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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.02.2016 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnené poslankyne : Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, 
Ospravedlnená hlavná kontrolórka :  Mária Šalková 
Overovatelia: Jaroslav Víglaský a Mgr. Pavel Kocian 
Zasadnutia sa zúčastnilo 13 obyvateľov obce. 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 11.12.2015 

     3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2015 
4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  Veľká Lehota 
5. Správa o výsledku Inventarizácie k 31.12.2015 
6. Ročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2015   
7. Návrh na schválenie Štatútu obce Veľká Lehota 
8. Návrh na schválenie strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľká 
Lehota 2015 – 2024“, 
9.  Návrh na schválenie „Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veľká Lehota 2015 – 2020“ 
10. Návrh na schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy so spoločnosťou ENVI-PAK, a. s., Bratislava 
o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z triedeného zberu 
11. Návrh na schválenie Zmluvy o zabezpečovaní BOZP, PO a PZS s firmou AJUVA Š+S s.r.o., Banská Bystrica 
12. Návrh na schválenie Zmluvy o výkupe vedľajších živočíšnych produktov – použitých potravinárskych olejov 
a tukov s firmou LADISCO s.r.o., Považany 
13. Návrh na vyhlásenie verejnej ponuky so zníženou cenou na nedokončenú telocvičňu  
14. Návrh na vyhlásenie verejnej ponuky so zníženou cenou na elektrickú panvicu zo ZŠ s MŠ 
15. Návrh na schválenie cenovej ponuky a Zmluvy o právnej pomoci pri majetkovo-právnom vysporiadaní 
nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehota,  MK v časti Pirte a ulička u Vatalov.  Podanie informácie o doterajšom 
vysporiadaní MK, príprave ďalších MK na vysporiadanie a informácia o zaslaní žiadosti na SPF o vrátenie pozemkov 
do vlastníctva obce 
16. Návrh na schválenie zámeru odkúpenia prístupovej cesty k prameňu Žitavy a informácia o zaradení regulácie toku 
rieky Žitava do Investičnému programu SVP, š.p.  na roky 2016 – 2021 
17.  Zasadnutie Krízového štábu CO 
18. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce 
19. Rôzne 
- výber úsekov MK na rekonštrukciu v roku 2016  
- informácia o odstránení závad na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ s MŠ 
- informácia o podaní žiadosti o dotáciu na ministerstvo financií  SR na Opravu a údržbu Domu smútku a Kolumbária 
vo výške 12 500,- € 
- informácia o podaní žiadosti o dotáciu na MŠVVaŠ SR na výstavbu novej telocvične a jej vybavenie v priestoroch 
bývalých dielní ZŠ vo výške 200 000,- € 
-  informácia o podaní žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovných miest pre 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 
- informácia o plánovanom vypílení smrekov v areáli ZŠ s MŠ z dôvodu realizácie oplotenia školskej záhrady 
- informácia o príprave kmeňov spílených líp na ďalšie spracovanie 
- informácia o oprave oplotenia pri amfiteátri, oprava mostových zábradlí v obci a výroba bránky pri urnovej stene 
a Dome smútku 
- posúdenie návrhov na ďalšie využitie budovy bývalého Zdravotného strediska 
- informácia o množstve a nákladoch za odvoz a uloženie KO za rok 2015 
- informácia o spotrebe elektrickej energie za rok 2015 
- informácia o žiadosti o spoluprácu so SSE, a. s., pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov a 
o žiadosti o stanovisko k investičnému zámeru zahustenie TS v časti obce Garajovci 

    20. Diskusia. 
    21. Návrh na uznesenie a záver. 
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1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, určenie overovateľov zápisnice. 

Zasadnutie otvorila starostka obce o 18:00 hod. a privítala prítomných. Za overovateľov zápisnice 
navrhla Jaroslava Víglaského a Mgr. Pavla Kociana. Zároveň prečítala návrh programu. Overovatelia a 
program bol všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválený. 

 
Uznesenie č. 1/2016 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
1. p. Jaroslava Víglaského a Mgr. Pavla Kociana za overovateľov zápisnice 
2. program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –5 (Mgr. Kocian, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský)  

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

     starostka obce 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 11.12.2015 

 
Účtovníčka a ekonómka obce Ing. Mániková prečítala kontrolu plnenia uznesení zo dňa 11.12.2015: 

