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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.12.2015 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnený: Mgr. Pavel Kocian 
Overovatelia: RNDr. Peter Michálik a Helena Cibiriová 
Zasadnutia sa zúčastnili 4 obyvatelia obce. 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 16.10.2015 a 04.11.2015  
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota k 30.09.2015 
4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
5. Návrh na schválenie VZN č. 1/2015, ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb 
v obci Veľká Lehota 
6. Návrh na schválenie VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 
7. Návrh na schválenie VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa a žiaka 
školských zariadení 
8. Návrh na schválenie VZN č. 4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v ZŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, v ŠKD a vo VŠJ 
9. Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2016 
10. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly štatútu obce. 
11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2018 
12. Návrh na schválenie Rozpočtu obce na roky 2016-2018 
13. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2016 
14. Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2015, návrh na zloženie inventarizačných komisií. 
15. Návrh na vytvorenie opravnej položky na nedokončenú telocvičňu v účtovníctve obce. 
16. Zverejnenie zámeru na vyhlásenie verejnej ponuky na elektrickú panvicu zo ZŠ s MŠ. 
17. Zverejnenie zámeru na vyhlásenie verejnej ponuky na nedokončenú telocvičňu. 
18. Návrh na schválenie verejného obstarávania Územného plánu Obce Veľká Lehota 
19. Žiadosť o vyjadrenie sa k stavbe rodinného domu v časti obce Inovec 
20. Zasadnutie Krízového štábu CO. 
21. Doplnenie do programu: Schválenie ročnej odmeny hlavnej kontrolórke obce 
21. Rôzne - podanie informácie o kolaudácii a otvorení nového Multifunkčného ihriska pri ZŠ 
- podanie informácie o spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce  
     22. Diskusia 
     23. 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 RNDr. Petra Michálika a Helenu Cibiriovú. Zároveň prečítala návrh programu s doplnením 
o schválenie ročnej odmeny pre hlavnú kontrolórku obce. Overovatelia a program bol všetkými prítomnými 
poslancami jednohlasne schválený. 

 
Uznesenie č. 50/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
1. p. Helenu Cibiriovú a RNDr. Petra Michálika za overovateľov zápisnice 
2. program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

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

     starostka obce 
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2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 16.10.2015 a 04.11.2015 
 
Účtovníčka a ekonómka obce Ing. Mániková prečítala kontrolu plnenia uznesení zo dňa 16.10.2015: 

Uznesenie č. 41/2015 splnené - schválení overovatelia zápisnice a program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva 
Uznesenie č. 42/2015 splnené – schválené zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.9.2015 
Uznesenie č. 43/2015 vzaté na vedomie – správa hlavnej kontrolórky z kontroly sociálneho fondu Obecnému 
úradu 
Uznesenie č. 44/2015 splnené – schválená interná smernica č. 3/2015 prevádzkový poriadok Multifunkčného 
ihriska s umelou trávou 
Uznesenie č. 45/2015 splnené – odvolaný člen Rady ZŠ s MŠ Mgr. Pavel Kocian na vlastnú žiadosť 
a schválený nový člen Rady ZŠ s MŠ p. Helena Cibiriová 
Uznesenie č. 46/2015 splnené – schválený Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve so ZŠ s MŠ – doplnenie stavby 
bývalých dielní 
Uznesenie č. 47/2015 neschválené – vydržanie nehnuteľnosti v k.ú. Veľká Lehota, parcela č. E-KN 2031/5 
vyznačená ako ostatná plocha a o výmere 206 m2 v prospech užívateľa Ladislava Mereša, bytom Tlmače-
Lipník. 

a kontrolu plnenia uznesení zo dňa 04.11.2015: 
Uznesenie č. 48/2015 splnené – schválené zapojenie Obce Veľká Lehota do projektu na predchádzanie vzniku 
biologicky rozložiteľného odpadu so spolufinancovaním 5%, t.j. do 3000,- €. 
Uznesenie č. 49/2015 splnené – schválené vypracovanie a následné spracovanie podkladov týkajúcich sa 
rozvojových plánov územia – projektové zámery, ktoré budú zapracované do dokumentu „Stratégia miestneho 
rozvoja CLLD-LEADER“ vedených OZ Pohronská cesta a predložené do finančného plánu na roky 2014-2020 
za Obec Veľká Lehota. 
 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.9.2015 

Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.9.2015 je zverejnená na web stránke obce. P. starostka 
a účtovníčka obce informovali poslancov o hlavných aktivitách realizovaných do 30.9.2015. Poslanci 
k čerpaniu nemali výhrady a jednohlasne ho vzali na vedomie. 

