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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20. mája 2016 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 

 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 

Overovatelia: Ing. Antónia Garajová a Jozef Mihál 

Okrem poslancov sa OZ hlavná kontrolórka obce Mária Šalková a  3 obyvatelia obce. 

 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 26.02.2016 

     3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.03.2016 

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

5. Správa z kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce v ZŠ s MŠ 

6. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 2. polrok 2016 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Veľká Lehota za rok 2015 

8. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Veľká Lehota za rok 2015 

9. Návrh na schválenie internej smernice o Registratúrnom poriadku 

10. Návrh na schválenie dodatku k Zásadám odmeňovania 

11. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy k majetko-právnemu vysporiadaniu časti MK Jenisovci a 

Garajovci 
12. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na  majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod MK 

križovatka Pirte a ulička do Vatalov 

13. Návrh na schválenie zamestnávateľskej zmluvy na Doplnkové dôchodkové sporenie so 

spoločnosťou AXA d.d.s., 

14. Žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Veľká Lehota pre majiteľa rodinného domu č. 517 

Ladislav Mereš, Lipová 4 Tlmače – Lipník parcela E KN 2031/5 v časti obce Víglaš 

15. Žiadosť Ján Zducha o majetko-právne vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome č. 261 v časti 

obce Zduchovci 

16. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo - informovanie o výbere dodávateľa na Opravu fasády a náter 

strechy Domu smútku 

17. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Športový klub Karate Nová Baňa 

18. Návrh na zrušenie uznesenia č. 12/2015 o prevode pozemkov ako dar obci od Jaroslava Káčera, 

bytom Orovnica 

19. Návrh na schválenie rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota 

20. Rôzne 

- Žiadosť o predbežný súhlas k výstavbe rodinného domu v časti obce Podcigliansko na parcele E KN 

1868/144 

- Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k plánovanej stavbe chaty v časti obce Inovec na parcele C 

KN 690/14 

- informácia o neschválení dotácie na výstavbu novej telocvične pre ZŠ s MŠ v priestoroch bývalých 

dielní 

- informácia o výsledku verejnej ponuky na nedokončenú telocvičňu a elektrickú panvicu zo ZŠ s MŠ 

- informácia o zmene odberateľa na triedené zložky komunálneho odpadu 

- informácia o doplnení verejného osvetlenia v časti obce Víglaš – Lúčky 

- informácia o vrátení pozemkov do vlastníctva obce od SPF - MK Inovec 

- informácia o zavedení registra adries 

- informácia o výmene oplotenia na amfiteátri a prípravách na Pohronské slávnosti  dňa 11.06.2016 a na 

23. ročník DFF „Pod Inovcom“ dňa 12.06.2016  

- informácia o výrobe drevenej sochy gajdoša zo spílených líp 

- informácia o autobusovom zájazde na stretnutie Lehôt a Lhot do Ostrožskej Lhoty od 30.06.2016 do 

02.07.2016 

    21. Diskusia. 

    22. 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 Ing. Antóniu Garajovú a p. Jozefa Mihála. Zároveň prečítala návrh 

programu, ktorý navrhla upraviť v bode 11 – schválenie kúpnej zmluvy k majetko-právnemu 

vysporiadaniu časti MK Jenisovci a Garajovci a v bode 12 schválenie kúpnej zmluvy pod MK 

križovatka Pirte a ulička do Vatalov. Overovatelia a program boli všetkými prítomnými 

poslancami jednohlasne schválení. 

U z n e s e n i e č. 17/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

1. Jozefa Mihála a Ing. Antóniu Garajovú za overovateľov zápisnice 

2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef 

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

 

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

     starostka obce 

 

2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 26.02.2016 

Ekonómka, účtovníčka obce Ing. Mániková prečítala kontrolu plnenia uznesení z 26.02.2016: 
Uznesenie č. 1/2016 – splnené – schválení overovatelia zápisnice a program zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva 

Uznesenie č. 2/2016 – vzatá na vedomie – správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2015  

Uznesenie č. 3/2016 – splnené – schválené  odpustenie penálov firme UNISTAV NB, Nová Baňa za 

oneskorené dodanie sietí v súlade so vzorkami z verejného obstarávania.  

Uznesenie č. 4/2016 -  splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  

Uznesenie č. 5/2016 – vzatá na vedomie – správa o výsledku Inventarizácie k 31.12.2015  

Uznesenie č. 6/2016 – vzatá na vedomie – ročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hl. 

kontrolórky za rok 2015  

Uznesenie č. 7/2016 – splnené – schválený štatút Obce Veľká Lehota  

Uznesenie č. 8/2016 – splnené– schválený strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obce Veľká Lehota 2015-2024  

Uznesenie č. 9/2016 – splnené – schválený Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľká Lehota 

2015-2020  

Uznesenie č. 10/2016 – nesplnené – neschválená Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy so spoločnosťou 

NATUR-PACK, a.s. o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z triedeného zberu, ale 

so spoločnosťou ENVIPAK, nakoľko spoločnosť Natur-Pack mala už plné kapacity a nepribrala do 

zberu ani mesto Nová Baňa.  

Uznesenie č. 11/2016 – splnené – schválená zmluva o zabezpečení BOZP, PO a PZS s firmou 

AJUVA Š+S s.r.o., Banská Bystrica  

Uznesenie č. 12/2016 – splnené – schválená zmluva o výkupe vedľajších živočíšnych produktov – 

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

Uznesenie č. 13/2016 – splnené – schválené opätovné vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na 

nedokončenú telocvičňu za najnižšiu predajnú cenu 12 000 € 

Uznesenie č. 14/2016 – splnené – schválené vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na elektrickú 

panvicu zo ZŠ s MŠ za zníženú predajnú cenu – za cenu ponúknutú kupujúcim  

Uznesenie č. 15/2016 – splnené  – schválená zmluva o právnej pomoci s JUDr. Petrušovou, Žiar nad 

Hronom za účelom majetko-právneho vysporiadania nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehota, a to MK 

v časti obce Pirte a ulička u Vatalov za sumu 2 500,- €. Pozemky pod MK budú vysporiadavané za 

cenu v mieste obvyklú, a to 1,85 €/1m2  

Uznesenie č. 16/2016 – splnené – schválený zámer Obce Veľká Lehota o odkúpenie prístupovej cesty 

k prameňu Žitavy, zatiaľ sa nezačalo s vykupovaním. 
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3. Čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.3.2016 

Ekonómka a účtovníčka obce Ing. Mániková oboznámila poslancov s čerpaním 

rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.3.2016. Poslanci dostali správu o čerpaní spolu s pozvánkou, je 

zverejnená na úradnej tabuli, aj na webovej stránke obce. Všetci poslanci správu o čerpaní 

rozpočtu obce a ZŠ s MŠ vzali na vedomie. 