Uznesenie č. 50/2015 splnené - schválení overovatelia zápisnice a program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva 
Uznesenie č. 51/2015 splnené - vzatá na vedomie správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.9.2015 
Uznesenie č. 52/2015 splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ 
Uznesenie č. 53/2015 splnené – schválené VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Uznesenie č. 54/2015 splnené – schválené VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa MŠ a dieťa a žiaka školských zariadení 
Uznesenie č. 55/2015 splnené – schválené VZN č. 3/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa a na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v ZŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, v ŠKD a vo VŠJ 
s úpravami 
Uznesenie č. 56/2015 splnené – schválený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľká Lehota na 
I. polrok 2016 
Uznesenie č. 57/2015 splnené – vzatá na vedomie správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly štatútu obce 
Uznesenie č. 58/2015 splnené – schválený rozpočet Obce Veľká Lehota na roky 2016-2018 
Uznesenie č. 59/2015 splnené – schválený plán zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote na rok 
2016 
Uznesenie č. 60/2015 splnené – schválená ústredná inventarizačná komisia, a dielčie inventarizačné komisie 
Uznesenie č. 61/2015 splnené – schválená tvorba opravnej položky na nedokončenú telocvičňu v účtovníctve 
obce vo výške 204 799,77 € k 31.12.2015 
Uznesenie č. 62/2015 splnené – schválené vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na elektrickú panvicu zo ZŠ 
s MŠ za cenu 1500,- € 
Uznesenie č. 63/2015 splnené – schválené vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na stavbu nedokončenej 
telocvične za cenu 12 000,- € 
Uznesenie č. 64/2015 pripravuje sa – schválené vyhlásenie verejného obstarávania Územného plánu Obce 
Veľká Lehota 
Uznesenie č. 65/2015 splnené – súhlas 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. 
Uznesenie č. 66/2015 splnené – schválená odmena pre hlavnú kontrolórku obce za rok 2015 vo výške 20% 
z ročného platu, t.j. 304,80 €. 
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3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2015 

Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2015 je zverejnená na web stránke obce. P. starostka 
a účtovníčka obce informovali poslancov o hlavných aktivitách realizovaných do 31.12.2015. Poslanci 
k čerpaniu nemali výhrady a jednohlasne ho vzali na vedomie. 

Uznesenie č. 2/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
B e r i e   n a   v e d o m i e 

1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 31.12.2015 
2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.12.2015. 

 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Jozef, 
Šmondrk Peter – č. d. 439,  Víglaský Jaroslav )  

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

     starostka obce 
 
V rámci čerpania rozpočtu obce boli poslanci informovaní aj o výdavkoch na stavbu multifunkčného ihriska 
a o tom, že firme UNISTAV NB bolo zadržaných 10% z vysúťaženej ceny, t. j. 8 120,53 €. P. starostka 
vysvetlila poslancom situáciu. Dňa 6.11.2015 bol v rámci preberania a odovzdania stavby podpísaný protokol, 
v ktorom boli uvedené aj vady a nedorobky – ochranné siete a siete na bránkach neboli dodané v súlade so 
vzorkou z verejného obstarávania. Dodávateľ – firma Unistav NB mala siete vymeniť do 24.11.2015, od tohto 
dátumu majú byť uplatňované voči firme penále 25,- € za každý deň omeškania. Dňa 18.12.2015 firma 
namontovala ochranné siete v súlade so vzorkou. Siete však neboli vymenené na malých bránkach a veľkých 
bránach, teda firma bola v omeškaní 24 dní, z čoho by vyplynula penalizácia 600 €. Na malých vstupných 
bránkach firma siete vymenila 25.1.2016. Do tohto dátumu by za toto omeškanie o ďalších 37 dní bola 
penalizácia dokopy 1 550 €. Zasadnutia sa zúčastnil aj p. Baranec z firmy UNISTAV NB, ktorý oponoval, že 
pri preberacom konaní sa dohodlo, že siete sa majú vymeniť iba po obvode ihriska, brány tam pôvodne 
spomenuté neboli. Taktiež dodal, že 18.12.2015 vymenili ochranné siete po obvode ihriska a nevšimli si, že 
subdodávateľská firma im nedodala a nevymenila malé siete na vchodových bránkach, ktoré museli opäť 
objednať a čakať na ich dodávku, aby ich mohli namontovať. Ďalej p. Baranec ukázal poslancom fotografie 
okolitých ihrísk, na ktorých sú stĺpiky v širokých rozostupoch ako to bolo naprojektované aj na tomto ihrisku 
a siete potom ovísajú, predložil poslancom rozpis naviac prác, ktoré mu neboli zaplatené a uviedol, že ihrisko 
postavené jeho firmou je veľmi kvalitné. Peniaze zadržané obcou mu chýbajú, nech sa však poslanci rozhodnú 
akokoľvek, siete už meniť nebude a taktiež nebude môcť zdarma zrealizovať časť oplotenia školskej záhrady. 
Podotkol ešte, že siete, ktoré boli predtým, boli podľa neho lepšie a kvalitnejšie, aj keď neboli uzlové, ale 
lepené. P. starostka k tomu dodala, že obec požadovala len to, aby firma dodala všetky siete v súlade so 
vzorkami z verejného obstarávania. Je na poslancoch, aké stanovisko zaujmú. Ak im nevadí iný typ sietí na 
futbalových a hokejových bránkach, nech sa potom nikto nepríde na siete sťažovať. Mgr. Kocian k problému 
uviedol, že ihrisko športovci využívali od jeho otvorenia, iné siete im nijako nebránili v jeho funkčnosti. 
Poslanci sa jednohlasne rozhodli, že siete na bránkach môžu zostať také, aké sú tam dodané a zároveň firme 
UNISTAV NB odpustili penále za oneskorené dodanie sietí, pričom firma UNISTAV NB sa zaviazala, že 
nebude obci fakturovať výkop a betónovanie schodov k ihrisku. Na základe rozhodnutia poslancov p. starostka 
prisľúbila, že zadržané prostriedky budú firme nasledujúci pondelok vyplatené. 

