneného prieskumu financovania futbalových družstiev v okolitých obciach, TJ Partizán 
Veľká Lehota poberá najnižšiu dotáciu zo všetkých, pričom má aj mužstvo dospelých, aj mužstvo 
žiakov. Doložili tiež detailný rozpis výdavkov na rok 2015. Poslanci sa rozhodli TJ Partizán podporiť. 
Zvýšenie dotácie bude pripravené na ďalšie zasadnutie OZ, kde ho prisľúbili schváliť. 

 
15. Návrh na uznesenie a záver. 

            Keďže viac bodov jednania nebolo, boli schválené uznesenia č. 1 až 6/2015 starostka obce 
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila o 20.10 hod. 
            Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
  
 

 
Overovatelia:  Ing. Antónia Garajová    Marta Šmondrková 
                                     starostka obce 

 Jozef Mihál                     
 
 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková                                                                            
                                                                       
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 04.03.2015 
Zvesené dňa:........................................................ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Prílohy 
 

ODPAD ZA ROK 2014 

Rok 
2014                      

Mesiac 

Množstvo odpadu 
v t 

Zneškodnenie 
odpadu v Eur 

Poplatok za odvoz 
odpadu v Eur 

Zákonný 
poplatok 

za 
komunál. 
odpad v 

Eur 

SPOLU 
v Eur 

Separovaný 
odpad 

kom. 
odpad 

kontajnery komunálny 
zmesový 
odpad 

komunálny 
objemový 
odpad 
(kontajner) 

komunálny 
zmesový 
odpad 

objemový 
odpad - 
kontajner 

01 20,24 1,8 577,32  65,17 745,88 72,16 131,8 1 592,33 € 118,27 € 

02 13,32 3,28 379,94 118,75 490,87 114,95 99,27 1 203,78 € 102,96 € 

03 12,68 11,75 361,68 425,4 467,28 357,34 146,09 1 757,79 € 103,22 € 

04 12,64 6,14 360,54 222,29 465,8 155,45 112,3 1 316,38 € 239,02 € 

05 11,18 10,04 318,9 363,49 412,01 199,37 126,9 1 420,67 € 151,68 € 

06 11,98 7,8 341,71 282,4 441,49 355,97 118,28 1 539,85 € 126,96 € 

07 18,73 5,05 534,25 182,83 690,24 159,98 142,2 1 709,50 € 149,28 € 

08 13,48 11,07 384,51 400,78 496,76 259,1 146,81 1 687,96 € 264,46 € 

09 12,51 7,42 356,83 268,63 461,02 276,04 119,18 1 481,70 € 115,68 € 

10 12,84 10,03 366,25 363,14 473,18 434,9 136,76 1 774,23 € 109,44 € 

11 
(úhrada 
v 1/15) 13,47 4,42 384,22 160,02 496,39 151,1 106,98 1 298,71 € 113,28 € 

12 
(úhrada 
v 01/15) 13,25 6,15 377,94 222,66 488,29 217,45 116,01 1 422,35 € 105,60 € 

SPOLU 166,32 84,95 4 744,09  3075,56 6129,21 2753,81 1502,58 
18 205,25 

€ 1 699,85 € 

 Drvenie 
bioodpadu:                                     181,18 €  
Odvoz kalu zo septikov:                       71,33 €  
Odvoz pneumatík:          -   €  
Preprava elektroodpadu     96,00 €  
Vytriedenie kom. odpadu zo separ.odp.     30,60 €  

Komunálny odpad spolu:                12 406,48 €  
Kontajnery spolu:                  5 829,37 €  
Separovaný odpad spolu:                  2 048,36 €  
ODPAD SPOLU (náklady):                20 284,21 €  

 
Príjmy:  za PDO od občanov a firiem:               17 222,65 €  

z Recyklačného fondu:                   274,00 €  
za elektroodpad:                     35,18 €  
za predaj kukanádob                   775,80 €  
dotácia na životné prostredie:                     111,05 €  
SPOLU:  

 
             18 418,68 €  

 



 

Obec zakúpila v r. 2014:    6 nových kontajnerov na triedený odpad za 2 786,40 €, 2 čierne 1100 l kontajnery na kom. 
odpad za 432,- €, t.j. spolu: 3 218,40 €.  

 10 kukanádob za 312,- € 
10 kukanádob za 210,- € 
vrecia 45,- €   
Spolu: 567 € 

Uhradené výdavky za odpad:  (fa za 12/2013 a faktúry za 1-10/2014)  15473,72  -za KO 
2048,36  -separ. odpad 

976,5 
 -nákup kukanádob a 
vriec 

2808,9 
 -kontajnery a vrecia na 
SO 

Spolu: 21307,48  
 ROZDIEL:  

18 418,38 € - 21 307,48 € = - 2 889,10 € , z toho b oli ale za 3 218,40 € nakúpené kontajnery, 
neboli uhradené faktúry za odpad za 11-12/2014 v su me 1 147,61 € a 1 204,90 € a obec 
eviduje poh ľadávky za kom. odpad vo výške 879,- €. Mimo zakúpen ých kontajnerov by inak 
obec doplácala po odpo čítaní faktúry za odpad za 12/2013 na nakladanie s o dpadmi sumu 
184,61 €. 

 

 
 
 
 

 
 
 


