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Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20.06.2016 
v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 

 
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Jaroslav Víglaský a Peter Šmondrk 
Zasadnutia sa zúčastnila kontrolórka obce Mária Šalková. 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice 
2. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľká Lehota za 
rok 2015 
3. Návrh na zrušenie uznesenia č. 29/2014 o schválení vecného bremena pre zriadenie vodovodnej 
prípojky k rodinnému domu č. 63 
4. Návrh na schválenie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Veľká Lehota. 
5. Správa audítorky z Overenia účtovnej závierky Obce Veľká Lehota za rok 2015 
6. Návrh na schválenie úsekov na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota 
 
Doplnenie do bodu programu: 
 
- návrh na schválenie Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov so spol. Roľan s.r.o., Veľké Pole 
- vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti p. Ladislava Mereša 
- návrh na schválenie zmien rozpočtu ZŠ s MŠ 
- žiadosť o poskytnutie stanoviska k plánovanej výstavbe chaty v časti Inovec   
7. Rôzne 
    - informácia o nákladoch na Folklórne dni od 10. – 12. júna 2016 
8. Diskusia. 
9. 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 
boli navrhnutí p. Jaroslav Víglaský a p. Peter Šmondrk. P. starostka prečítala návrh programu, ktorý 
navrhla doplniť o ďalšie 4 body. Medzi spracovaním pozvánky a konaním OZ boli doručené na obecný 
úrad zmluva o nájme so spoločnosťou Roľan, vyjadrenie p. Mereša k predaju pozemku, škola podala 
návrh na zmeny rozpočtu a p. Mgr. Peter Haspra z Kozároviec žiada o povolenie k výstavbe chaty v časti 
Inovec. Overovatelia a doplnený program bol všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválený. 

 
Uznesenie č. 36/2016 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
1. p. Jaroslava Víglaského a p. Petra Šmondrka za overovateľov zápisnice 
2. program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Cibiriová Helena, Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, RNDr. 
Michálik Peter, Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav)  

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

     starostka obce 
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2. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľká Lehota 
za rok 2015 
 

Od tohto bodu sa zasadnutia zúčastnila aj poslankyňa Ing. Antónia Garajová. Účtovníčka 
a ekonómka obce Ing. Mániková informovala poslancov, že podľa zákona sa má raz ročne vyhodnocovať 
plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Do konca roka 2015 sa stihlo spraviť 
niekoľko významných aktivít, ktoré boli naplánované v PHRSR. Plnenie tohto dokumentu sleduje aj 
BBSK. S dokumentom je možné oboznámiť sa na webovej stránke obce.  
 

Uznesenie č. 37/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
B e r i e   n a   v e d o m i e 

Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Veľká Lehota 
za rok 2015 

 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –7 (Cibiriová Helena, Ing. Garajová Antónia, Mgr. Kocian 
Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter, Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav)  

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

     starostka obce 
 
3. Návrh na zrušenie uznesenia č. 29/2014 o schválení vecného bremena pre zriadenie vodovodnej 

prípojky k rodinnému domu č. 63 

 
P. starostka informovala prítomných, že p. Peťovský, ktorému sa v r. 2014 povolilo zriadiť vecné 

bremeno pre zriadenie vodovodnej prípojky k rodinnému domu č. 63, požiadal o zrušenie uznesenia. O 
pripojenie na verejný vodovod žiadal až po jeho rekonštrukcii a po rekonštrukcii ciest, preto chcel v r. 
2014 kopať prípojku cez obecný pozemok a do redukčnej šachty osadiť vodomer. Vykopaním studne ale 
problém s vodou vyriešil a prípojku na obecný vodovod už riešiť nebude.  