Uznesenie č. 3/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
 odpustenie penále firme UNISTAV NB, Nová Baňa za oneskorené dodanie sietí v súlade so vzorkami 
z verejného obstarávania. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef , RNDr. Michálik Peter, 
Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav)  

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

     starostka obce 
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4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota 

 
Účtovníčka obce Ing. Mániková informovala poslancov o navrhovaných zmenách rozpočtu obce a ZŠ 

s MŠ. Zmeny rozpočtu boli poslancom zaslané spolu s pozvánkou a mohli sa s nimi vopred oboznámiť. ZŠ 
s MŠ upravovala prostriedky len štátneho rozpočtu, o 6 459,- € bol navýšený rozpočet na ZŠ – 1. a 2. stupeň,  
5 680,- € dostala škola prostriedky na asistenta učiteľa, 78,- € bol navýšený rozpočet na vzdelávacie poukazy, 
o 228,- € bol znížený rozpočet na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, o 54 € zvýšený rozpočet na 
predškolákov v MŠ a 5 720,23 € ZŠ ušetrila z r. 2015 a môže ich použiť na prevádzku do 31.3.2016. K týmto 
zmenám navrhla škola ešte doplniť navýšenie ďalších výdavkov na školu v prírode o 3 400,- € a na lyžiarsky 
kurz 5 250,- €. Tieto prostriedky sú tiež zo štátneho rozpočtu. Ing. Mániková uviedla, že žiaci absolvovali 
lyžiarsky kurz od 22.2. do 26.2.2016, p. riaditeľka ich bola pozrieť, učitelia aj deti boli spokojní so stravou, 
s ubytovaním, žiaci boli dobrí a slušní, všetci čo sa kurzu zúčastnili  sa naučili lyžovať.  

V zmenách rozpočtu obce bolo navrhnuté navýšiť príjmy o vyššie spomenuté dotácie poskytnuté škole 
v celkovej výške 20 693,- €. Obec sa zároveň zapojila do projektu na podporu zamestnanosti z Úradu práce, 
soc. vecí a rodiny, na 9 mesiacov zamestná na polovičný úväzok nezamestnaných, pričom 95% ceny práce bude 
financovaných z európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu, na čo navrhuje obec zvýšiť príjmy aj 
výdavky o 11 700,- €, o 8 120,53 € upraviť príjmy a výdavky – doplatok na multifunkčné ihrisko a o 635,- € 
navýšiť výdavky na spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Zmeny rozpočtu 
obce a ZŠ s MŠ poslanci jednohlasne schválili. 

 
Uznesenie č. 4/2016 

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:     46 233,76 SPOLU 

  312012 111  + 6 459,- Prenesené kompetencie pre ZŠ 

  312012 111  + 5680,- Na asistenta učiteľa 
  312012 111  + 78,- Na vzdelávacie poukazy 

  312012 111 - 228,- Pre deti zo SZP 

  312012 111  +54,- Na predškolákov 

 312012 111  + 8 650,- Na školu v prírode a na lyžiarske kurzy 

  312001 
11T1, 
11T2  + 11 700,- 

Dotácia na mzdy, odvody a prac. pomôcky – projekt na 
podporu zamestnanosti z ÚPSVaR 

  453 131F  + 5 720,23  Prenesené komp. pre ZŠ – zostatok z r. 2015 

 454001 46 + 8 120,53 Z Rez. Fondu na doplatok na ihrisko 

VÝDAVKY:     6 148  SPOLU 

06.2.0 – Rozvoj obce 637005 41  + 635,- 
Spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja obce  

 633006 41 - 635,- Všeobecný materiál 

  610,620 
11T1, 
11T2  + 11 700,- 

Mzdy a odvody a prac. pomôcky – projekt na podporu 
zamestnanosti z ÚPSVaR 

     

08.1.0 – TJ a šport 717001  46  + 8 120,53 Doplatok za multifunkčné ihrisko 
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2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ. 
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Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter, 
Šmondrk Peter , Víglaský Jaroslav)  

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

     starostka obce 
 
5. Správa o výsledku Inventarizácie k 31.12.2015 

Účtovníčka a ekonómka obce Ing. Mániková oboznámila prítomných so správou z inventarizácie 
vykonanej k 31.12.2015, o stave majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. K stavu účtov p. starostka 
dodala, že na bežnom účte obce bolo k 31.12.2015 50 684,08 €, z toho 5 720,23 € boli nevyčerpané prostriedky 
ZŠ z r. 2015 a zadržaných bolo 8 120,53 € za ihrisko. T. j. obec postavila z vlastných prostriedkov ihrisko za 
vyše 80 000,- €, zrealizovalo sa v r. 2015 veľa ďalších vecí, pričom z rezervného fondu vo výške 191 725,09 € 
sa nečerpalo, práve naopak sa dokázalo ušetriť vyše 36 800,- €. Poslanci správu vzali jednohlasne na vedomie. 

 
Uznesenie č. 5/2016 

Obecné zastupiteľstvo 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu o výsledku Inventarizácie k 31.12.2015 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter, 
Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav) 

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

     starostka obce 
 

6. Ročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2015 
P. starostka uviedla, že p. kontrolórka ospravedlnila svoju neúčasť na zasadnutí OZ, preto poslancov 

s jej ročnou správou oboznámila Ing. Mániková. Všetky opatrenia boli splnené, okrem úpravy štatútu obce, 
ktorý sa bude schvaľovať na aktuálnom zasadnutí, splnené boli aj opatrenia z minulých rokov – zápis stavby 
amfiteátra na liste vlastníctva obce a zverejňovanie na novej web stránke obce v súlade so zákonom a platnými 
štandardami. 