 

U z n e s e n i e č. 18/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

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

1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 31.3.2016 

2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.3.2016 

 

Hlasovanie – všetci prítomní „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef 

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

  

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

     starostka obce 

 

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

Ing. Mániková predniesla návrh rozpočtu zmien obce a školy. Poslanci zmeny 

jednohlasne schválili.  

U z n e s e n i e č. 19/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

1. Zmeny rozpočtu obce 

Program  Funkč. klasif. Ekon. klasif. Suma Text 

PRÍJMY:   Spolu  +130 000 €   

    454001 KZ46  + 130 000,- Prevod prostriedkov z Rez. fondu 

 VÝDAVKY:    +130 032 €  

 01.1.1 Výdavky obce  627  KZ 41  +1000,- Doplnkové dôchodkové sporenie 

  
 04.5.1 Pozemné 
komunikácie 717001,  KZ 41,46  +/- 7000,- 

Presun kódu zdroja zo 41 na 46 – 
z rez. fondu  

    716,        KZ 46  + 500,- Projekty na cesty  

    717002   KZ 46  + 130 000,- Rekonštrukcia ciest  

    635006       KZ 41  - 7 900,- Oprava, údržba ciest  

 06.2.0 – Rozvoj obce 637026,620 KZ 41  + 1 000,- Socha gajdoša 

  633004    KZ 41 - 2800,- Hracie zostavy – bežné výdavky 

  712001      KZ 41  + 2 800,- Hracie zostavy – kapitálové výdavky 

 
06.4.0 – Verejné 
osvetlenie 635006     KZ 41  + 3 000,- 

Oprava, údržba ver. osvetlenia, 
výmena žiariviek Inovec, pridávanie 
stĺpov Víglaš 

 08.1.0 – TJ a šport 633004     KZ 41  + 555,- Plechová garáž k multif. ihrisku 

 08.2.0 – amfiteáter 633006     KZ 41  + 1 000,- Materiál na amfiteáter (farba, šrouby...) 

 08.4.0 – Dom smútku 717001     KZ 41  + 866,- Brány na cintorín 

  635006    KZ 41   -400,- Údržba cintorína 

  637004   KZ41  + 400,- Služby – spílenie lipy na cintoríne 

 09.6.0 – VŠJ 637004   KZ 41 + 11,-   Zdravotný preukaz do VŠJ 
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2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef 

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

 

 

        ............... Marta Šmondrková 
    starostka obce 
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5. Správa z kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce v ZŠ s MŠ 

Hlavná kontrolórka obce p. Šalková vykonala kontrolu tvorby a čerpania sociálneho 

fondu v ZŠ s MŠ Veľká Lehota. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. Poslanci vzali 

správu z kontrolnej činnosti jednohlasne na vedomie. 

 

U z n e s e n i e č. 20/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

 

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

Správu z kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce v ZŠ s MŠ 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef 

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

 

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

     starostka obce 

 

6. Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 2. polrok 2016 

P. kontrolórka predniesla poslancom návrh svojej kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016, 

v ktorom plánuje vykonať kontrolu pokladničných operácií a poskytnutých dotácií na 

Obecnom úrade za rok 2015, následné kontroly splnenia opatrení a vypracovanie stanoviska 

k rozpočtu obce na roky 2017-2019. Poslanci plán hl. kontrolórky jednohlasne schválili. 

 

U z n e s e n i e č. 21/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

 

S c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 2. polrok 2016 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef 

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

 

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

     starostka obce 

 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Veľká Lehota za rok 2015 

8. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Veľká Lehota za rok 2015 

Na prerokovávaní týchto a ďalších bodov zasadnutia OZ sa zúčastnila aj poslankyňa Helena 

Cibiriová. Hlavná kontrolórka obce p. Šalková prečítala poslancom svoje stanovisko 

k Záverečnému účtu obce za rok 2015, v ktorom skonštatovala, že obec doplácala na odvoz 

a zneškodnenie komunálneho odpadu 5 838,81 €. Ing. Mániková doplnila, že v tejto sume boli 

zahrnuté aj výdavky na nákup kukanádob, veľkokapacitného kontajnera, vriec a značiek 

zákaz sypania smetí. Starostka obce Marta Šmondrková doplnila, že po odpočítaní týchto 

výdavkov obec doplácala na nakladanie s odpadom cca. 2000,- €, čo by predstavovala 

zvýšenie 2,- €/1 osobu. Nakoľko sa ale tento rok menil zákon o odpadoch a výdavky na 

separovanie by mali byť obci od 2. polroka preplácané organizáciou zodpovednosti výrobcu 

ENVIPAK, poplatok za komunálny odpad sa pre rok 2016 nemenil. Ďalej p. kontrolórka 

pokračovala plnením rozpočtu, kde skonštatovala, že napriek výstavbe ihriska sa podarilo 

obci ušetriť 46 991,27 € bez použitia rezervného fondu. Na základe odporúčania hl. 

kontrolórky schválili poslanci Záverečný účet obce za rok 2015 bez výhrad. 
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U z n e s e n i e č. 22/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ B e r i e   n a    v e d o m i e 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Veľká Lehota za rok 2015 

 

B/ S c h v a ľ u j e 

1. Celoročné hospodárenie Obce Veľká Lehota za rok 2015 bez výhrad 

2. Prevod 100% z výsledku rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií po 

vyčíslení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR za rok 2015 vo výške 46 991,27 € použiť 

na tvorbu rezervného fondu a previesť na osobitný účet rezervného fondu obce. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 

Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

 

 

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

     starostka obce 

 

9. Návrh na schválenie internej smernice Registratúrny poriadok 

Ekonómka a účtovníčka obce Ing. Mániková informovala poslancov, že z dôvodu 

novely zákona o registratúrach a zavedení informačných systémov, bolo potrebné zmeniť 

Registratúrny poriadok obce a určiť spôsob evidencie registratúry aj v týchto informačných 

systémoch. Poslanci smernicu jednohlasne schválili. 

