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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 04.11.2015 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: Helena Cibiriová, RNDr. Peter Michálik 
Overovatelia: Jozef Mihál a Jaroslav Víglaský 
Zasadnutia sa zúčastnili 3 obyvatelia obce. 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice 
2. Návrh na schválenie zapojenia sa do projektu na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného 
odpadu pre Obec Veľká Lehota 
3. Návrh na schválenie projektových zámerov do dokumentu „Stratégia miestneho rozvoja CLLD – 
LEADER na predloženie do finančného plánu na roky 2014-2020 
4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Návrh na uznesenie a záver 
 
1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, určenie overovateľov zápisnice. 

 
Zasadnutie otvorila starostka obce o 17:00 hod. a privítala prítomných. Za 

overovateľov zápisnice navrhla Jozefa Mihála a Jaroslava Víglaského. Zároveň prečítala 
návrh programu. Overovatelia a program bol všetkými prítomnými poslancami jednohlasne 
schválený. 
 
2. Návrh na schválenie zapojenia sa do projektu na predchádzanie vzniku biologicky 
rozložiteľného odpadu pre Obec Veľká Lehota 
 

P. starostka informovala poslancov, že obec plánuje zapojiť sa do projektu na 
predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu a získať tak pre každú domácnosť 
kompostéry. Od nového roku je v platnosti nový zákon o odpadoch, podľa ktorého má obec 
povinnosť zabezpečovať likvidáciu aj biologicky rozložiteľného odpadu, čo doteraz nebolo 
povinnosťou obce. Taktiež by sme už nemali zberať pneumatiky, ale keby obec neriešila zber 
a odvoz pneumatík, všetky by skončili v prírode. Pri nákupe pneumatík môže každý odovzdať 
staré pneumatiky. Avšak keď si ich nakúpi lacnejšie cez internet, tá cena nezahŕňa recyklačný 
poplatok, ale ani neumožňuje odovzdať staré pneumatiky a všetky končia kade-tade po obci. 
Taktiež by sa mal zmeniť systém zberu odpadu, obec by mala mať zazmluvnenú organizáciu 
zodpovednosti výrobcov na triedenie odpadu, ak obec do konca roka neuzavrie zmluvu, bude 
jej nejaká organizácia pridelená. Nový zákon zmenil aj spôsob vyberania poplatkov za odpad, 
samostatne by sa malo vyberať za komunálny odpad a samostatne za drobný stavebný odpad. 
Vychádza však z predpokladu, že obce majú zberný dvor, ktorý však mnoho obcí nemá. 
Poslanci sa pýtali, kde má obec pozemky na prípadné umiestnenie zberného dvora, na čo p. 
starostka odpovedala, že na tento účel by to prichádzalo do úvahy vybudovať za cintorínom. 
V Burových jarkoch nie sú obecné pozemky, nie je tam zatiaľ vysporiadaná ani prístupová 
cesta.  

Čo sa týka konkrétneho projektu predloženého obecnému zastupiteľstvu na schválenie, 
p. starostka požiadala poslancov, aby sa vyjadrili, či do projektu zapojíme len obyvateľov 
s trvalým pobytom v obci, alebo aj chatárov, na ktorých nedostáva obec žiadnu čiastku v tzv. 
„podielových daniach“. Najprv sa pripravila cenová kalkulácia na kompostéry do každého 
domu, teda aj pre chatárov, 5%-né spolufinancovanie obce však vyšlo na 5 584,- €. Pokiaľ by 
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sa dali kompostéry len obyvateľom s trvalým pobytom, spolufinancovanie obce by bolo 
približne vo výške 2 881,- €. V cenovej kalkulácii sú započítané aj 3 veľkoobjemové 
kompostéry – na ihrisko, ku škole a na cintorín. Kompostéry do domácností by mali byť 900 
litrové, cenová kalkulácia zahŕňa aj náklady na kampaň (letáky, brožúry, prednášky...) a 5-
ročné monitorovanie projektu. Poslanec Jozef Mihál sa informoval, či je do projektu zahrnutý 
aj štiepkovač. P. starostka odpovedala, že v tomto prípade sa jedná len o malé štiepkovače na 
drobné konáriky, taký už obec raz mala, požičiavala ho občanom a nakoniec sa vrátil 
pokazený. Netýka sa to veľkého drviča konára, preto sa to do tohto projektu nezahrnulo. 
Poslanci sa priklonili k alternatíve dať kompostéry len obyvateľom s trvalým pobytom. 