Uznesenie č. 6/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
B e r i e  n a   v e d o m i e 
Ročnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2015 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci „za“ –5 (Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter, 
Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav) 

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

     starostka obce 
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7. Návrh na schválenie Štatútu Obce Veľká Lehota 
P. starostka informovala poslancov, že na základe správy hl. kontrolórky bol prepracovaný Štatút obce, 

nakoľko v ňom nebol správne popísaný erb obce, vlajka obce a nakladanie s finančných prostriedkami počas 
rozpočtového provizória. Poslanci nový Štatút obce jednohlasne schválili. 

Uznesenie č. 7/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Štatút Obce Veľká Lehota 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci „za“ –5 (Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter, 
Šmondrk Peter,  Víglaský Jaroslav) 

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

                 starostka obce 
 

8. Návrh na schválenie strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja obce Veľká Lehota 2015-2024 

Účtovníčka obce Ing. Mániková oboznámila prítomných, že každá obec je povinná mať schválený 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Naša obec ho dala spracovať a platný by mal byť 
na roky 2015-2024, z čoho vyplýva, že ide o dlhodobý programový dokument obce. Návrh PHRSR bol 
zverejnený už od decembra 2015 na webovej stránke obce, poslanci aj občania sa mohli s ním oboznámiť. 
Dokument má 145 strán, popisuje históriu a súčasný stav obce, regiónu, okresu, kraja, väzby na mestá, odvetvia 
a podobne, v jeho programovej časti sú už popísané zámery, ciele, programy a aktivity, ktoré by 
v nasledujúcom období obec mala realizovať, pre zlepšenie života v obci. Všetky aktivity, ktoré program 
obsahuje, nebudú realizované len obcou, ale môžu byť realizované aj podnikateľmi a ďalšími organizáciami. P. 
starostka k PHRSR obce dodala, že ho spracovala firma SCARABEO SK z Banskej Bystrice, ktorá 
spolupracovala aj na tvorbe PHRSR Banskobystrického kraja a na jednom pracovnom stretnutí bola naša obec 
pochválená za to, že má tento dokument spracovaný na vysokej úrovni. Taktiež dokument bez pripomienok 
posúdil aj Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie. Poslanci PHRSR jednohlasne schválili.  

Uznesenie č. 8/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľká Lehota 2015-2024 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci „za“ –5 (Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter, 
Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav) 

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

                 starostka obce 
 

9. Návrh na schválenie „Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veľká Lehota 2015-2020“ 
Účtovníčka obce Ing. Mániková informovala prítomných o spracovaní ďalšieho povinného dokumentu 

obce Komunitného plánu sociálnych služieb. Tento dokument popisuje povinnosti obce v oblasti poskytovania 
sociálnych služieb, starostlivosť o obyvateľov, podpora sociálnych služieb – v súčasnosti dotačná podpora 
terénnych sociálnych služieb a pod. Dokument bol od decembra 2015 zverejnený na web stránke obce, poslanci 
k nemu nemali žiadne pripomienky a jednohlasne ho schválili. 

Uznesenie č. 9/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľká Lehota 2015-2020 
Hlasovanie: všetci prítomní  poslanci „za“ –5 (Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter, 
Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav) 

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

                 starostka obce 
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10.  Návrh na schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., Bratislava 

o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z triedeného zberu. 
P. starostka informovala poslancov, že v zmysle nového zákona o odpadoch do 31.03.2016 musí obec 

podpísať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcu. Ak by si obec nepodpísala do tohto termínu zmluvu so 
žiadnou spoločnosťou, bola by jej náhodným žrebovaním niektorá pridelená. Viaceré obce z tohto regiónu majú 
zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z triedeného zberu uzatvorenú s firmou 
ENVI-PAK, a.s., v deň zasadnutia obecného zastupiteľstva sa p. starostka dozvedela, že mesto Nová Baňa 
podpísalo zmluvu so spoločnosťou NATUR-PACK. Obe spoločnosti našej obci predložili návrh zmluvy, majú 
podobné podmienky, nakoľko sa tieto spoločnosti môžu pohybovať len v medziach nového zákona o odpadoch, 
zástupca spoločnosti NATUR-PACK bol v obci aj osobne. Keďže naďalej nám budú triedený odpad odvážať 
Technické služby mesta Nová Baňa, mala by obec mať zazmluvnenú rovnakú spoločnosť, teda NATUR-
PACK. Poslanci sa pýtali, na akú dlhú dobu je zmluva platná, na čo p. starostka upresnila, že platná je od 
1.7.2016 do konca roka. Od 1.7.2016 by teda daná organizácia mala preplácať obci náklady na zber 
a zneškodnenie separovaného odpadu, ale len pokiaľ bude odpad správne vytriedený. Obec pravidelne 
vyhlasuje spôsob triedenia v rozhlase, každý rok dostávajú občania domov leták o triedení odpadu, a napriek 
tomu stále ľudia buď netriedia, alebo triedia odpad zle. Poslanci sa rozhodli, že môže byť uzatvorená zmluva 
s firmou NATUR-PACK, aby bola zazmluvnená rovnaká organizácia ako má mesto. 