 

U z n e s e n i e č. 23/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Internú smernicu č. 1/2016 Registratúrny poriadok Obce Veľká Lehota 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 

Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

 

 

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

     starostka obce 

 

10. Návrh na schválenie dodatku k Zásadám odmeňovania 

P. starostka informovala poslancov, že k Zásadám odmeňovania sa mal schvaľovať 

dodatok, aby sa v prípade mimoriadnej činnosti poslancov mohli vyplácať po uskutočnení 

činnosti, príp. štvrťročne alebo polročne. Zmena sa navrhla najmä kvôli vyplácaniu trénera 

žiakov vo futbale, ktorým je v súčasnosti poslanec Peter Šmondrk. P. Šmondrk chce odmenu 

za trénovanie použiť na výlet pre žiakov a ostatných športovcov za to, že sa venujú futbalu 

a naďalej ich v tom podporovať. Účtovníčka obce Ing. Mániková doplnila, že na základe 

odporúčania p. kontrolórky by sa zo Zásad mali odstrániť podmienky odmeňovania 

zamestnancov obce, školy, hlavnej kontrolórky a starostky obce, nakoľko to všetko upravuje 

zákon. Po odporúčaniach p. kontrolórky poslanci nakoniec schválili nové Zásady 

odmeňovania poslancov a členov komisií OZ, kde určili výšku odmeny 1000,- € v hrubej 

mzde ako ročnú odmenu za trénovanie žiakov a dospelých.  
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U z n e s e n i e č. 24/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Internú smernicu č. 3/2016 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

a členov komisií Veľká Lehota 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 

Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

 

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

     starostka obce 

 

11. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy k majetko-právnemu vysporiadaniu časti MK 

Jenisovci a Garajovci 

P. starostka informovala poslancov, že prebehli ešte posledné dedičské konania po 

nebohých, ktorí vlastnili podiel v pozemkoch pod miestnymi komunikáciami u Jenisov 

a Garajov. Preto je až teraz možné schváliť odkúpenie týchto podielov od žijúcich dedičov. 

Všetky pozemky sú odkupované v jednotnej cene 1,85 €/m2. 

 

U z n e s e n i e č. 25/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

uzavretie kúpnej zmluvy, na základe ktorej Obec Veľká Lehota, Veľká Lehota 52, IČO: 00 321 061:  
 
a) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 309/13 
vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 239 m2:  

- podiel 3/112 od Márii Jenisovej, rod. Müllerová, nar. 26.06.1954, bytom Machulince, Viničná 
49, 

- podiely 1/16, 3/16 od Dariny Gábrišovej, rod. Hudecová, nar. 01.10.1957, bytom Veľká Lehota 
65, 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
b) odkúpi spoluvlastnícky podiel z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 450/6 vyznačená 
ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2:  

- podiel 1/2 od Jozefa Kociana, rod. Kocian, nar. 29.01.1965, bytom Pitelová 264, 
za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
c) odkúpi v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 449/5 vyznačená ako zastavaná 
plocha o výmere 5 m2:  

- od Márii Garajovej, rod. Garajová, nar. 30.04.1956, bytom Veľká Lehota 163, 
za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
d) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 444/18 
vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2: 

- podiely 3/64, 1/128, 11/384 od Jozefa Garaja, rod. Garaja, nar. 06.05.1966, bytom Veľká 
Lehota 107 (predmetné podiely spolu predstavujú podiel 1/12 z celku), 

- podiely 3/64, 1/128, 11/384 od Márii Lahovej, rod. Garajovej, nar. 07.11.1971, bytom Žiar nad 
Hronom, Partizánska 167/36 (predmetné podiely spolu predstavujú podiel 1/12 z celku), 

- podiel 1/8 od Ireny Sojčíkovej, rod. Pastierovej, nar. 11.03.1976, bytom Velemyšleves 48,    
438 01  Žatec, 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
e) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 444/16 
vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2:  

- podiel 1/4 od Emílii Garajovej, rod. Garajová, nar. 16.03.1956, bytom Žiar nad Hronom, 
Sládkovičova 501/40, 



 8 

- podiely 1/8, 1/8 od Jozefa Garaja, rod. Garaja, nar. 06.05.1966, bytom Veľká Lehota 107 
(predmetné podiely spolu predstavujú podiel 1/4 z celku), 

- podiely 1/8, 1/8 od Márii Lahovej, rod. Garajovej, nar. 07.11.1971, bytom Žiar nad Hronom, 
Partizánska 167/36 (predmetné podiely spolu predstavujú podiel 1/4 z celku),  

- podiel 1/4 od Mgr. Jarmily Šilerovej, rod. Grausová, nar. 06.03.1954, bytom Bratislava - 
Podunajské Biskupice, Perličková 1249/17,  

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
 
f) odkúpi spoluvlastnícky podiel z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 2245/7 
vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2: 

- podiel 1/2 od Emílii Garajovej, rod. Garajová, nar. 16.03.1956, bytom Žiar nad Hronom, 
Sládkovičova 501/40, 

- podiel 1/2 od Mgr. Jarmily Šilerovej, rod. Grausová, nar. 06.03.1954, bytom Bratislava - 
Podunajské Biskupice, Perličková 1249/17, 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
g) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 444/17 
vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, z parc. č. CKN 450/7 vyznačená ako 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2, z parc. č. CKN 2235/12 vyznačená ako zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 15 m2, z parc. č. CKN 2236/3 vyznačená ako zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 15 m2: 

- podiely 1/4, 1/4 od Jozefa Garaja, rod. Garaja, nar. 06.05.1966, bytom Veľká Lehota 107 
(predmetné podiely spolu predstavujú podiel 1/2 z celku), 

- podiely 1/4, 1/4 od Márii Lahovej, rod. Garajovej, nar. 07.11.1971, bytom Žiar nad Hronom, 
Partizánska 167/36 (predmetné podiely spolu predstavujú podiel 1/2 z celku), 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
h) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 2236/4 
vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, z parc. č. CKN 2245/6 vyznačená ako 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2: 

- podiel 1/2 od Jozefa Garaja, rod. Garaja, nar. 06.05.1966, bytom Veľká Lehota 107, 
- podiel 1/2 od Márii Lahovej, rod. Garajovej, nar. 07.11.1971, bytom Žiar nad Hronom, 

Partizánska 167/36, 
za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
ch) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 2245/5 
vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2: 

- podiel 1/2 od Ireny Sojčíkovej, rod. Pastierovej, nar. 11.03.1976, bytom Velemyšleves 48,    
438 01  Žatec, 

- podiel 1/2 od Agnesy Pastierovej, rod. Pastierová, nar. 02.03.1944, bytom Domov pre seniory, 
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
i) odkúpi v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 2235/11 vyznačená ako zastavaná 
plocha o výmere 22 m2:  

- od Ľudovíta Garaja, rod. Garaj, nar. 17.08.1929, bytom Chodov, Školní 734/12, 
kúpnu cenu 1,85 €/m2. 