 
Uznesenie č. 48/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 
Zapojenie Obce Veľká Lehota do projektu na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného 
odpadu so spolufinancovaním 5%, t.j. do 3000,- €. Táto suma bude vyčlenená na uvedený 
účel aj v rozpočte obce na rok 2016. 

 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –5 (Ing. Garajová, Kocian, Mihál, Šmondrk, Víglaský J.)  
 

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

     starostka obce 
 
3. Návrh na schválenie projektových zámerov do dokumentu „Stratégia miestneho 
rozvoja CLLD – LEADER“ na predloženie do finančného plánu na roky 2014-2020 

 
Tento bod programu sa týkal projektov, ktoré by obec mohla predložiť 

prostredníctvom OZ Pohronská cesta. Toto združenie zahŕňa obce a organizácie z novobanska 
aj žarnovicka a mesto Nová Baňa. Z celého okolia do združenia nevstúpili len obec Veľké 
Pole a mesto Žarnovica. OZ Pohronská cesta pripravuje dokument „Stratégia miestneho 
rozvoja CLLD-LEADER“, ktorý bude akýmsi finančným plánom na programovacie obdobie 
2014-2020. Na základe tohto dokumentu môže potom OZ Pohronská cesta žiadať rôzne 
dotácie a granty. Takýto systém miestnej akčnej skupiny funguje už dlhšie v oblasti Banskej 
Štiavnice a obce vďaka nemu získali finančné prostriedky na svoje aktivity. Za našu obec sa 
navrhli projektové zámery, ktoré už poslanci predtým odsúhlasili do PHSR obce, a to 
vybudovanie chodníka, revitalizácia školskej záhrady s detským ihriskom a oplotením, 
vybudovanie odborných učební v ZŠ, revitalizácia oddychovej zóny pri prameni Žitava, 
revitalizácia verejných priestranstiev a nových autobusových zastávok, vybudovanie zberného 
dvora a kompostoviska v obci. K odborným učebniam by sa mohla doplniť ešte cvičebňa 
a k oddychovej zóne pri prameni Žitava vytvorenie výstavnej miestnosti Požitavia. S ponukou 
svojich výtvarných prác prišiel umelec p. Polák z Nitry. Predstavil svoje obrazy, na ktorých je 
znázornená Žitava ako žena, ktorá drží v náručí konkrétnu obec. Obcí, ktorými preteká rieka 
Žitava je okolo 50, v obci Maňa dokonca majú sochu znázorňujúcu Žitavu ako ženu. Takáto 
expozícia by sa mohla vytvoriť napr. v bývalej sobášnej miestnosti v starom obecnom úrade. 
Ku všetkým projektovým zámerom je potrebné určiť aj predpokladanú čiastku, ktorá bude 
vynaložená na daný projekt. Poslanci voči spracovaniu dokumentu „Stratégia miestneho 
rozvoja CLLD-LEADER“ nemali žiadne pripomienky a súhlasili aj s doplnením projektových 
zámerov za obec Veľká Lehota. K projektovým zámerom p. starostka ešte dodala, že 
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predbežnú sumu máme zatiaľ len k vybudovaniu odborných učební v ZŠ, ktoré sa zamýšľajú 
vybudovať na povale za knižnicou. Projektová cena bola vyčíslená na cca 19 000,- € s DPH. 
Poslanec Mgr. Kocian sa opýtal, či by nebolo výhodnejšie, aby obec zaplatila jedného majstra 
a aktivační pracovníci mu pomáhali pri práci, obec by tak možno ušetrila aj polovicu. P. 
starostka uviedla, že súťaž sa musí robiť vždy, ale je aj toto jedna z možností, takýmto 
spôsobom sa vybudoval oporný urnový múr, oplotenie dolného cintorína, schody na cintorín 
a aj k novému ihrisku. P. Peter Víglaský sa opýtal, či by nebolo lepšie dielne urobiť dole na 
mieste terajšej posilňovne, pretože zhora môže ten hluk vyrušovať deti v škôlke aj žiakov 
v škole. Poslanec Mgr. Kocian odpovedal, že posilňovňa je možno jediné miesto, kde ešte 
môžu si ísť zacvičiť mladí ľudia a keď nebudú mať už ani túto možnosť, budú sa potulovať po 
dedine.  