Uznesenie č. 10/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. o zabezpečení systému združeného 
nakladania s odpadmi z triedeného zberu. 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter , 
Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav) 

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

11. Návrh na schválenie Zmluvy o zabezpečovaní BOZP, PO a PZS s firmou AJUVA Š+S s.r.o., Banská 
Bystrica 
P. starostka informovala ďalej poslancov, že obec ako zamestnávateľ by mal zabezpečovať nielen svojim 

zamestnancom, ale aj aktivačným pracovníkom pravidelné školenia BOZP, aj pracovnú zdravotnú službu a pre 
obec činnosť požiarneho technika. Doteraz BOZP a požiarneho technika realizoval pre obec p. Stanislav 
Kocian, po dlhom hľadaní a zisťovaní cien bola vybratá najlacnejšia firma, ktorá zastreší všetky tie oblasti za 
cenu 30,- €/mesačne bez DPH. Firma AJUVA Š+S, s.r.o., Banská Bystrica, zabezpečuje tieto činnosti aj n.o. 
Dominik. RNDr. Michálik, aj ostatní poslanci a p. Baranec sa vyjadrili, že cena je za všetky 3 oblasti prijateľná. 

Uznesenie č. 11/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Zmluvu o zabezpečení BOZP, PO a PZS s firmou AJUVA Š+S s.r.o., Banská Bystrica 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci „za“ –5 (Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter, 
Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav) 

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

 
12. Návrh na schválenie Zmluvy o výkupe vedľajších živočíšnych produktov – použitých 

potravinárskych olejov a tukov s firmou LADISCO s.r.o., Považany 
 

P. starostka nadviazala na informácie o triedení odpadu a nový zákon o odpadoch z bodu č. 10. Nový 
zákon ukladá obciam za povinnosť zabezpečovať aj zber použitých olejov a tukov, preto vyhľadala spoločnosť, 
ktorá tento zber zabezpečuje. Spoločnosť dá obci 240l kontajner (veľká kukanádoba), do ktorého sa bude 
zberať použitý jedlý olej a tuky. Pre občanov dajú 200 lievikov, aby sa mohli do zberu bez problémov zapojiť. 
Olej môžu občania už odteraz zbierať do plastových fliaš a tak odovzdať do zberného kontajnera. Za každý      
1 kg vyzbieraného oleja spoločnosť zaplatí obci 0,15 €. Poslanci zmluvu jednohlasne odsúhlasili. 
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Uznesenie č. 12/2016 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Zmluvu o výkupe vedľajších živočíšnych produktov – použitých potravinárskych olejov a tukov s firmou 
LADISCO s.r.o., Považany 
Hlasovanie: všetci prítomní  poslanci „za“ –5 (Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter, 
Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav) 

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

13. Návrh na vyhlásenie verejnej ponuky so zníženou cenou na nedokončenú telocvičňu. 
14. Návrh na vyhlásenie verejnej ponuky so zníženou cenou na elektrickú panvicu zo ZŠ s MŠ 

      P. starostka informovala poslancov, že zámer odpredať drevostavbu nedokončenej telocvične 
a elektrickú panvicu z bývalej jedálne bol zverejnený v novinách, ale nikto neprejavil záujem o odkúpenie. 
Preto navrhla poslancom znížiť cenu predávaného majetku. Poslanci rozhodli, že elektrickú panvicu má 
obec predať za cenu, ktorú si navrhne kupujúci. K telocvični sa občania pýtali p. starostky, či ju obec 
neplánuje dokončiť, nakoľko v súčasnosti je vyhlásená výzva na poskytnutie dotácie na výstavbu nových 
a rekonštrukciu starých telocviční. P. starostka na to odpovedala, že žiadosť o dotáciu obec podala, kvôli 
krátkosti času spracovávala ju v spolupráci so školou – s p. riaditeľkou a keďže sa jednotne zhodli na tom, 
že aj keby sa veľká telocvičňa dostavala, náklady na jej prevádzku by boli príliš vysoké a nedali sa 
utiahnuť. Pri podávaní žiadosti bol dôležitý počet žiakov  v jednotlivých  triedach, ktorý naša ZŠsMŠ 
nespĺňa, preto sa pokúsili  požiadať o dotáciu a situovať novú malú telocvičňu na miesto bývalých 
školských dielní, na základe spracovanej štúdie ešte v decembri 2015. Žiadosť o dotáciu bola zaslaná na 
sumu 195 000,- € + 5000,- € na vybavenie telocvične. Obec by mala prispieť čiastkou 20 tis. €. Pán  Peter 
Víglaský a niektorí ďalší obyvatelia boli za zachovanie stavby, napríklad na sklad techniky. P. starostka im 
opätovne vysvetľovala, že pre obec je oveľa lacnejšie si techniku a práce s ňou zabezpečiť dodávateľsky len 
na konkrétnu činnosť, technika by nebola na obci využiteľná každý deň a taktiež by nebola práca pre šoféra 
na každý deň, pričom mzda by mu musela byť vyplatená. Obec by mala náklady na zákonnú a havarijnú 
poistku a technický stav. Toto tu už v minulosti bolo a zle to skončilo.  K tejto téme sa vyjadril aj p. 
Baranec, ktorý uviedol, že stavba má svoju hodnotu a že by bola škoda predať ju pod cenu. Účtovníčka Ing. 
Mániková dodala, že hodnota stavby bola určená znaleckým posudkom a potenciálnych záujemcov odradili 
ďalšie náklady spojené s demontovaním stavby a následným odvozom. P. Baranec na to dodal, že pre 
kupujúceho by malo byť jedno, či si materiál dovezie zo skladu dreva, alebo od telocvične. Náklady na 
dovoz by mal aj tak. Poslanci sa teda rozhodli, že zatiaľ ponechajú predajnú cenu stavby 12 000,- €.  

