
 
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18. marca 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 
                               Peter Šmondrk 

Okrem poslancov sa zasadnutia zúčastnila riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Mária Jankoveová a 6 
občanov obce. 

  
 Návrh programu:  

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice.  
2. Návrh na schválenie umiestnenia a rozmerov „Multifunkčného ihriska“ pri ZŠ s MŠ. 
3. Návrh na schválenie zvýšenia dotácie pre TJ Partizán Veľká Lehota o 1300,- € 
4. Návrh na zrušenie VZN č. 1/2012 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce 

Veľká Lehota.  
5. Rôzne 

- informácia o geometrickom zameraní miestnych komunikácií 
Doplnenie do bodu programu v bode rôzne: 
- cenové ponuky na brány na cintorín 
6. Diskusia. 
7. 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 p. Helena Cibiriová a p. Peter Šmondrk, ktorých prítomní poslanci jednohlasne schválili.  
Potom p. starostka prečítala návrh  programu zasadnutia a navrhla ho doplniť v bode rôzne o cenové 
ponuky na brány na cintorín. Program aj s doplneným bodom bol tiež následne jednohlasne schválený.  

 
2. Návrh na schválenie umiestnenia a rozmerov „Multifunk čného ihriska“ pri ZŠ s MŠ 

P. starostka oboznámila prítomných, že na predošlom zasadnutí im oznámila výsledky 
verejného obstarávania na Multifunkčné ihrisko 22x14m, ktoré vyhrala firma SPORTECH Žiar nad 
Hronom so sumou 76 964,66 €. Nakoľko sa poslancom cena zdala veľká a ihrisko malé, zmluvu 
o dielo neschválili. Navrhli nájsť iný priestor, kde by sa zmestilo ihrisko s väčšími rozmermi.              
P. starostka bola upozornená na priestor nad bytovkou a ZŠ s MŠ, za nedostavanou telocvičňou. 
Uvedený pozemok je obecný, je rovnejší ako predošlé miesto a zmestilo by sa naň ihrisko s rozmermi 
40x20 m, je potrebné ale vyriešiť problém s kanalizáciou z Víglaša, ktorá vedie priamo cez tento 
pozemok. P. starostka informovala o tomto mieste aj poslancov osobne, telefonicky, p. Šmondrka 
prostredníctvom poslanca Mgr. Kociana, nakoľko bol v práci a doobeda telefonicky nedostupný. 
Väčšina poslancov s navrhnutým priestorom súhlasila, preto ukázala pozemok aj firme SPORTECH, 
ktorá vyhrala verejné obstarávanie. Firma predbežne posúdila, že za nezmenenú cenu by dokázala 
vybudovať na pozemku nad školou a bytovkou ihrisko s rozmermi 40x20m s osvetlením a schodmi 
k ihrisku. P. starostka ďalej dodala, že dala spracovať na tento pozemok polohopis a výškopis, 
vytýčený bol však priestor aj na Víglaši pod futbalovým ihriskom. Tento však obec využíva počas 
osláv a DFF na parkovanie áut a autobusov, umiestnenie predajných stánkov a detských atrakcií. P. 
starostka požiadala poslancov o to, aby uznesením odsúhlasili konečné umiestnenie a rozmery ihriska, 
aby mohla dať prepracovať projektovú dokumentáciu a požiadať o zmenu stavby pred dokončením. 
Do tohto bodu vstúpil bývalý poslanec p. Igor Víglaský, ktorý mal rozsiahly príhovor smerovaný 
predovšetkým k staro-novým poslancom. P. Igor Víglaský povedal, že si myslel najmä o mužoch 
poslancoch, že majú viac vlastného úsudku a rozumu, pretože vlani hlasovali za ihrisko pod bytovkou, 
a teraz zdvihnú ruky za ihrisko nad bytovkou a školou. Podľa neho by ihrisko malo byť pod 
futbalovým ihriskom  na Víglaši, kde by bolo viditeľné všetkým na očiach, nie zašité za školou 
a telocvičňou. Vraj ani iné obce nemajú ihriská pri škole a nevadí to nikomu ani deťom. Na to mu p. 