 
Uznesenie č. 51/2015 

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

1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.9.2015 
2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.9.2015. 

 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

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

     starostka obce 
 

4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce sa týkal najmä výdavkov na zvedenie káblov do 
zabezpečovacej skrine v kanceláriách OcÚ,  merač rýchlosti, ktorý bol osadený pri firme Kovaco s.r.o.,   
navýšenie výdavkov  na odvoz separovaného odpadu, vianočné osvetlenie, opravu verejného osvetlenia, 
geometrický plán na cestu  u Garajov a multifunkčné ihrisko, znalecký posudok na nedostavanú  telocvičňu 
a spracovanie komunitného plánu obce Veľká Lehota. Výdavky budú kryté z navýšenia podielových daní.                          
Návrh na schválenie zmien rozpočtu ZŠ s MŠ Veľká Lehota, účtovníčka obce Ing. Mániková 
informovala poslancov o navrhovaných zmenách rozpočtu obce a ZŠ s MŠ, ktoré poslanci jednohlasne 
schválili. ZŠ s MŠ rozložila zmeny do niekoľkých častí. K 30.11.2015 znížili prostriedky štátu na ZŠ podľa 
počtu detí k 15.9.2015, zvýšili prostriedky na asistenta učiteľa, pre deti zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, na predškolákov a znížili vzdelávacie poukazy. V rámci originálnych kompetencií z obce došlo 
len k presunu medzi zariadeniami, z ŠKD sa presúvalo na MŠ a VŠJ. Ďalšie zmeny ZŠ s MŠ k 1.12.2015 
zahŕňali navýšenie rozpočtu ZŠ, a to dofinancovanie 7 000,-€ a 4 023,-€ na kreditové príplatky a odmeny po 
100,-€. Tretia zmena ZŠ zahŕňala presun 1 660,-€ z prevádzkových nákladov na mzdy, odmeny  a odvody. 
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Poslednú žiadosť predložili na presun na podpoložkách k 31.12.2015, nakoľko niektoré položky sa nedajú 
úplne presne určiť.  

Uznesenie č. 52/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

1. Návrh na zmeny rozpočtu obce 

Funk čná klasifikácia 
Ekonom. 
klasifik. Zdroj  Suma Text 

PRÍJMY:     10 030 SPOLU 

  111003 41  + 10 000,- Podielové dane 

  121001 41  - 200,- Daň z pozemkov 

  121002 41  + 200,- Daň zo stavieb 
  133012 41  + 30,- Daň za verejné priestranstvo 

  221004 41  + 560,- 
Poplatky-overenie podpisu, stav. správa, potvrdenie o 
pobyte, druhopisy matričných  tlačív 

  223001 41  - 500,- Za predaj výrobkov a služieb 
  229005 41  - 60,- Za znečisťovanie ovzdušia 

VÝDAVKY:     6 148  SPOLU 

01.1.1 - Výdavky obce 634002 41  + 32,- Oprava, údržba auta 

  637016 41  + 33,- Soc. fond (OcÚ a kontrolór) 
  642006 41  + 152,- Členské 

  637004 41  + 1 000,- 
Všeob. služby k informačnému systému obce - 
lištovanie káblov a zvedenie do zabezpečovacej skrine 

04.5.1.3 - Cestná 
doprava 637005  41  + 250,- Geometrický plán MK u Garajov 
  713005 41  + 1980,- Merač rýchlosti 