 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 

Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

 

 

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

     starostka obce 
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12. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy k majetko-právnemu vysporiadaniu pozemkov 

pod MK križovatka Pirte a ulička do Vatalov 

Ďalej p. starostka uviedla, že po spracovaní geometrického plánu p. advokátka JUDr. 

Petrušová pripravila zoznam vlastníkov, od ktorých obec bude odkupovať pozemky pod MK 

križovatka Pirte taktiež za cenu 1,85 €/1 m2. Na uličku do Vatalov bol zatiaľ pripravený 

geometrický plán, p. starostka bola jednať aj s predsedom Coop Jednota Žarnovica, ktorý 

uviedol, že je ochotný rokovať o predaji pozemku medzi pohostinstvom a budovou č. 50 

(bývalým obecným úradom). 

U z n e s e n i e č. 26/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 
 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
uzavretie kúpnej zmluvy, na základe ktorej Obec Veľká Lehota, Veľká Lehota 52, IČO: 00 321 061:  

 
a) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 1290/4 
vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 63 m2 (zameraná geometrickým plánom č. 
10935479-37/16 vyhotovený dňa 11.03.2016, úradne overený dňa 17.03.2016, ktorá sa vytvorila 
z parc. č. EKN 1211/1 vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 63 m2, „d.9“ o výmere 63 m2):  

- podiely 1/6 a 1/6  od Jozefíny Budinskej, rod. Tužinská, nar. 18.05.1928, bytom Nová Baňa, 
Viničná cesta 1/42, 

- podiel 1/6 od Etely Turčanovej, rod. Tutajová, nar. 19.01.1947, bytom Jur nad Hronom 210, 
za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
b) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 1290/7 
vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 (zameraná geometrickým plánom č. 
10935479-37/16 vyhotovený dňa 11.03.2016, úradne overený dňa 17.03.2016, ktorá sa vytvorila 
z parc. č. EKN 1214/21 vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 3 m2, „d.12“ o výmere 3 m2):  

- podiely 1/2  a 1/2  od Antona Ďurčeka, rod. Ďurček, nar. 18.01.1956, bytom Veľká Lehota 214, 
za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
c) odkúpi v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 617/39 vyznačená ako zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 20 m2 (zameraná geometrickým plánom č. 10935479-37/16 vyhotovený 
dňa 11.03.2016, úradne overený dňa 17.03.2016, ktorá sa vytvorila z parc. č. CKN 617/39 vyznačená 
ako ostatná plocha o výmere 20 m2):  

- od Jána Búryho, rod. Búry, nar. 12.03.1929, bytom Veľká Lehota 209, 
za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
d) odkúpi v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 617/43 vyznačená ako zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 58 m2 (zameraná geometrickým plánom č. 10935479-37/16 vyhotovený 
dňa 11.03.2016, úradne overený dňa 17.03.2016, ktorá sa vytvorila z parc. č. EKN 617/7 vyznačená 
ako trvalý trávny porast o výmere 104 m2, „d.14“ o výmere 58 m2):  

- od Cecílii Garajovej, rod. Kocianová, nar. 25.05.1939, bytom Zvolen, E. P. Voljanského 
1368/8, 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
e) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 617/41 
vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 398 m2, z parc. č. CKN 617/40 vyznačená ako 
záhrada o výmere 131 m2 (zamerané geometrickým plánom č. 10935479-37/16 vyhotovený dňa 
11.03.2016, úradne overený dňa 17.03.2016, ktoré sa vytvorili z parc. č. EKN 617/17 vyznačená ako 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1111 m2, „d.18“ o výmere 123 m2, z parc. č. EKN 617/16 
vyznačená ako záhrada o výmere 481 m2, „d.19“ o výmere 275 m2, „d.20“ o výmere 131 m2):  

- podiel 2/3 od Jána Búryho, rod. Búry, nar. 12.03.1929, bytom Veľká Lehota 209, 
- podiel 1/6 od Věry Búryovej, rod. Hávová, nar. 03.10.1936, bytom Frýdek – Místek, Mozartova 

1786, Česká republika, 
- podiel 1/6 od Ing. Daniely Búryovej, rod. Búryová, nar. 25.10.1976, bytom Frýdek – Místek, 

Mozartova 1786, Česká republika, 
za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
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f) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 617/44 
vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 142 m2 (zameraná geometrickým plánom č. 
10935479-37/16 vyhotovený dňa 11.03.2016, úradne overený dňa 17.03.2016, ktorá sa vytvorila 
z parc. č. CKN 617/6 vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 461 m2, „d.15“ o výmere 142 m2):  

- podiel 1/5 od Zity Šmondrkovej, rod. Suchá, nar. 19.08.1946, bytom Veľká Lehota 462, 
- podiel 1/5 od Miroslava Pacalaja, rod. Pacalaj, nar. 07.11.1971, bytom Veľká Lehota 197, 
- podiel 1/10 od Antona Garaja, rod. Garaj, nar. 25.07.1946, bytom Žarnovica, Mierová 833/12, 
- podiel 1/10 od Františka Garaja, rod. Garaj, nar. 22.02.1950, bytom Veľká Lehota 94, 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
g) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 1290/6 
vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2 (zameraná geometrickým plánom č. 
10935479-37/16 vyhotovený dňa 11.03.2016, úradne overený dňa 17.03.2016, ktorá sa vytvorila 
z parc. č. EKN 1214/31 vyznačená ako orná pôda o výmere 5 m2, „d.11“ o výmere 5 m2):  