riaditeľka školy Mgr. Jankoveová namietla, že v našom okrese je veľmi veľa škôl, ktoré majú ihrisko 
blízko, aby ho mohli využívať na výchovno-vzdelávací proces (napr. aj Tekovská Breznica). P.  Igor 
Víglaský ďalej pokračoval, že si odmeral aj cestu od školy na Víglaš, cesta trvá 2 minúty, spolu 
zaberie presun 4 minúty z vyučovacej hodiny. Účtovníčka Ing. Mániková na to oponovala, že cesta 
nepotrvá 2 minúty s celou triedou, pretože jednotlivec sa vie určite rýchlejšie presunúť ako učiteľ s 20 
alebo 40-timi žiakmi. P. Igor Víglaský vytýkal obci a poslancom, že nové miesto na ihrisko našla p. 
starostka s Ing. Mánikovou a poslanci ho všetci bez reptania odsúhlasia. Ing. Mániková mu 
odpovedala, že miesto s p. starostkou nenašli ony dve, ale p. starostka bola na tento pozemok iba 
upozornená. P. Igor Víglaský však naďalej trval na svojom tvrdení a pokračoval jednotlivo 
k poslancom. Poslancovi p.  Jaroslavovi Víglaskému povedal, že mal o ňom väčšiu mienku, ale vraj sa 
mýlil, pretože podľa neho nevie ani za čo hlasuje, iba dvíha ruku a nepamätá si ani za čo zahlasoval. 
O poslancovi p. Jozefovi Mihálovi sa vyjadril, že tiež si nevie povedať svoj názor, tak ako aj pri 
rekonštrukcii ciest raz sa nejako vyjadrí a potom zahlasuje úplne inak. K rekonštrukcii ciest dodal aj 
to, že p. starostka si tým robila iba predvolebnú kampaň. Poslancovi p. RNDr. Petrovi Michálikovi 
povedal, že za celú dobu pre obec nespravil nič. P. Mihál p. Víglaskému odpovedal, že on veľmi dobre 
vie, za čo hlasoval, nech si prečíta zápisnicu, v ktorej je uvedené všetko. Ďalej sa p. Víglaský stále 
pýtal na dôvody, prečo musí byť ihrisko iba nad bytovkou a školou a nie na Víglaši. Vraj škola so 
súčasným počtom žiakov sa tu aj tak pri súčasnom trende dlho neudrží, rieši sa stále jej existencia 
a žiaci sa aj tak nezúčastňujú na súťažiach a nemajú zďaleka také výsledky ako to bolo voľakedy. Na 
to sa ohradila riaditeľka školy Mgr. Jankoveová, že to vôbec nie je pravda, žiaci sa zúčastňujú rôznych 
súťaží, aj s dobrými výsledkami. Zároveň dodala, že ju mrzí, že vôbec na takéto zasadnutie prišla, 
pretože sa nesie v duchu osočovania a urážania, alebo by potom prišla aj p. učiteľky, aby mali 
možnosť obhájiť svoju prácu s deťmi. P. starostka k tomu doplnila, že na predošlom zastupiteľstve 
predložila poslancom prognózu podľa aktuálneho počtu narodených detí, že naša škola do r. 2021 by 
mala mať 74 žiakov, tento ročník je z toho najslabší, pretože máme len 3 predškolákov. Škola v Malej 
Lehote má už teraz nižší počet žiakov a obec ju musí dotovať z vlastných prostriedkov vyše 30 000,- €, 
popritom ešte vynovujú zariadenie kuchyne a novú kotolňu a vôbec neuvažujú o jej zrušení. Naša obec 
môže za 2 roky, čo oni budú dotovať prevádzku školy a mzdy učiteľov, postaviť pekné nové ihrisko, 