05.1.0 - Nakladanie s 
odpadom 637004 41  + 610,- Odvoz a likvidácia separovaného  odpadu 
06.4.0 - Verejné 
osvetlenie 633006 41  + 440,- Vianočné osvetlenie 
  635006 41  + 1 000,- Oprava verejného osvetlenia 

06.6.0 - Stavebný úrad  632003 41  + 50,- Poštovné 
08.1.0 - TJ a šport 637005 41  + 271,- GP multifunkčné ihrisko 
  637011 41  + 230,- Znalecký posudok telocvičňa 
10.2.0 - soc. služby - 
starším obyvate ľom 637005 41  + 100,- Spracovanie komunitného plánu 

 
2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ. 
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a zmeny ZŠ k 31.12.2015 na podpoložkách podľa skutočných výdavkov v prípade, že by bol rozpočet nižší ako 
jeho čerpanie.  
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

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

     starostka obce 
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5. Návrh na schválenie VZN č. 1/2015, ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych 
služieb v obci Veľká Lehota 

P. starostka informovala prítomných, že tento bod programu navrhuje presunúť na ďalšie zasadnutie 
OZ, z dôvodu že súčasťou tohto VZN je aj určenie cenu za hodinu opatrovania, ktorú by mal opatrovaný platiť 
obci. Obec plánovala zapojiť sa do projektu financovaného Európskou úniou a štátom, záujem zapojiť sa do 
projektu má asi 10 opatrovateliek s opatrovateľským kurzom, alebo nad 55 rokov, ktoré by opatrovali 
rodinných príslušníkov. Do predošlého projektu sa obec nezapojila, 3 opatrovateľky z obce boli zamestnané cez 
neziskovú organizáciu. Do tejto novej výzvy sme sa chceli zapojiť najprv prostredníctvom obce Orovnica, ale 
to nebude možné, nakoľko táto obec má finančné problémy a nemôže žiadať o dotácie. Na projekt nie je 
zverejnená ani výzva, len predbežné informácie k projektu. Podľa nich však na 1 opatrovateľa pripadá suma, 
ktorá nepokryje ani základnú mzdu s odvodmi, preto by opatrovaní museli platiť na 1 hod sumu 1,- € - 1,50 €. 
P. Igor Víglaský sa opýtal, či je záujem o túto službu a či je záujem aj za týchto podmienok. Ing. Mániková 
odpovedala, že záujem o túto službu má približne 20 žien z obce, ktoré by spĺňali podmienky projektu. Suma na 
opatrovateľku bola zverejnená ale len pred pár dňami a stále nie je istá, preto obec nevie, či by bol aj za 
takýchto finančných podmienok u ľudí záujem a či sa vôbec do tohto projektu nakoniec bude zapájať.  

 
6. Návrh na schválenie VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 
P. starostka oboznámila prítomných s návrhom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zmena sa týka len drobných stavebných odpadov, nakoľko 
podľa nového zákona o odpadoch musí obec od 1.1.2016 stanoviť sumu za zber týchto odpadov za 1 kg. Tento 
odpad by mala obec zberať samostatne, občania by mali tento odpad zaviezť na vopred určené miesto (zberný 
dvor), kde by obec odpad odvážila a vybrala zaň poplatok. Zatiaľ musí ale obec iba stanoviť výšku poplatku 
v rozsahu od 0,015 € do 0,078 €/1 kg. Po prepočítaní reálnych nákladov za odvoz veľkokapacitných  
kontajnerov a zneškodnenie odpadu vyšla suma 0,076 €/1 kg, t.j. 76,- €/1 t. Poslanci sa zhodli na tom, že keď 
by mali občania zaplatiť takýto poplatok za odovzdanie drobného stavebného odpadu, pravdepodobne by to 
zaviezli radšej  niekde do prírody, aj keď je to proti zákonu. A keďže ani nevieme, aké konkrétne zmeny 
nastanú od 1.7.2016 v nakladaní s odpadmi, čo sa týka aj triedeného zberu a nových organizácií zodpovednosti 
výrobcov, zhodli sa na poplatku 0,050 €/1 kg. Výška miestnych daní a ostatných poplatkov ostáva nezmenená. 
V návrhu VZN bolo v §1 uvedené, že VZN určuje miestne dane a poplatky, toto ustanovenie sa mení na „obec 
ukladá“ miestne dane a poplatky. Zároveň sa upravuje č. VZN na 1/2015. S uvedenými zmenami poslanci 
súhlasili a VZN jednohlasne schválili. 