 
Uznesenie č. 49/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 

1. vypracovanie a následné spracovanie podkladov týkajúcich sa rozvojových plánov 
územia, ich aktualizáciu v dokumente „Stratégia miestneho rozvoja CLLD-LEADER“ 
vedených komunitou v stanovenom termíne pred jeho odovzdaním OZ Pohronská 
cesta a následne na PPA Bratislava  

 
2. projektové zámery, ktoré budú zapracované do dokumentu „Stratégia miestneho 

rozvoja CLLD – LEADER“ a predložené do finančného plánu na roky 2014-2020 za 
Obec Veľká Lehota nasledovne: 

Projektový zámer č. 1: Vybudovanie chodníka, predpokladaná čiastka 150 000,- €,  
 
Projektový zámer č. 2: Revitalizácia školskej záhrady s detským ihriskom a oplotením, 
predpokladaná čiastka 23 000,- € 
 
Projektový zámer č. 3: Vybudovanie odborných učební v ZŠ a cvičebne pre ZŠ, 
predpokladaná čiastka 70 000,-€ 
 
Projektový zámer č. 4: Revitalizácia oddychovej zóny pri prameni Žitava a vytvorenie 
výstavnej miestnosti Požitavia, predpokladaná čiastka 15 000,- € 
 
Projektový zámer č. 5: Revitalizácia verejných priestranstiev a nových autobusových 
zastávok, predpokladaná čiastka 50 000,- € 
 
Projektový zámer č. 6: Vybudovanie zberného dvora v obci a kompostoviska, predpokladaná 
čiastka 170 000,-€ 
 
Celková nákladovosť projektov Obce Veľká Lehota spolu: 478 000,- €. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –5 (Ing. Garajová, Mgr. Kocian, Mihál, Šmondrk, Víglaský)  
 
 

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

4. Rôzne. 
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5. Diskusia.  
V rámci diskusie informovala p. starostka prítomných o tom, že v piatok 6.11.2015 by 

malo prebehnúť preberacie konanie multifunkčného ihriska. V sobotu pieskovali trávu, vo 
štvrtok by mali namontovať siete. K sieťam sa poslanec Mgr. Kocian navrhol, že by bolo 
podľa neho vhodné ich na zimu skladať, aby ich ľad a námraza nepoškodili. Takto skladajú 
siete aj na futbalovom ihrisku. Uskladnené by mohli byť aj v šatniach TJ. Ďalej p. starostka 
dodala, že ak budeme chcieť napúšťať cez zimu vodu na ľad, na trávu musíme zakúpiť 
špeciálnu fóliu. Poslanci sa zaujímali, ako to bude s odhŕňaním snehu z ihriska. P. starostka 
ich vyzvala, aby navrhli alternatívu, čas ukáže, čo všetko bude údržba tohto ihriska obnášať. 
Poslanci navrhli, aby obec zakúpila frézu, pretože ručne odhadzovať ihrisko 40x20 m by bolo 
príliš náročné. Taktiež riešili prívod elektriny na čerpadlo a jeho uskladnenie. P. starostka 
dodala, že s p. riaditeľkou navrhujú p. Veroniku Raffajovú za osobu, ktorá by sa starala 
o prevádzku ihriska. Poslanci voči tomu nemali výhrady. Zároveň dala p. starostka spracovať 
návrh tabule, na ktorej bude napísaný prevádzkový poriadok ihriska, ktorý poslanci schválili 
na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Najprv mal byť zverejnený v pôvodnom znení, na tabuli 
ale nebude potom dobre čitateľný, preto musíme z neho vybrať tie najpodstatnejšie veci. 