ktoré bude slúžiť všetkým, nielen žiakom. Ešte k tomu doplnila, že keď sa robil oporný múr na 
futbalovom ihrisku, do ktorého obec dala takmer 10 000,- €, nikomu to nevadilo, nikto sa nezamýšľal, 
na akú dobu je rozšírenie ihriska vôbec potrebné a či je to naozaj také potrebné, keďže mužstvo v V. 
lige nedosahovalo až také výsledky. Ale do V. ligy sa dostali, tak sa šport podporil. Do debaty vstúpil 
aj p. František Víglaský, ktorý poukazoval na to, že naša obec nič nemá z eurofondov, všetko sa platí 
len z vlastných prostriedkov, prečo obec eurofondy nevyužíva, a prečo nežiada o dotácie. P. starostka 
odpovedala, že obec 2x žiadala o dotáciu z Úradu vlády SR, naposledy v r. 2014 na prestavbu 
telocvične na prekryté Viacúčelové ihrisko vo výške 148 000 tis. €. Ani jednu dotáciu nám však 
neschválili, pretože keď sa pozreli na fotografie súčasnej telocvične, pochopili aj oni, že nemá zmysel 
zachraňovať takúto stavbu. A zároveň dodala, že p. František  Víglaský bol tiež poslancom a bol 
poslancom v dobe, keď sa obec dostala do dlhov, dražieb a exekúcií a vtedy preinvestovali na stavbu 
telocvične 6 mil. Sk zo štátu a nedokázali ju za tie peniaze dokončiť. Za to obdobie mohli mať 
telocvičňu už dávno dostavanú. Pán F. Víglaský sa ohradil, že očakával, kedy p. starostka proti nemu 
vytiahne túto starú záležitosť. O slovo sa prihlásil poslanec RNDr. Michálik, ktorý sa postavil a snažil 
sa všetkým diskutujúcim objasniť celú záležitosť okolo ihriska. Uviedol, že pôvodné ihrisko bolo 
plánované s rozmermi 22x14 m na mieste pod bytovkou. Projekt bol spracovaný, cena v projekte bola 
určená na 90 000 €. Všetci poslanci aj s p. starostkou však predpokladali, že tak ako to bolo pri 
obstarávaní rekonštrukcie miestnych komunikácií, tak bude aj pri ihrisku vysúťažená nižšia cena. 
Vtedy bola tiež projektová cena 180 000 €, avšak vysúťažili sme cenu 78 000 €, čo je o polovicu nižšia 
cena. V prípade ihriska sa ale tak nestalo, preto sa rieši teraz nové miesto a ihrisko s väčšími rozmermi 
za tú istú cenu. P. starostka potvrdila slová RNDr. Michálika a uviedla, že sama uznala, že cena je 
privysoká a naozaj stavebné práce sú v tomto teréne pridrahé. Zároveň povedala, že každý môže 
zmeniť názor, nie je to nič výnimočné, pretože veci sa postupne vyvíjajú a ukazujú sa nové 
skutočnosti. Dodala, že je zároveň aj rada, že sa tu zišli občania v takom počte, aby sa situácia 
ohľadom ihriska mohla vydiskutovať priamo. Do debaty vstúpila aj poslankyňa Ing. Antónia  
Garajová, ktorá povedala, že keďže sa im ihrisko zdalo malé a suma privysoká, tak ustúpili a snažili sa 
nájsť alternatívu, aby bolo ihrisko čo najväčšie a mohlo slúžiť nielen pre deti a žiakov zo ZŠ s MŠ, ale 
aj pre športovcov a všetkých občanov. A rozhodovanie je podľa nej o kompromisoch, preto keď 