 
Uznesenie č. 53/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

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

     starostka obce 
 
 

7. Návrh na schválenie VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa 
a žiaka školských zariadení 

Účtovníčka obce Ing. Mániková uviedla návrh VZN, v ktorom sa určuje výška dotácie pre materskú 
školu, školský klub detí a výdajnú školskú jedáleň. Rozpočet, ktorý škola navrhla, sa prepočítal na dieťa a žiaka 
podľa stavu k 15.09.2015. P. starostka doplnila, že školským zariadeniam dá obec v originálnych 
kompetenciách približne o 5 000,- € viac ako v r. 2015. Hlavným dôvodom navýšenia je zákonné zvýšenie 
platov o 4% + odvody na poistné. Mesačná dotácia na všetky zariadenia bude vo výške 4 665,20 €. Aj toto 
VZN bude z dôvodu odročenia 5. bodu prečíslované na VZN č. 2/2015. Poslanci s VZN jednohlasne súhlasili. 
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Uznesenie č. 54/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa a žiaka školských zariadení.  
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

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

                 starostka obce 
 

8. Návrh na schválenie VZN č. 4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v ZŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, v ŠKD a vo VŠJ 

Účtovníčka obce Ing. Mániková informovala poslancov o návrhu VZN, ktorým sa určuje podľa nového 
školského zákona termín zápisu dieťaťa do ZŠ a MŠ a mesačné príspevky v MŠ, ŠKD a cena obedov vo VŠJ. 
Návrh VZN bol zverejnený v zákonnej lehote, medzitým riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Jankoveová navrhla upraviť 
niektoré ustanovenia v ňom, a to: termín zápisu od 11.4. do 15.4., ustanovenia príslušných zákonov, podľa 
ktorých sa vydávajú rozhodnutia o výške mesačného príspevku v MŠ, ŠKD, VŠJ a oslobodenie od platenia 
príspevkov pre deti, ktorých zákonný zástupca predloží rozhodnutie o hmotnej núdzi. Zároveň sa v návrhu 
VZN navrhuje doplniť výška režijných nákladov 0,10 €/1 obed pre zamestnancov ZŠ s MŠ stravujúcich sa 
u dodávateľa Dominik n.o.  a prečíslovať VZN na 3/2015. S návrhom VZN aj jeho úpravami poslanci 
jednohlasne súhlasili. 

Uznesenie č. 55/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
VZN č. 3/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o výške 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, v ŠKD a vo VŠJ  s úpravami 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

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

                 starostka obce 
 

9. Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2016 
P. kontrolórka prečítala návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016, ktorý poslanci jednohlasne 

schválili.  
 

Uznesenie č. 56/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A/ S c h v a ľ u j e 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľká Lehota na I. polrok 2016 
 
B/ P o v e r u j e 
Hlavnú kontrolórku obce vykonať kontrolu v zmysle Plánu kontrolnej činnosti  
Plán kontrolnej činosti hlavnej kontrolórky tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

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

                 starostka obce 
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10. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly štatútu obce. 

P. kontrolórka oboznámila prítomných, že v mesiacoch október – november 2015 vykonala kontrolu 
Štatútu obce. Podľa jej zistení sú nesprávne uvedené v štatúte ustanovenia týkajúce sa rozpočtového provizória 
a opis erbu a vlajky je inak uvedené v heraldickom registri SR. Podľa kontrol aj v ostatných obciach 
pravdepodobne heraldický register upravoval znenie, tak bude potrebné to zosúladiť. Poslanci správu z kontroly 
vzali jednohlasne na vedomie.  

Uznesenie č. 57/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly štatútu obce 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

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

11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2018. 
12. Návrh na schválenie Rozpočtu obce na roky 2016-2018. 