- podiel 1/4  od Antona Ďurčeka, rod. Ďurček, nar. 18.01.1956, bytom Veľká Lehota 214, 
- podiel 1/4 od Vlasty Gábrišovej, rod. Jackovej, nar. 23.10.1967, bytom Veľká Lehota 314, 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
h) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 1290/5 
vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2 (zameraná geometrickým plánom č. 
10935479-37/16 vyhotovený dňa 11.03.2016, úradne overený dňa 17.03.2016, ktorá sa vytvorila 
z parc. č. EKN 1214/11 vyznačená ako orná pôda o výmere 8 m2, „d.10“ o výmere 8 m2):  

- podiel 1/3 od Antona Ďurčeka, rod. Ďurček, nar. 18.01.1956, bytom Veľká Lehota 214, 
- podiel 1/3 od Vlasty Gábrišovej, rod. Jackovej, nar. 23.10.1967, bytom Veľká Lehota 314, 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
ch) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 617/9 
vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 527 m2:  

- podiel 1/48 od MUDr. Lýdii Palajovej, rod. Rafajová, nar. 21.06.1950, bytom Nová Baňa, 
Slameníkova cesta 154, 

- podiel 1/12 od Jozefa Garaja, rod. Garaj, nar. 13.04.1958, bytom Nová Baňa, Starohutská 
1460/68, 

- podiel 1/48 od MUDr. Heleny Letákovej, rod. Rafajová, nar. 16.07.1954, bytom Turnov, 
Studentská 2039, Česká republika, 

- podiel 1/48 od Anny Hulinovej, rod. Rafajová, nar. 09.05.1956, bytom Žiar nad Hronom, 
Sládkovičova 498/28, 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
i) odkúpi v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 617/42 vyznačená ako zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 53 m2 (zameraná geometrickým plánom č. 10935479-37/16 vyhotovený 
dňa 11.03.2016, úradne overený dňa 17.03.2016, ktorá sa vytvorila z parc. č. EKN 617/8 vyznačená 
ako trvalý trávny porast o výmere 240 m2, „d.13“ o výmere 35 m2, z parc. č. CKN 617/25 vyznačená 
ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 400 m2, „d.16“ o výmere 18 m2):  

- od Slovenskej republiky, správca Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 
Banská Bystrica,  

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
j) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 1290/3 
vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100 m2 (zameraná geometrickým plánom č. 
10935479-37/16 vyhotovený dňa 11.03.2016, úradne overený dňa 17.03.2016, ktorá sa vytvorila 
z parc. č. EKN 1210/1 vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 100 m2, „d.8“ o výmere 100 m2):  

- podiel 1/4 od Stanislava Danáka, rod. Danák, nar. 09.11.1960, bytom Suchohrad 181,  
- podiel 1/24 od Márii Čížovej, rod. Garajová, nar. 04.11.1967, bytom Sklené Teplice 176, 
- podiel 1/64 od MUDr. Lýdii Palajovej, rod. Rafajová, nar. 21.06.1950, bytom Nová Baňa, 

Slameníkova cesta 154, 
- podiel 12/192 od Jozefa Garaja, rod. Garaj, nar. 13.04.1958, bytom Nová Baňa, Starohutská 

1460/68, 
- podiel 1/12 od Antona Mánika, rod. Mánik, nar. 10.07.1945, bytom Veľká Lehota 217, 
- podiel 1/24 od Bibiany Barancovej, rod. Garajová, nar. 01.02.1965, bytom Veľká Lehota 250,   
- podiel 1/64 od MUDr. Heleny Letákovej, rod. Rafajová, nar. 16.07.1954, bytom Turnov, 
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Studentská 2039, Česká republika, 
- podiel 1/64 od Anny Hulinovej, rod. Rafajová, nar. 09.05.1956, bytom Žiar nad Hronom, 

Sládkovičova 498/28, 
- podiel 1/24 od Jarmily Homolovej, rod. Garajová, nar. 31.03.1957, bytom Veľká Lehota 106, 
- podiel 1/16 od Petra Kociana, rod. Kocian, nar. 21.10.1944, bytom Veľká Lehota 211, 
- podil 1/24 od Mgr. Lívii Kunákovej, rod. Garajová, nar. 13.01.1960, bytom Bratislava, 

Petržalka, Iľjušinova 1030/6,  
za kúpnu cenu 1,85 €/m2. 
 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 

Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

 

 

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

     starostka obce 

 

13. Návrh na schválenie zamestnávateľskej zmluvy na Doplnkové dôchodkové sporenie 

so spoločnosťou AXA d.d.s. 

P. starostka uviedla poslancom, že doplnkové dôchodkové sporenie, tzv. 3. pilier majú 

zamestnanci ZŠ s MŠ už niekoľko rokov. Ak zamestnávateľ verejnej správy takýto 3. Pilier 

podporuje, tak podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa prispieva 2% z hrubých miezd 

a zamestnanci si sporia sumou min. 5,- €/mesačne. Poslanci uzatvorenie takejto zmluvy 

schválili. 

U z n e s e n i e č. 27/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Zmluvu na doplnkové dôchodkové sporenie so spoločnosťou AXA d.d.s. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 

Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

 

 

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

     starostka obce 

 

14. Žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Veľká Lehota pre majiteľa 

rodinného domu č. 517 p. Ladislava Mereša, Lipová 4, Tlmače-Lipník, parcela E-KN 

2031/5 v časti obce Víglaš 

P. starostka k tomuto bodu povedala, že nakoľko sa p. Merešovi neschválilo vydržanie, 

požiadal obec o odkúpenie pozemku, ktorý má údajne už oplotený. Poslanci si neboli z máp 

istí, či sa nejedná o pozemok, na ktorom sa nachádza studňa, ktorá by bola v prípade 

poškodenia vodovodu jediným verejným pitným zdrojom. Z toho dôvodu sa rozhodli, že ak sa 

to stihne, môžu sa na konci zasadnutia ísť pozrieť na tvar miesta a rozhodnúť o odpredaji. 

 

15. Žiadosť Jána Zducha o majetko-právne vysporiadanie pozemkov pri rodinnom 

dome č. 261 v časti obce Zduchovci 

P. starostka oboznámila poslancov, že Ján Zduch č. 261 si dal zamerať geometrickým 

plánom dom s pozemkami a prišiel na to, že kaplnka a časť skladu sú postavené na obecnom 

pozemku. Má záujem pozemky si vysporiadať. K žiadosti priložil aj doklad, v ktorom mu 

obec povolila v r. 1988 stavbu skladu, ktorý aj teraz  využíva  ako sklad. Ohľadom kaplnky 

bola s bývalým predsedom MNV ústna dohoda, rod. Zduchovcov postavila kaplnku, stará sa 

o ňu aj o okolie a za to mohli tento pozemok užívať. V súčasnosti majú túto časť oplotenú. Sú 
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2 možnosti, ako môžu tento pozemok vysporiadať, buď vydržaním, alebo kúpou. Nakoľko 

obec už raz povolila stavbu a povolila pozemok užívať za kaplnku, rozhodli sa poslanci 

schváliť vydržanie. 