dokázali kompromis urobiť poslanci, mali by byť schopní kompromis urobiť aj športovci a nebojovať 
tvrdošijne za ihrisko na Víglaši. Takto to bude bližšie aj pre deti zo školy a môže sa dať pozemok do 
správy škole. P. Igor Víglaský povedal, že to je v poriadku, ale podľa neho by malo byť súčasťou 
športového areálu na Víglaši, kde sú v šatniach aj sprchy. Na to p. riaditeľka Mgr. Jankoveová 
odpovedala, že však nové sprchy sú aj v Základnej škole. P. Víglaský ešte pokračoval, že aj tak by 
bolo najideálnejšie ihrisko vybudovať v telocvični, aby bolo prekryté, dlhšie by vydržalo, nebolo by 
vystavené poveternostným podmienkam, na čo prisviedčali aj viacerí prítomní športovci. Poslankyňa 
Ing. Garajová sa ich opýtala, že čo by potom s tou telocvičňou chceli robiť, ako ju vôbec 
prevádzkovať. Podľa toho, aké má informácie ona, na celom Slovensku boli v tej dobe postavené len 3 
telocvične, ktoré boli vhodné ale do krajských miest a nie do malých obcí. V Malej Lehote tiež majú 
telocvičňu a cez zimu je zatvorená, pretože ju nevykurujú a cez zimu je tam zima. Na to p. F. Víglaský 
reagoval, že to nie je pravda, pretože tam chodievajú hrávať a nie je síce úplne vykúrená, ale 
temperujú v nej drevom, ktoré si nachystali a doviezli občania zadarmo z urbáru. Podľa neho ale 
poslanci nepodporujú šport v našej obci dostatočne. Na to sa ale poslanci ohradili, že keby šport 
nepodporovali, tak by ďalším bodom na schválenie nebolo zvýšenie dotácie pre TJ Partizán. Poslanec 
p. Mihál ešte dodal, že keby poslanci šport nepodporovali, tak by ani TJ Partizán nedostala vyššiu 
dotáciu, keď sa dostali do V. ligy. Chceli ale mužstvo povzbudiť a podporiť, tak dotáciu navýšili. 
Poslanec RNDr. Michálik sa opýtal p. F. Víglaského, koľko športovcov bolo na poslednej schôdzi. P. 
Víglaský sa iba opýtal, čo tým chce p. Michálik povedať. P. starostka uviedla, že na poslednej schôdzi 
ich bolo 8 registrovaných futbalistov. Zároveň RNDr. Michálik ešte k telocvični dodal, že ak by sa 
mali v obci stavať bytovky na mieste, kde je rozostavaná telocvičňa, prvý zdvihne ruku a zahlasuje za 
tento zámer. P. starostka upriamila pozornosť naspäť k ihrisku, ktoré bolo hlavným bodom zasadania, 
pretože diskusia už bola naozaj rozvinutá a každý sa v nej mohol vyjadriť. Pán Peter Víglaský sa ešte 
opýtal, či by ihrisko nebolo možné posunúť bližšie k telocvični (nachádzalo by sa medzi telocvičňou 
a školou), čím by sa nemusela riešiť kanalizácia z Víglaša. P. starostka odpovedala, že na mieste bol aj 
geodet a ihrisko by do kanalizácie zasahovalo, akokoľvek by bolo položené. Poslanec Mgr. Kocian sa 
opýtal, či firma za tú istú vysúťaženú cenu vyrieši aj odvodnenie ihriska. P. starostka uviedla, že aj na 
tomto pozemku je prevýšenie ihriska, ale nie až také veľké, ako bolo na pôvodnom mieste. Firma sa 
vyjadrila, že by nebolo potrebné stavať oporný múr, ale z hornej časti by terén nad ihriskom 
vysvahovala. A určite počítali aj s odvodnením, pretože bez toho by sa to realizovať nedalo. Navrhla 
poslancom, aby zatiaľ rozhodli o umiestnení a rozmeroch ihriska. Ona dá prepracovať projektovú 
dokumentáciu a podrobný výkaz-výmer, ktorý bude obsahovať samotnú stavbu ihriska, odvodnenie, 
osvetlenie a schody od ZŠ na ihrisko. Potom dá výkaz výmer naceniť firme, aby sme si boli istí, že 
dodržia jednotkové ceny a zmestia sa do vysúťaženej sumy. Potom znova zvolá zasadnutie, na ktorom 
by schválili už samotnú zmluvu. Zároveň podotkla, že podľa nej by bolo možno najrozumnejšie celú 
súťaž zrušiť a začať odznova. S týmto poslanci nesúhlasili a nakoniec jednohlasne schválili 
umiestnenie ihriska nad bytovkou a ZŠ s rozmermi 40x20 m. 
                                                                