 
Hlavná kontrolórka obce spracovala k návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2018 stanovisko, kde 

skonštatovala, že po započítaní finančných operácií je rozpočet zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet je 
predložený bez uplatnenia programovej štruktúry rozpočtu obce. Rozpočet obce na roky 2016-2018 odporučila 
poslancom OZ schváliť.  

P. starostka informovala poslancov, že okrem pravidelných režijných výdavkov sú v návrhu rozpočtu 
zahrnuté z väčších aktivít napr. vysporiadanie ciest vo výške 7000,- €, právne služby a geometrické plány vo 
výške 5000,- €, oprava a rekonštrukcia ciest 70 000,- €, vytvorenie kabinetov v ZŠ 20 000,- €, oddychová zóna 
Žitava (vysporiadanie pozemkov, značenie, sprístupnenie pozemku...), schody a prístupová cesta 
k multifunkčnému  ihrisku 11 000,- €, zdravotná služba, workoutová zostava 5500,- €, dotácia pre TJ Partizán 
4000,- €, podujatie Stretnutie Lehôt a Lhot v Ostrožskej Lhote, práce na Dome smútku – náter strechy, výmena 
dverí, oprava urnového múra a schodov spolu za 17 500,- €. Účtovníčka obce Ing. Mániková doplnila, že 
v zverejnenom návrhu rozpočtu bola v príjmovej časti transfery zo ŠR započítaná suma iba na transfery pre ZŠ. 
Položka 312012 sa upravila na 191 922,- €, čím sa príjmy zvýšili o 4 560,- €, ktoré sa rozdelili na výdavky na 
vytvorenie nového virtuálneho cintorína (1 560,- €), pretože súčasný nefunguje správne na všetkých 
internetových prehliadačoch a výdavky na zrealizovanie výstavy Požitavia 3000,- €. P. starostka oboznámila 
poslancov aj so žiadosťou n.o. Dominik o dotáciu na rozvoz stravy vo výške 2000- €. Doteraz sa na rozvoz 
stravy poskytovala dotácia vo výške 1 000,- €/ročne, poslanci sa nakoniec zhodli na sume 1 500,- €/ročne. 
Okrem toho v ďalšom bode programu OZ je schvaľovanie spracovania územného plánu obce, pričom 
spolufinancovanie bez dotácie by bolo približne vo výške 8000,- €. O túto sumu by sa zvýšil prevod 
prostriedkov z rezervného fondu obce. Poslanci so všetkými zmenami súhlasili a rozpočet obce jednohlasne 
schválili.  

Uznesenie č. 58/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A/ B e r i e   n a   v e d o m i e 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Veľká Lehota na roky 2016-2018 
 
B/ S c h v a ľ u j e 
Rozpočet Obce Veľká Lehota na roky 2016-2018 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

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

                   starostka obce 
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13. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

Účtovníčka obce Ing. Mániková prečítala návrh plánu zasadnutí OZ na r. 2016. S navrhnutými termínmi 
a predbežným obsahom poslanci jednohlasne súhlasili. Plán zasadnutí OZ tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 
Uznesenie č. 59/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote na rok 2016 nasledovne: 
 
26. februára 2016 – správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za r. 2015 
- čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 
- správa o výsledku inventarizácie 
20. mája 2016 – stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu 
- záverečný účet na rok 2015 
- overenie účtovnej závierky audítorom 
- čerpanie rozpočtu k 31.3.2016 
- plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2016 
- informácia o plánovaných kultúrnych podujatiach 
19. augusta 2016 – čerpanie rozpočtu k 30.6.2016 
- informácia o uskutočnených kultúrnych podujatiach 
- výročná správa za rok 2015 
14. októbra 2016 – zmeny rozpočtu 
- schválenie inventarizačných komisií 
9. decembra 2016 – čerpanie rozpočtu k 30.9.2016 
- stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 
- návrh rozpočtu na roky 2017-2019 
- plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2017 
- plán zasadnutí OZ na rok 2017 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

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

                   starostka obce 
 

14. Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2015, návrh na zloženie inventarizačných komisií. 
 