U z n e s e n i e č. 28/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Vydržanie vlastníckeho práva k pozemku pri RD č. 261, pozemok zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 82 m2 vyčlenených geom. plánom z pôvodnej parc. C-KN 1366/1, 

v prospech Jána Zducha č. 261 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to obcou 

povolenej výstavby skladu z r. 1988 a výstavbou kaplnky a starostlivosťou o ňu. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 

Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

 

 

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

     starostka obce 

 

16. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo – informovanie o výbere dodávateľa na Opravu 

fasády a náter strechy Domu smútku 

Starostka obce informovala poslancov o ukončení výberu dodávateľa na opravu fasády 

a náter strechy Domu smútku. Oslovili sa 3 dodávatelia, zákazka bola zverejnená aj na 

internete, okrem oslovených dodávateľov sa nikto iný neprihlásil. Najnižšiu ponuku dala 

firma UNISTAV NB, s.r.o., Nová Baňa za cenu 4 776,48 €. V utorok 24.5.2016 by mala 

firma Alfaplast vymeniť vchodové dvere na Dome smútku, potom by firma Unistav mohla 

nastúpiť na opravu fasádu a nakoniec natrieť strechu. Ešte poslancom ukázala dve farebné 

vizualizácie, z ktorých sa viac priklonili k hnedému odtieňu fasády. 

 

U z n e s e n i e č. 29/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Zmluvu o dielo na Opravu fasády a náter strechy Domu smútku s firmou UNISTAV NB, 

s.r.o. za cenu 4 776,48 €. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 

Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

 

 

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

     starostka obce 

 

 

17. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Športový klub Karate Nová Baňa 

Starostka obce predniesla poslancom žiadosť Športového klubu Karate Nová Baňa 

o poskytnutie dotácie na podporu talentovaného športovca z Veľkej Lehoty Samuela Kociana, 

ktorý sa v júni zúčastní Majstrovstiev sveta v karate v írskom Dubline. V r. 2015 vyhral 

Samko 1. miesto na majstrovstvách sveta vo svojej kategórii. Celkové náklady na podujatie sú 

približne vo výške 600 €, poslanci sa rozhodli športovca podporiť sumou 300 €. 

 

 



 13 

U z n e s e n i e č. 30/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Poskytnutie dotácie pre Športový klub Karate Nová Baňa v sume 300,- €. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 

Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

 

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

     starostka obce 

 

18. Návrh na zrušenie uznesenia č. 12/2015 o prevode pozemkov ako dar obci od 

Jaroslava Káčera, bytom Orovnica 

P. starostka oboznámila poslancov, že p. Jaroslav Káčer, bytom Orovnica, ktorý mal 

záujem obci darovať všetky pozemky, ktoré v obci vlastnil, si svoj zámer rozmyslel. Z toho 

dôvodu je potrebné formálne zrušiť uznesenie, v ktorom obec s darom súhlasila.  

 

U z n e s e n i e č. 31/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

Z r u š u j e 

Uznesenie OZ Veľká Lehota č. 12/2015 o prevode pozemkov ako dar obci od Jaroslava 

Káčera, bytom Orovnica č. 233 966 51  Orovnica 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 

Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

 

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

     starostka obce 

 

19. Návrh na schválenie rekonštrukcie miestnych komunikácií v Obci Veľká Lehota 

P. starostka oboznámila poslancov, že s pracovníčkou OcÚ pripravili pre nich zoznam 

miestnych komunikácií, na ktoré bol spracovaný projekt vrátane projektových cien. 

V projektovej dokumentácii sú ale nejaké nezrovnalosti, ktoré bude potrebné ešte 

prepracovať, preto sa môžu zmeniť aj ceny. Preto navrhla poslancom, aby zatiaľ schválili len 

sumu, za ktorú sa rekonštrukcia bude realizovať. V mesiaci jún sa zvolá ešte mimoriadne 

zastupiteľstvo a tam sa rozhodne o úsekoch, ktoré sa dajú do verejného obstarávania. Poslanci 

sa zhodli na sume 180 000,- € s DPH. Rekonštrukcia miestnych komunikácií bude 

financovaná z prostriedkov rezervného fondu. Po ukončení hlasovania tohto bodu programu 

sa poslankyňa Ing. Antónia Garajová ospravedlnila a odišla zo zasadnutia OZ. 

 

U z n e s e n i e č. 32/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Rozpočet na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota v roku 2016 vo 

výške 180 000,- € 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 

Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

 

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

     starostka obce 
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20. Rôzne: - žiadosť o predbežný súhlas k výstavbe rodinného domu v časti obce 

Podcigliansko na parcele E-KN č. 1868/144 

P. starostka informovala prítomných, že o výstavbu rodinného domu žiada p. Tonkovič zo 

Zlatých Moraviec, v časti Víglaš, Podcigliansko (rodinný dom Holienčinovcov, za ním po 

ľavej strane posledný dom a za ním asi 3. parcela). Poslanci mali výhrady len k tomu, akým 

spôsobom si bude voziť tam materiál, nakoľko cesta nie je dostatočne široká na veľké 

nákladné autá. Nakoľko ďalšie výhrady nemali, výstavbu schválili ešte s ďalšími 

podmienkami – nezabezpečovanie odvozu odpadu, neudržiavanie miestnej komunikácie 

a povinnosť vyvŕtania studne ako vlastného vodného zdroja.   

U z n e s e n i e č. 33/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Plánovanú výstavbu rodinného domu na parcele E-KN č. 1868/144 v časti obce 

Podcigliansko za podmienok pre staviteľa: nezabezpečovanie odvozu odpadu, 

neudržiavanie miestnej komunikácie a povinnosť vyvŕtania studne ako vodného zdroja. 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Helena Cibiriová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef Mihál, 

RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

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

     starostka obce 

 

- žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k plánovanej výstavbe stavbe chaty v časti 

obce Inovec na parcele C-KN č. 690/14 

Žiadosť o vydanie stanoviska k plánovanej výstavbe podal aj p. Emil Garaj, č. 45, ktorý by 

chcel predať pozemok na Inovci o rozlohe 7324 m2.  