U z n e s e n i e  č. 7/2015 
 Obecné zastupiteľstvo 
  S c h v a ľ u j e 

Umiestnenie „Multifunkčného ihriska“ pri ZŠ s MŠ nad bytovkou, za nedostavanou 
telocvičňou o rozmeroch 40x20 m. 

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

starostka obce  
  
3. Návrh na schválenie zvýšenia dotácie pre TJ Partizán Veľká Lehota o 1 300,- € 

P. starostka oboznámila prítomných, že tak ako sa predbežne dohodli na poslednom zasadnutí, 
zapracovalo sa do programu zvýšenie dotácie pre TJ Partizán o 1 300,- €, t.j. zo súčasných 2 200,- € na 
3 500,- € na rok 2014. O sumu 1 300,- € sa zníži rozpočet na údržbu ciest. Poslanci s návrhom 
jednohlasne súhlasili.  

                                                              U z n e s e n i e  č. 8/2015 



            Obecné zastupiteľstvo 
 
            s c h v a ľ u j e 

1. Zvýšenie dotácie pre TJ Partizán Veľká Lehota o 1 300,- € 
2. Zmeny rozpočtu obce k 18.03.2015 nasledovne: 

Funkčná 
klasifikácia 

Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

VÝDAVKY:     0,00 €  SPOLU   
 08.1.0 642002 41  + 1 300,- € Dotácia pre TJ Partizán   
 05.4.1.0 635006 41  - 1 300,- € Oprava, údržba MK   

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

starostka obce  
 

4. Návrh na zrušenie VZN č. 1/2012 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na 
území obce Veľká Lehota 

 
Starostka obce a ekonómka, účtovníčka obce Ing. Mániková vysvetlili prítomným, že v r. 2012 

obec zakázala všeobecne záväzným nariadením prevádzkovanie niektorých hazardných hier v našej 
obci, ako napr. videohry a hracie automaty. Približne o rok bola schválená novela zákona, ktorá už 
nedovoľovala a stále nedovoľuje obci obmedzovať prevádzku hazardných hier, iba v prípade, že by 
v obci bola podpísaná petícia a uskutočnené referendum. Keďže VZN obce nemôže byť v rozpore so 
zákonom a zákon svojou účinnosťou automaticky nezrušil neplatné všeobecne záväzné nariadenia, 
musíme ho zrušiť, pretože v súčasnom znení je v rozpore so zákonom. Poslanci zrušenie VZN 
jednohlasne schválili. Zároveň p. starostka ešte informovala, že v Pohostinstve Púchla (v bare) bude 
nová prevádzka stávkovej kancelárie, podobne ako je v Pohostinstve u Stanleyho. 

 
U z n e s e n i e č. 9/2015  

Obecné zastupiteľstvo  
 
Z r u š u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľká Lehota č. 1/2012 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné 
hry na území Obce Veľká Lehota. 
 
Hlasovanie– všetci prítomní „za“ – 7 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. Michálik, 
Šmondrk, Víglaský J.) 
    