P. starostka informovala poslancov, že každý rok je potrebné vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015. Za vykonanie inventarizácie sú zodpovedné inventarizačné 
komisie, ktorých navrhnuté zloženie poslanci jednohlasne schválili. 

 
Uznesenie č. 60/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
A/ S c h v a ľ u j e 
Ústrednú inventarizačnú komisiu 

1. Ing. Anna Vatalová, predseda komisie 
2. Jozef Mihál, člen komisie 
3. RNDr. Peter Michálik, člen komisie 

 
Dielčie inventarizačné komisie 
Bývalý Obecný úrad, Zdravotné stredisko, Spoločensko-kultúrne centrum, Dom smútku 

1. Helena Cibiriová, predseda komisie 
2. Ing. Katarína Mániková, členka komisie 
3. Ing. Anna Vatalová, členka komisie 
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Požiarna technika 
1. Jozef Čík, predseda komisie 
2. Michal Čík, člen komisie 
3. Július Pondela, člen komisie 

 
Základná škola s Materskou školou a Výdajná školská jedáleň 

1. Mgr. Katarína Garajová, predseda komisie 
2. Mgr. Emília Búryová, podpredseda komisie 
3. Mgr. Jana Žňavová, tajomník 
4. Mgr. Dana Bušková, členka komisie 

Likvida čná komisia 
1. Ing. Anna Vatalová, predseda komisie 
2. Mgr. Katarína Garajová, členka komisie 
3. Jozef Mihál, člen komisie 

 
B/ U k l a d á 
Predsedom DIK inventarizáciu zabezpečiť v termíne do 31.12.2015 
Predsedkyni IK inventarizáciu spracovať do 31.12.2015 
Zodpovední: predsedovia komisií 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

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

                   starostka obce 
 

15. Návrh na vytvorenie opravnej položky na nedokončenú telocvičňu v účtovníctve obce. 
 

Účtovníčka obce Ing. Mániková informovala poslancov, že sa zúčastnila školenia na účtovnú závierku 
obce, kde audítorka Ing. Smatanová upozornila na povinnosť tvorbu opravných položiek na majetok, ktorý 
umelo navyšuje hodnotu majetku obce, teda nezobrazuje jeho reálnu cenu. Nakoľko sa na stavbu nedokončenej 
telocvične dal spracovať znalecký posudok, vieme určiť aktuálnu všeobecnú hodnotu tohto majetku, čo je 
12 401,12 € (cena stavby bez pozemku). Hodnota nedokončenej telocvične v účtovníctve obce je až 217 200,89 
€. Poslanci sa zhodli, že hodnota v účtovníctve by mala ostať len aktuálne ocenená hodnota, teda vytvoriť 
opravnú položku na sumu 204 799,77 €. 

Uznesenie č. 61/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
tvorbu opravnej položky na nedokončenú telocvičňu v účtovníctve obce vo výške 204 799,77 € k 31.12.2015. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

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

                   starostka obce 
 

16. Zverejnenie zámeru na vyhlásenie verejnej ponuky na elektrickú panvicu zo ZŠ s MŠ. 
 

P. starostka informovala poslancov, že v základnej škole je veľká elektrická panvica určená na 
vyprážanie, zohrievanie jedál, varenie omáčok. Panvica bola používaná max. 4 roky a približne 4 roky je 
nepoužívaná. Pre ďalšie využitie v škole alebo pre obec je nepoužiteľná, preto by bolo vhodné ponúknuť ju na 
predaj ako prebytočný majetok. Otázna je cena, za ktorú sa panvica ponúkne. Keď sa zakúpila ako nová, stála 
80 000,- Sk. Teraz by podľa vyjadrení cenu z oblasti stravovacích služieb mohla mať cenu 1000 – 1500,- €. P. 
starostka aj poslanci sa zhodli na tom, že nakoľko nebola panvica veľmi používaná, min. predajná cena sa môže 
stanoviť na 1500,- €.  
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Uznesenie č. 62/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na elektrickú panvicu zo ZŠ s MŠ za cenu 1 500,- €. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

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

                   starostka obce 
 
 