O výstavbe na Inovci sa rozvinula debata, nakoľko nedávno plánovali na úseku cca 1700 

m2 postaviť 3-4 zrubové chaty v blízkosti rekreačného strediska Drozdovo. Pri výstavbe aj 

týchto chát by určite došlo k znehodnoteniu prístupovej komunikácie, ktorej opravu 

financovala obec s p. Bielikom v minulom roku. Tento rok bol opäť navozený a rozhrnutý 

štrk na ceste na Inovec, časť financovalo Urbárske a pasienkové spoločenstvo V.L.  Výstavbu 

plánovali rodinní príslušníci, avšak po čase nikto nemôže zaručiť, že tam budú bývať cudzí 

ľudia, ktorí budú chcieť mať svoj priestor, oplotiť si ho a môžu vzniknúť problémy. Poslanci 

k takejto výstavbe naklonení neboli, keďže sa ale od nej upustilo, nebolo potrebné prijímať 

k nej uznesenie.  

K výstavbe na pozemku p. Emila Garaja výhrady nemali, nakoľko sa jedná o rozsiahly 

pozemok a p. Garaj chce pozemok predať v celosti jednému majiteľovi. K pozemku vedie 

prístupová cesta, do ktorej by si však museli noví majitelia odkúpiť podiel, aby im 

v budúcnosti nikto nebránil prístupu k ich pozemku. Inak by ani nedostali stavebné povolenie. 

Výstavbu poslanci schválili s nasledovnými podmienkami  -  zakúpenie podielu do 

prístupovej cesty, obec nebude zabezpečovať odvozu odpadu, nebude udržiavať miestnu 

komunikácie a majiteľ má povinnosť vyvŕtania studne ako vlastného vodného zdroja.   

U z n e s e n i e č. 34/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e  

 Plánovanú výstavbu chaty na parcele C-KN 690/14 v časti obce Inovec za podmienok pre 

staviteľa: nezabezpečovanie odvozu odpadu, neudržiavanie miestnej komunikácie, povinnosť 

vyvŕtania studne ako vodného zdroja a odkúpenia si podielu do prístupovej cesty k stavbe.  

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Helena Cibiriová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef Mihál, 

RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

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

     starostka obce 
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- informácia o neschválení dotácie na výstavbu novej telocvične pre ZŠ s MŠ 

v priestoroch bývalých dielní 

 P. starostka informovala, že obec spracovala žiadosť o dotáciu na výstavbu novej 

telocvične vo výške 200 000,- €. Táto žiadosť však bola neúspešná. Z celého okresu uspela 

obec Župkov, ktorá dostala len na náradie. 

 

- informácia o výsledku verejnej ponuky na nedokončenú telocvičňu a elektrickú 

panvicu zo ZŠ s MŠ 

Ďalej p. starostka informovala, že na verejnú ponuku na nedokončenú telocvičňu za 

nezníženú cenu 12 500,-€, ani na elektrickú panvicu sa neprihlásil žiadny záujemca. Obec iba 

mala náklady na zverejňovanie inzerátov. 

 

- informácia o zmene odberateľa na triedené zložky komunálneho odpadu 

P. starostka už pri kontrole plnenia uznesení oboznámila prítomných, že musela 

podpísať zmluvu so spoločnosťou ENVIPAK, nakoľko odsúhlasená spoločnosť NATUR-

PACK nemala už kapacity a nezaradila Mesto Nová Baňa, ani našu obec do svojho zberu. 

Technické služby mesta Nová Baňa nám zo dňa na deň oznámili, že triedený odpad nám už 

zberať nebudú, preto sa situácia musela urýchlene riešiť so spoločnosťou WASTE Transport 

(Marius Pedersen), ktorá nám odváža aj bežný komunálny odpad. Nakoľko toho ale majú 

veľa, rozvoz museli rozdeliť, v samostatných termínoch sa odvážajú plasty, inokedy sklo 

a tiež papier. Taktiež sa bude musieť riešiť situácia s odvozom odpadu podnikateľom 

a právnickým osobám, napr. aj DOMINIK n.o. má veľmi veľa kukanádob a chceme situáciu 

vyriešiť tak, aby si za odvoz platili samostatne a obec nemusela na klientov domova doplácať.  

 

- informácia o doplnení verejného osvetlenia v časti obce Víglaš-Lúčky 

V časti obce Víglaš-Lúčky bolo potrebné doplniť osvetlenie pre zabezpečenie 

dostatočného osvetlenia priestoru. Boli osadené nové stĺpy, jeden stĺp sa vymenil už na 

Víglaši pri J. Šmondrkovi, č. domu 533. Okrem toho sa z dôvodu odsledovania nižšej 

spotreby el. energie vymenili svietidlá na Inovci za LED. Bude sa ešte nutné vymeniť dva 

stĺpy pri ZŠ s MŠ, pretože môžu spadnúť na deti. 

 

- informácia o vrátení pozemkov do vlastníctva obce od SPF – MK Inovec 

Pracovníčka obce Ing. Vatalová spracovala na základe starého súpisu majetku zoznam 

miestnych komunikácií, ktoré boli vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Tento 

zoznam sa zaslal na SPF so žiadosťou o ich vrátenie do vlastníctva obce. SPF z tohto 

zoznamu vybral len niekoľko ciest, ktoré obci vrátil bez nutnosti vyhotovovania 

geometrického plánu. Sú to cesty: na Inovci od p. Urbana k p. Hetényimu, u Vaškov od K. 

Kociana k p. Warchalovi cez Okrúhly prieloh, u Vatalov od kaplnky po Hliniská, na Inovci od 

p. Hengeriča po L. Krbáťovú , od L. Krbáťovej na Krtinovú (len základná prístupová cesta 

pozdĺž jej pozemku), na Inovci od križovatky pri M. Vatalovi po p. Urbana. Ostatné cesty 

nám SPF vráti až po zameraní geometrickým plánom, čo sú nielen ďalšie výdavky, ale popri 

vysporadúvaní iných miestnych komunikácií to bude aj nejaký čas trvať. 