Uznesenie č. 13/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

Opätovné vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na nedokončenú telocvičňu za najnižšiu predajnú cenu 
12 000,-€ 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci „za“ –5 (Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef , RNDr. Michálik Peter, 
Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav) 

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

 
Uznesenie č. 14/2016 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na elektrickú panvicu zo ZŠ s MŠ za zníženú predajnú cenu – za 
cenu ponúknutú kupujúcim. 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci „za“ –5 (Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter, 
Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav) 

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

                   starostka obce 
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15. Návrh na schválenie cenovej ponuky a zmluvy o právnej pomoci pri majetkovo-právnom 
vysporiadaní nehnuteľností v k.ú. Veľká Lehota, MK v časti Pirte a ulička u Vatalov. Podanie 
informácie o doterajšom vysporiadaní MK, príprave ďalších MK na vysporiadanie a informácia 
o zaslaní žiadosti na SPF o vrátenie pozemkov do vlastníctva obce. 

Starostka obce informovala poslancov, že doteraz sa obci podarilo vysporiadať pozemky pod miestnymi 
komunikáciami u Gábrišov, od Domova dôchodcov na Vígľaš,   k amfiteátru, pod amfiteátrom, u Vatalov, 
na Víglaši a v súčasnosti sa vysporadúvajú pozemky pod cestou u Jenisov a u Garajov k V. Klimekovi. Po 
vysporiadaní sa jednotlivé rozdrobené parcely dávajú zakresliť a zlučovať geometrickým plánom do jednej 
parcely, aby na mape bolo zreteľné a prehľadné, že sa jedná o miestnu prístupovú komunikáciu. Vo 
vysporiadaní pozemkov je však potrebné pokračovať, pretože ešte zostáva niekoľko miestnych 
komunikácií, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. V súčasnosti sa dali zamerať geometrickým plánom ďalšie 
2 úseky – MK Pirte (od križovatky pri p. Jánovi Búrym po Jozefa Šmondrka) a ulička u Vatalov . Na 
majetko-právne vysporiadanie týchto úsekov dala ešte predtým ponuku JUDr. Petrušová za cenu 2 500,- €, 
pričom pozemky by sa od vlastníkov odkupovali za obvyklú cenu 1,85 €/1 m2. P. starostka ďalej 
informovala poslancov, že referentka obecného úradu Ing. Vatalová pripravila zoznam všetkých pozemkov 
a žiadosť o ich vrátenie zo súčasného vlastníctva Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obce. 
Takýmto spôsobom sa nám podarilo získať cestu od Vojšína k vodojemu, ale aj tá musela byť najprv 
zameraná geometrickým plánom a jej vysporiadanie so SPF trvalo obci 2 roky.  

Uznesenie č. 15/2016 
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 
vysporiadania nehnuteľností v  k. ú. Veľká Lehota, a to miestne komunikácie v časti obce Pirte a ulička 
u Vatalov za sumu 2 500,- €. Pozemky pod miestnymi komunikáciami budú vysporiadavané za cenu v mieste 
obvyklú, a to 1,85 €/1 m2.  
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci „za“ –5 (Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter, 
Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav) 

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

 
16. Návrh na schválenie zámeru odkúpenia prístupovej cesty k prameňu Žitavy a informácia o zaradení 

regulácie toku rieky Žitava do Investičného programu SVP, š.p. na roky 2016-2021 
P. starostka ďalej oboznámila poslancov so zámerom vysporiadať pozemky – prístupovú cestu 

k prameňu Žitava. Až po schválení tohto zámeru bude obec ďalej konať a rokovať s vlastníkmi pozemkov 
o ich odpredaji za obvyklú cenu. Okrem prístupovej cesty, ktorá by viedla popod dom p.Júlii Kupčiovej by 
navrhovala odkúpiť aj pozemok na druhej strane cesty v časti Pirte, vedľa kontajnerov na triedený odpad, 
ktorý by v budúcnosti slúžil ako parkovisko pre turistov. Prameň Žitavy by sa potom patrične označil, 
prístupová cesta vysypala štrkom a v budúcnosti by sa mohol pri prameni urobiť altánok alebo posedenie 
a urobiť z tejto oblasti takú rekreačnú zónu prístupnú občanom, aj turistom, ktorí sa o tento prameň neustále 
zaujímajú. Poslanci boli za to, aby sa vykúpili aj pozemky pod prameňom a v jeho okolí, nielen prístupová 
cesta. Nech sa geometrickým plánom zameria, akú plochu by obec mala odkúpiť a prípadne dá spracovať 
návrh alebo štúdia úpravy okolia tohto prameňa. P. starostka ešte k prameňu Žitava uviedla, že obec podala 
žiadosť na Slovenský vodohospodársky podnik o vyregulovanie toku rieky Žitava. SVP, š.p. požiadavku 
obce zaradil do svojho investičného plánu na roky 2016-2021, avšak súčasne uviedol, že v r. 2016 túto 
činnosť realizovať nebude, pretože sa musí riadiť výškou svojich disponibilných prostriedkov.  