17. Zverejnenie zámeru na vyhlásenie verejnej ponuky na nedokončenú telocvičňu. 
Ako už p. starostka informovala pri schvaľovaní tvorbe opravnej položky, na nedokončenú telocvičňu 

bol spracovaný znalecký posudok. Ohodnotený bol pozemok na sumu 4 306,42 €, oporný múr na 828,95 € 
a samotná stavba rozostavanej telocvične na 11 572,17 €. Pri tomto bode sa začala väčšia diskusia o tom, či by 
sa priestor nedal využiť aj iným spôsobom. P. Peter Víglaský hovoril o tom, že napr. na opláštenie by boli 
ochotní poskytnúť financie aj podnikatelia a stavba by sa tak zachránila. Za zachovanie telocvične sa robila aj 
petícia, zbieral podpisy, avšak 150 podpisov sa mu stratilo. P. Igor Víglaský navrhoval, aby sa stavba využívala 
ako sklad mechanizmov, obec by mohla mať traktor, vetriesku, mohli by sa tam vyrábať žľaby alebo niečo 
podobné. P. starostka odpovedala, že toto všetko tu už bolo a že je veľmi rada, že p. Igor Víglaský nevyhral 
voľby, lebo by obec dopadla tak ako aj predtým v dlhoch.  V Burových jarkoch sa vyrábali žľaby, obec mala 
rôzne mechanizmy a kam to všetko dospelo? Pre obec vôbec nie je výhodné mať vlastné mechanizmy a platiť 
zamestnanca, keď napr. traktor potrebuje len raz za čas. Vtedy sa jej oveľa viac oplatí si túto službu objednať.  
P. Kutlák poukázal na to, že o vyhlásení verejnej ponuky na predaj drevostavby nedokončenej telocvične  
musia rozhodnúť poslanci, nakoľko sa táto záležitosť ťahá už veľmi veľa rokov a je potrebné ju uzatvoriť. Po 
rozsiahlej debate sa nakoniec poslanci rozhodli, že vyskúšajú ponúknuť stavbu telocvične (konštrukciu nad 
základmi) na predaj ako prebytočný majetok. Na základe znaleckého posudku sa rozhodli ponúknuť cenu 
12 000,- €.   

 
Uznesenie č. 63/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na stavbu nedokončenej telocvične za cenu 12 000,- €. 
 
Hlasovanie: „za“ –5 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Víglaský)  
  „zdržal sa“ – 1 (Šmondrk) 

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

                   starostka obce 
 
 

18. Návrh na schválenie verejného obstarávania Územného plánu Obce Veľká Lehota. 
P. starostka oboznámila prítomných, že územný plán musia mať spracované obce nad 2000 obyvateľov. 

U menších obcí sa odporúča spracovať tento dokument, nakoľko je to základný dokument, ktorý určuje ďalší 
rozvoj obce. Zväčšuje sa aj záujem o výstavbu chát a mohli by sa vytipovať oblasti na výstavbu bytových 
domov, príp. ďalšej bytovej výstavby. P. starostka uviedla, že obec by mohla získať na spracovanie dokumentu 
aj dotáciu, musí mať však schválený zámer jeho spracovania a zrealizované verejné obstarávanie. Spracovanie 
územného plánu stojí cca. 16 000,- €, pričom obec by možno dofinancovala polovicu. Do verejného 
obstarávania si obec môže zapracovať podmienku, že tvorba dokumentu sa začne až keď sa podarí obci získať 
dotáciu zo štátu. Poslanci boli za spracovanie tohto dokumentu, navrhli nájsť aj pôvodný zámer rozvoja územia, 
možno by sa ním dalo v niektorých oblastiach inšpirovať.  
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Uznesenie č. 64/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A/ S c h v a ľ u j e 
Vyhlásenie verejného obstarávania Územného plánu Obce Veľká Lehota. 
 