        ................... Marta Šmondrková  

starostka obce  
 

5. Rôzne – informácia o geometrickom zameraní miestnych komunikácií 
        

P. starostka oboznámila prítomných, že na poslednom zasadnutí OZ bolo schválené 
vysporiadanie miestnych komunikácií u Jenisov a u Garajov. Zavolala geodeta p. Struhára, ktorý cesty 
zameral. Keďže najmä u Jenisov vznikal problém, že cesta sa z oboch strán rozširovala, myslela si, že 
tieto rozšírenia môžu byť súčasťou cesty a budú slúžiť všetkým. Z jednej strany ale vraj pozemok 
patril k RD č. 324, ktorý patril predtým p. Mihálovi a z druhej strany ho chce odkúpiť p. Müller. 
Chceli, aby obec naraz vysporiadala aj tieto časti a potom by si ich od obce odkúpili. P. starostka ale p. 
Müllerovi vysvetlila, že odkupovanie obecných pozemkov je veľmi komplikované a zdĺhavé, je 
k tomu potrebný aj znalecký posudok a takouto cestou to riešiť určite nebude. Geodetovi dala zamerať 
iba teleso cesty s rigolmi, ostatní záujemcovia si môžu pozemky vysporiadať do svojho vlastníctva. Na 
zameranie cesty sa bol informovať aj p. Anton Garaj, ktorý má dom vedľa p. Klimeka u Garajov. Tam 



dala p. starostka cestu zamerať až od zelených pásov, t.j. obyvatelia majú dom, podstienku, pri nej 
kúsok zeleného pásu a odtiaľ bola zameraná cesta.  

 
Ďalej informovala prítomných o spracovaní  predbežnej štúdie na výstavbu bytovky s 12 bytmi 
 na mieste nedostavanej telocvične. Zdôraznila, že bytovku je možné postaviť, lebo je už v obci 

vyriešený problém s nedostatkom vody. Štúdia obsahovala vykurovanie na pelety, ktoré by bolo 
náročnejšie na rozúčtovanie nákladov. Rozmýšľa sa aj o el. vykurovaní ako majú v Prenčove pri 
Banskej Štiavnici. Budú prepočítané náklady na prevádzku  aj pri elektrickom vykurovaní. Zatiaľ  je to 
v štádiu prieskumu.   

 
Doplnenie do bodu programu – cenové ponuky na brány na cintorín 
 

P. starostka predložila poslancom cenové ponuky na brány na cintorín. Oslovila aj 
Tomáša Zducha, ako navrhli na poslednom zasadnutí OZ, objednávku zadá ale p. Bránikovi 
z Novej Bane, nakoľko jeho ponuka bola najnižšia. P. Bránik zhotovoval oplotenie aj pre 
Dominik n.o., referencie má dobré. 
 

6. Diskusia 
V rámci diskusie p. starostka ešte oboznámila poslancov a prítomných, že Urbárske lesné 

a pasienkové spoločenstvo požiadalo obec o súhlas s rozšírením dobývacieho priestoru. Uviedla, že 
urbár mal povolenie od obce od r. 2004 do 31.12.2015, avšak len pre potreby domácich obyvateľov 
a za účelom vyvážania lesných ciest – zvážnic. Urbár ale kameň predáva, pričom nedoložil žiadne 
povolenie na podnikateľskú činnosť. Ťažké autá ničia pri vývoze kameňa obecné komunikácie, aj 
štátnu komunikáciu, ale keď p. starostka žiadala, aby urbár prispel na opravu ciest na Inovci, boli 
rozhorčení, že ako môžeme od nich niečo také vôbec žiadať. Nakoľko sa na vývoz a ničenie ciest 
sťažujú aj mnohí občania, nie je vôbec naklonená súhlasiť s rozšírením ťažby. Keď sa na názor opýtala 
poslancov, väčšina sa vyslovila podobne a s rozšírením ťažby nesúhlasili, pretože občania z toho 
prospech žiadny nemajú.  

 
7. Návrh na uznesenie a záver. 

            Keďže viac bodov jednania nebolo, boli schválené uznesenia č. 7 až 9/2015 starostka obce 
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila o 20:15 hod. 
            Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
  
 

 
Overovatelia:  Helena Cibiriová    Marta Šmondrková 
                                starostka obce 

 Peter Šmondrk                     
 
 
 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková                                                                            
                                                                       
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa ..................... 
Zvesené dňa:........................................................ 
  
 