Uznesenie č. 16/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

Zámer Obce Veľká Lehota o odkúpenie prístupovej cesty k prameňu Žitavy  
Hlasovanie: všetci prítomní  poslanci „za“ –5 (Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter, 
Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav) 

...................  Marta Šmondrková   
                   starostka obce 
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17. Zasadnutie Krízového štábu CO 

Účtovníčka obce Ing. Mániková oboznámila prítomných s povinnosťami krízového štábu civilnej ochrany, 
podľa ktorých má štáb zasadať min. 2x ročne. Obec si priebežne plní povinnosti vyplývajúce zo Zamerania 
činnosti, vedie potrebnú evidenciu, pravidelne hlási štatistické údaje a pod. V prípade mimoriadnej situácie 
by musel zasadnúť krízový štáb a riešiť ju, ako napr. pri záplavách v obciach pri rieke Hron. 
 

18. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce 
Starostka obce predložila v súlade so zákonom poslancom, komisii, ale aj občanom k nahliadnutiu 
oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. 
 

19. Rôzne- výber úsekov MK na rekonštrukciu v roku 2016 
P. starostka informovala prítomných, že v r. 2016 sa plánuje pokračovať v rekonštrukcii miestnych 

komunikácií. Aby sa mohli pripravovať materiály na verejné obstarávanie, je potrebné vytipovať si úseky, 
ktoré je potrebné zrekonštruovať. Ukázala poslancom mapu obce, na ktorej boli zobrazené farebne už 
zrekonštruované úseky a úseky, ktoré je potrebné rekonštruovať – Chujacovci od dolného závozu k V. 
Číkovej, od Hudcov na Víglaš, od kostola cez Šmondrkov do Burov, od Domu smútku po Mánikov k hl. 
ceste, u Jenisov, uličku pri pohostinstve, u Vaškov k A. Kocianovej – 2. vrstva, k A. Garajovi (od pekárne), 
k V. Klimekovi u Garajov, od OcU do Burov k J. Mihálovi, od hlavnej cesty k M. Kocianovej v časti Pirte, 
cesty u Garajov, Inovec smer Drozdovo a cesta k amfiteátru. Poslanec J. Mihál upozornil, aby sa cesty 
merali tak, aby kopírovali staré cesty. P. starostka uviedla, že cesty sa teraz merali práve týmto spôsobom 
a na základe týchto rozmerov bude pripravená dokumentácia. 

 
- informácia o odstránení závad na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ s MŠ 

Tento bod bol riešený počas čerpania rozpočtu. 
- informácia o podaní žiadosti o dotáciu na ministerstvo financií SR na Opravu a údržbu Domu 

smútku a Kolumbária vo výške 12 500,- € 
P. starostka informovala poslancov, že bola zaslaná žiadosť o dotáciu na opravu a údržbu Domu smútku 
(fasáda, náter strechy, vchodová vitráž...) a Kolumbária (fasáda a dlažba) na sumu 12 500,- €. Tieto opravy 
sú na r. 2016 naplánované, v prípade získania dotácie by obec ušetrila. 

- informácia o podaní žiadosti o dotáciu na MŠVVaŠ SR na výstavbu novej telocvične a jej 
vybavenie v priestoroch bývalých dielní ZŠ vo výške 200 000,- € 
Tento bod bol riešený pri bode 13 pri predaji drevostavby nedokončenej telocvične. 

- informácia o podaní žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvorenia 
pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 
Tento bod bol riešený pri zmenách rozpočtu obce. 

- informácia o plánovanom vypílení smrekov v areály ZŠ s MŠ z dôvodu realizácie oplotenia 
školskej záhrady 

P. starostka informovala, že ZŠ s MŠ začala s realizáciou oplotenia školskej záhrady, kvôli ktorému 
bolo potrebné spíliť 3 vysoké smreky. Drevo z nich môže byť znovu napílené a použité na lavičky alebo 
stoly.  

- informácia o príprave kmeňov spílených líp na ďalšie spracovanie 
 Ďalej uviedla, že komplikácie sú aj s kmeňmi zo spílených líp. Niektoré sa sušia a sú pripravené na 
opracovanie rezbárom, niektoré boli však také veľké, že ich p. Toma z Malej Lehoty nemohol napíliť, pretože 
nemá taký veľký gáter a pomohol vybaviť ich odvoz naspäť na Veľkú Lehotu. Kmene sú uložené pri veľkom 
ihrisku.   