 

- Informácia o zavedení registra adries 

Tejto problematike sa venovalo na zasadnutí len okrajovo, obec má veľa nových povinností, 

jednou z nich je aj zavedenie registra adries a najnovšie ďalšieho registra priestorových 

informácií. Register adries je informačný systém verejnej správy vznikol v súlade s 

architektúrou integrovaného informačného systému verejnej správy navrhnutou Národnou 

koncepciou informatizácie verejnej správy ako jeden zo 4 základných registrov. Informačný 



 16 

systém registra adries, ktorého úprava je obsiahnutá v zákone č. 125/2015 Z. z. o registri 

adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je dátovo konzistentným, centralizovaným 

zdrojom dát o adresách všetkých fyzických budov na území Slovenskej republiky, ktorým 

bolo určené súpisné číslo. Do registra adries zapisujú údaje obce, v ktorých originálnej 

kompetencii je určovanie súpisných čísiel Údaje o územnom členení - kraj, okres, obec, časť 

obce - zapisuje do registra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Register poskytuje 

občanom elektronické služby v oblasti poskytovania informácií o adresách a zároveň 

umožňuje občanom pripomienkovať kvalitu získaných informácií, pričom elektronická služba 

takúto pripomienku zašle na príslušný úrad, v ktorého kompetencii sú pripomienkované dáta. 

Vytvorenie registra priestorových informácií ako jednotného a údajovo konzistentného 

zdroja údajov o všetkých priestorových informácií, ktoré budú použiteľné pre potreby 

štátnych orgánov, orgánov samosprávy, fyzické a právnické osoby a jeho uvedenie do 

prevádzky. Projekt je financovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu informatizácia spoločnosti. Pre 

obec Veľká Lehota to znamená, že je povinnou osobou pre plnenie povinností podľa zákona 

č. 3/2010 Z .z. a osobitných predpisov. Do registra priestorových informácií musí zadať súbor 

priestorových údajov, ktoré má k dispozícii.  

- Informácia o výmene oplotenia na amfiteátri a prípravách na Pohronské 

slávnosti dňa 11.6.2016 a na 23. ročník DFF „Pod Inovcom“ dňa 12.6.2016 

P. starostka informovala poslancov, že pracovníci, ktorí robia na projekt z ÚPSVaR 

„Cesta z kruhu nezamestnanosti“ spolu s p. Jozefom Suchým a p. Františkom Kocianom 

vymenili oplotenie okolo amfiteátra. Bude potrebné ho ešte natrieť fermežou, ďalej vymeniť 

dosky na pokazených lavičkách, upraviť okolie, vyrobiť nové stoly s lavicami z dreva z líp od 

kostola. P. Staník z Tekovskej Breznice vyrezal  sochu gajdoša, ktorú sme sa nakoniec 

rozhodli umiestniť do parku u Vaškov. Táto socha bude slávnostne uvedená v piatok 

10.6.2016, v sobotu budú Pohronské slávnosti a v nedeľu DFF Pod Inovcom. P. starostka 

poprosila o spoluprácu všetkých poslancov, ktorým sa bude dať akýmkoľvek spôsobom 

pomôcť a zapojiť sa do príprav a organizácie.  

 

- Informácia o autobusovom zájazde na Stretnutie Lehôt a Lhot do Ostrožskej 

Lhoty od 30.6.2016 do 2.7.2016 

Tento rok sa Stretnutie Lehôt a Lhot koná v ČR v Ostrožskej Lhotě neďaleko Brna. 

Z toho dôvodu sa účasť na stretnutí spojila s výletom do Brna, do priepasti Macocha a možno 

Luhačovíc, príp. iného zaujímavého miesta. Ubytovanie je zarezervované v Brne, za 2 noci si 

každý účastník platí 44,-€. Obec prepláca len dopravu a vstupné na Stretnutie Lehôt pre 

občanov s trvalým pobytom. 

 

21. Diskusia  
 Po prerokovaní všetkých bodov sa poslanci vrátili opäť k neukončenému bodu 

programu 14 o predaji pozemku v časti Víglaš p. Merešovi. Rozhodli sa ísť priamo na tvar 

miesta, kde by presne videli, či pozemok, ktorý chce p. Mereš odkúpiť, nezahŕňa aj studňu, 

ktorá by bola v prípade poruchy vodovodu jediným verejným vodným zdrojom v tejto časti 

obce. Pri miestnej obhliadke zistili, že pozemok sa nachádza vo vnútri oplotenia, z toho 

dôvodu sa rozhodli s predajom pozemku súhlasiť, pričom brali do úvahy osobitný zreteľ, 

nakoľko o pozemok sa dlhodobo starala rodina p. Mereša. Po odsúhlasení hraníc pozemku 

poslanci dohodli  nasledovné podmienky predaja: obec dá spracovať znalecký posudok, ktorý 

určí hodnotu, predaj sa však uskutoční min. za cenu v mieste obvyklú a všetky náklady bude 
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znášať kupujúci – za spracovanie znaleckého posudku, vypracovanie  kúpnej zmluvy, návrhu 

na vklad a zaplatí aj poplatok za návrh na vklad do KN.  

 

U z n e s e n i e č. 35/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Podľa §9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov zámer odpredať pozemok vo vlastníctve obce Veľká Lehota parc. E-KN č. 

2031/5 o výmere 206 vedená ako ostatná plocha, v časti obce Víglaš z dôvodu hodných 

osobitného zreteľa p. Ladislavovi Merešovi, bytom Tlmače-Lipník. Pozemok užívali 

svokrovci p. Mereša od r. 1974 a má ho oplotený pri svojom rodinnom dome č. 517. 

Predaj sa schvaľuje za nasledovných podmienok: cena bude určená znaleckým posudkom, 

ktorý dá spracovať Obec Veľká Lehota, predaj sa však uskutoční min. za cenu v mieste 

obvyklú a všetky náklady  bude znášať kupujúci – za spracovanie znaleckého posudku, 

kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a poplatku za návrh na vklad do KN. 

 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Helena Cibiriová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef Mihál, 

RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk, Jaroslav Víglaský) 

 

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

     starostka obce 

 

 

22. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac diskutujúcich nebolo, účtovníčka obce Ing. Mániková prečítala schválené 

uznesenia č. 17-35/2016. Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie 

ukončila o 20:45 hod. 

Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 

 

Zapísala: Ing. Katarína Mániková 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Antónia Garajová        ........................   Marta Šmondrková 

    starostka obce 

 

Jozef Mihál           ......................... 

 

 

 