 
B/ P o v e r u j e 
Starostku obce zabezpečiť realizáciu verejného obstarávania 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

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

                   starostka obce 
 

19. Žiadosť o vyjadrenie sa k stavbe rodinného domu v časti obce Inovec 
P. starostka informovala prítomných o žiadosti p. Černáka, ktorý má záujem o kúpu pozemku na Inovci 

za účelom budúcej výstavby rodinného domu. Jedná sa o pozemky vo vlastníctve p. Petra Mánika a p. Heleny 
Sliačanovej, parc. E-KN 738/1 a 2, pričom výstavba by mala byť pravdepodobne realizovaná na parc. 738/1. P. 
starostka uviedla, že p. Černák bol informovaný o tom, že v podmienkach stavebného povolenia bude 
nezabezpečovanie pravidelného odvozu smetí v časti Inovec (v obci sú kontajnery), nebude sa udržiavať 
miestna komunikácia a nebudú pripojení na vodovod, musia si vyvŕtať studňu. Poslanci voči výstavbe za 
daných podmienok nemali výhrady. 

 
Uznesenie č. 65/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S ú h l a s í 
S výstavbou rodinného domu v časti obce Inovec na parc. E-KN č. 738/1 za podmienok nezabezpečovania 
odvozu odpadu, neudržiavania miestnej komunikácie a povinnosti vyvŕtania studne ako vodného zdroja.  
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

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

                   starostka obce 
 

20. Zasadnutie Krízového štábu CO. 
Starostka obce a účtovníčka obce Ing. Mániková informovali poslancov, že zasadnutie Krízového štábu 

CO sa musí uskutočniť 2x ročne ako príprava na zvládanie mimoriadnych udalostí a predchádzanie im. Obec 
spracováva všetku potrebnú dokumentáciu a odovzdáva ju Okresnému úradu.  

 
21. Doplnenie do programu: Schválenie ročnej odmeny hlavnej kontrolórke obce 

Starostka obce oboznámila poslancov, že môžu dať hlavnej kontrolórke obce odmenu za prácu, a to 
10%, 20% alebo 30% z jej ročného platu. Poslanci sa rozhodli pre možnosť odmeniť p. kontrolórku sumou 
304,80 €, čo je 20% z jej ročného platu. 

 
Uznesenie č. 66/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Odmenu hlavnej kontrolórky obce za rok 2015 vo výške 20% z ročného platu, t.j. 304,80 €.  
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

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

                   starostka obce 
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22. Rôzne – podanie informácie o kolaudácii a otvorení nového Multifunk čného ihriska pri ZŠ 
P. starostka informovala poslancov, že za výstavbu ihriska uhradila faktúru vo výške 73 000,- €. Z celkovej 
vysúťaženej sumy bolo zadržaných 10%, t.j. 8400,- €, nakoľko dodávateľ nedodal ochranné siete podľa 
vzorky z verejnej súťaže. Siete mala dodať subdodávateľská firma Sportreal Nitra, ale táto svoje slovo 
nedodržala a zbytočne zdržiavala situáciu. P. Baranec z firmy Unistav NB s.r.o. sa rozhodol, že siete 
nakoniec objedná nanovo u druhého dodávateľa. Za tento stav bude firma Unistav NB s.r.o. penalizovaná 
sumou 25 € za každý deň omeškania. Vyfakturovaná bola len vysúťažená suma z VO, žiadne naviac práce 
neboli fakturované, aj keď firma Unistav NB   vykonala naviac práce pri spevnení základov a na 
 prístupových schodoch.   
 
- Podanie informácie o spracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, p. starostka 
informovala o spracovaní nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Dokument 
je zverejnený na web stránke obce a bude zaradený na schvaľovanie do programu ďalšieho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. V súčasnosti bol dokument zaslaný na stanovisko Okresnému úradu, odboru 
životného prostredia v Žarnovici. 

 
 

23. Diskusia.  
 
 

24. Návrh na uznesenie a záver. 
Po prerokovaní všetkých bodov zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválení uznesení č. 50-66/2015, 

p.- starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila o 21:00 hod. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková 
 
 
Overovatelia: 
Helena Cibiriová         ........................   Marta Šmondrková 

    starostka obce 
 
RNDr. Peter Michálik        ......................... 
 