- informácia o oprave oplotenia pri amfiteátri, oprava mostových zábradlí v obci a výroba bránky 
pri urnovej stene a Dome smútku 

 P. starostka ďalej informovala, že tento rok je plánované opraviť oplotenie okolo amfiteátra, nakoľko 
drevo je staré, zhnité a zničené vandalmi. P. Rudolf Kocian navrhol pre dlhšiu životnosť dreva privariť kovovú 
podperu medzi stĺpikmi, na ktorú bude osádzať drevené latky. Na kovovú konštrukciu oslovila p. starostka p. 
Bránika, taktiež  mu zadala výrobu zábradlí pri pohostinstve a do Gábrišov, opravu zábradlí v obci a výrobu 
bránky pri urnovej stene a bránky s pevným dielcom pri Dome smútku. 
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- posúdenie návrhov na ďalšie využitie budovy bývalého Zdravotného strediska 
P. starostka požiadala poslancov, ale aj prítomných obyvateľov, aby navrhli, ako ďalej nakladať s budovou 

bývalého Zdravotného strediska. Návrhov bolo niekoľko – prizvať do obce druhého obvodného lekára, nakoľko 
so súčasným nie sú obyvatelia veľmi spokojní, prerobiť stredisko na nájomné byty, príp. na ubytovňu. Poslanec 
J. Mihál navrhol, aby budovu obec prerábala z vlastných prostriedkov, nie cez Štátny fond rozvoja bývania, aby 
nebola zaviazaná jej využitím len na nájomné byty počas 30 rokov. Navrhol p. starostke, aby dala spracovať 
štúdiu jej prerábky s predbežným rozpočtom. 

- informácia o množstve a nákladoch za odvoz a uloženie KO za rok 2015 
P. starostka už pri schvaľovaní organizácie zodpovednosti výrobcu informovala prítomných, že pokiaľ 

nebudú obyvatelia poriadne odpad triediť, náklady na jeho odvoz a likvidáciu budú stále vyššie. Výrazne sa 
majú zvýšiť poplatky za skládkovanie. Pokiaľ by obec mala uhradené poplatky za odpad od všetkých 
obyvateľov obce, doplácala by na jeho odvoz a likvidáciu 2097,08 €, t. j. poplatok za odpad by mal 
v budúcnosti vzrásť približne o 2,- €/1 osobu.   

- informácia o spotrebe elektrickej energie za rok 2015 
K prehľadu spotreby el. energie p. starostka uviedla, že v r. 2015 obec ušetrila na spotrebe el. energie na 

verejnom osvetlení, okrem časti Inovec. Len v tejto časti neboli vymenené svietidlá za úsporné LED, preto ich 
dala teraz vymeniť, aby bola úspora na spotrebe v celej obci. 

- informácia o žiadosti o spoluprácu so SSE, a.s., pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných 
porastov a o žiadosti o stanovisko k investičnému zámeru zahustenie TS v časti obce Garajovci 
Dňa 25.01.2016 obdržala obec žiadosť Stredoslovenskej energetiky, a. s. o spoluprácu a informovanie 

občanov, že v mesiacoch január – marec 2016 plánujú zrealizovať kontrolu obce a vypíliť porasty presahujúce 
do elektrického vedenia. Zároveň upozornili, že je pod el. vedením stavať stavby, vysádzať a pestovať porasty 
presahujúce 3 metre a občania sú povinní pracovníkom SSE umožniť opíliť porasty pod vedením na ich 
pozemku, inak sa môžu dopustiť trestného činu.  

Okrem toho SSE, a.s. plánuje v časti obce Garajovci zahustiť sieť. V časti Cudenice odkúpil 2 rodinné 
domy po A. Kocianovej nový majiteľ, ktorý požiadal SSE o zahustenie siete, nakoľko v domoch plánuje 
elektrické kúrenie. Osobne bola p. starostka so zástupcom SSE prejsť trasu, kadiaľ by realizovali výkopy, 
žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru však bola zaslaná s úplne inou trasou, pričom by rozkopali novú 
cestu u Garajov vrátane odvodnenia, mohli by poškodiť nový vodovod a plánovali trasu ukončiť na 
súkromných pozemkoch. P. starostka zaslala zamietavé stanovisko, na základe čoho prišiel opäť zástupca SSE, 
a.s. a za prítomnosti vlastníkov súkromných pozemkov sa dohodli na novej trase, ktorá bude končiť pri 
zdravotnom stredisku. Poslanec Mgr. Kocian uviedol, že tieto aktivity by vôbec nemuseli realizovať výkopom, 
ale tak ako napr. v Starej Hute mohli dať 4-žilový kábel, ktorým by zároveň zabránili aj výpadkom a posilnili 
by výkon.  

 
20. Diskusia.  

V diskusii upozornil p. Vendelín Gábriš na stĺp elektrického vedenia pri jeho dome, ktorý je nahnutý 
a môže byť nebezpečný pre chodcov, aj dopravu. P. starostka prisľúbila, že na túto skutočnosť upozorní SSE, 
a.s. Občania aj poslanci svoje postrehy a názory vyjadrili pri jednotlivých bodoch tohto zasadnutia OZ.  

 
21. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac bodov jednania nebolo, prečítali sa schválené uznesenia č. 1-16/2016, p. starostka 
poďakovala prítomným za bohatú účasť a zasadnutie ukončila o 20:30 hod. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková 
 
 
Overovatelia: 
Jaroslav Víglaský          ........................   Marta Šmondrková 

    starostka obce 
 
Mgr. Pavel Kocian          ......................... 
 