 
Ďalej p. starostka informovala, že s poslancami p. Mihálom, p. Víglaským a p. 

Cibiriovou boli pozrieť bytovky v Topoľčiankach a Jedľových Kostoľanoch. Byty boli pekné, 
prevažne 2-izbové, ale boli bez balkónov a bez skladových priestorov. Po mikroregióne bola 
p. starostka pozrieť ďalšiu stavbu bytovky v Tekovskej Breznici, kde boli byty 1-izbové a 3-
izbové, ale mali aj skladové priestory a balkóny.  

 
V rámci diskusie sa poslanec Mgr. Kocian opýtal ešte, prečo svieti verejné osvetlenie 

v obci celú noc. P. starostka uviedla, že obec mala predtým výseč len 2 hodiny a stále boli 
požiadavky žien, ktoré chodia na nočnú do domova dôchodcov alebo do pekárne. 

 
P. starostka ešte uviedla, že sa začalo s výrubom líp pri kostole. Poslanci sa pýtali, čo 

bude s drevom. Odpovedala, že jedna lipa bola vo vnútri úplne hnilá a tie ostatné ak budú 
zdravé, kmene sa môžu predať napríklad včelárom na úle alebo nejakému rezbárovi a ostatné 
drevo si môžu odviezť prípadní záujemcovia. Poslanci navrhli, aby sa z kmeňov vyrezala 
napríklad socha, ktorá by zostala ako pamiatka po lipách a spolu s fotkou by mohla byť 
pamiatkou na tieto stromy.   

 
Do diskusie sa prihlásil p. Peter Víglaský, ktorý oboznámil poslancov, že sa spisuje 

v obci petícia za zachovanie stavby telocvične. Petíciu donesie na najbližšie zasadnutie OZ. 
Poslanci, p. starostka a účtovníčka obce Ing. Mániková mu vysvetľovali, že na dokončenie 
stavby a na jej ďalšiu prevádzku obec nebude mať finančné prostriedky, pretože ako sa 
vyjadrili viacerí odborníci, stavbári a prevádzkovatelia takýchto telocviční a posilňovní, je to 
čisto stratová záležitosť a obec by na prevádzku musela veľmi veľa doplácať. Svojpomocne 
za niekoľko eur by sa to nedalo dokončiť, pretože to musí spĺňať hygienické, protipožiarne 
a ďalšie požiadavky. P. Víglaský obhajoval, že za jej zachovanie je veľmi veľa ďalších ľudí 
v obci. Poslanec p. Peter Šmondrk sa ho opýtal, kde boli všetci tí ľudia doteraz, a prečo 
neprišli na obecné zastupiteľstvo. Ďalej p. Víglaský navrhol, že ak to má obec zbúrať, nech to 
radšej predá, sú záujemcovia, ktorí by to dokončili a ďalej prevádzkovali. P. starostka uviedla, 
že obec nemá záujem pozemok predať, iba stavbu nedokončenej telocvične, materiál nad 
základmi. Bol by nezmysel, aby si obec pozemok predala a potom ďalšie pozemky pod 
bytovku vykupovala.  
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6. Návrh na uznesenie a záver. 
Keďže viac bodov jednania nebolo, prečítali sa schválené uznesenia č. 48-49/2015, 

poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila o 18:20 hod. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková 
 
 
Overovatelia: 
Jozef Mihál          ........................   Marta Šmondrková 

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