 
Uznesenie č. 38/2016 

Obecné zastupiteľstvo 
Z r u š u j e  
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Veľká Lehota č. 29/2014 o schválení vecného bremena pre zriadenie 
vodovodnej prípojky k rodinnému domu č. 63 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –7  (Cibiriová Helena, Ing. Garajová Antónia, Mgr. Kocian 
Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter, Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav)  

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

     starostka obce 
 

4. Návrh na schválenie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Veľká Lehota. 
Účtovníčka obce Ing. Mániková oboznámila poslancov, že z dôvodu nového zákona o odpadoch je 

potrebné upraviť všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi. Nemenia sa tým žiadne sumy, ani 
poplatky. V novom VZN je upravené nakladanie s odpadom, aj triedeným odpadom, ktorý bude od 
1.7.2016 zhodnocovať organizácia zodpovednosti výrobcu, ktorá bude od tohto dátumu obci preplácať 
náklady na triedený zber. Zmenilo sa napr. aj zaradenie niektorých druhov odpadov a tiež nakladanie 
s pneumatikami, ktoré už nie je kompetenciou obce. Poslanci všeobecne záväzné nariadenie jednohlasne 
schválili. 

Uznesenie č. 39/2016 
 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Veľká Lehota. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –7 (Cibiriová Helena, Ing. Garajová Antónia, Mgr. Kocian 
Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter, Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav)  

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

     starostka obce 
 
 
5. Správa audítorky z Overenia účtovnej závierky Obce Veľká Lehota za rok 2015 

 
P. starostka informovala poslancov, že hneď v pondelok po oslavách bola p. audítorka vykonať 

audit účtovníctva obce a poprosila Ing. Mánikovú, aby prečítala správu z auditu. V správe bol vyslovený 
záver audítorky, že individuálna účtovná závierka obce k 31.12.2015 poskytuje pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie obce, výsledky hospodárenia obce sú v súlade so zákonom o účtovníctve, a že obec 
konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Poslanci vzali správu audítorky 
jednohlasne na vedomie. 

Uznesenie č. 40/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
 Správu nezávislého audítora Ing. Margity Markovej k individuálnej účtovnej závierke Obce Veľká 
Lehota za rok 2015 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –7 (Cibiriová Helena, Ing. Garajová Antónia, Mgr. Kocian 
Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter, Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav)  

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

     starostka obce 
 

6. Návrh na schválenie úsekov na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota  
Na predošlom zasadnutí OZ poslanci schválili sumu 180 000,- €, za ktorú sa tento rok bude realizovať 

rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci. Po prepracovaní projektov bol poslancom zaslaný zoznam 
ciest aj s cenami. Boli rôzne názory, ako rekonštruovať cesty tento rok, či urobiť jeden súvislý úsek 
v jednej časti obce, alebo v každej časti obce nejakú komunikáciu. Nakoniec poslanci predbežne hlasovali 
za jednotlivé úseky miestnych komunikácií a z tých sa vybrali spoločne potom tie, za ktoré boli všetci, 
alebo väčšina poslancov. Po nasčítaní celkovej sumy sa rozhodli zvýšiť sumu rekonštrukcie do verejného 
obstarávania na 185 000,- €.  

Uznesenie č. 41/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A/ Z r u š u j e 
Uznesenie č. 32/2016 z 20.5.2016, ktorým sa určil rozpočet na rekonštrukciu miestnych komunikácií v r. 
2016 na sumu 180 000,- € s DPH 
 
B/ S c h v a ľ u j e 
rekonštrukciu miestnych komunikácií v r. 2016 v sume 185 000,- € s DPH financovanú z rezervného 
fondu obce, a to úseky: 
SO1   Pirte od hlavnej cesty popri Ľ. Víglaskom po M. Kocianovú 
SO2   Garajovci od J. Zducha č. 164 po križovatku k J. Cibirimu č. 159 
SO3   Garajovci od J. Zducha č. 164 po M. Jenisa č. 110 
SO5   Vaškovci od A. Garaja ml. č. 229 po križovatku za pekárňou  
SO7   Víglaš smer Hudcovci od M. Víglaského č. 472 po J. Suchého č. 413 
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SO9   Chujacovci od križovatky, A. Sladovníka č. 362 po A. Číka 
SO12 Mánikovci – od križovatky (kruh) po cintorín 
SO16 Mánikovci – od križovatky cintorín po Dom smútku. 
 
Pri vysúťažení nižšej ceny sa do uvedenej sumy ešte navrhli doplniť úseky 
SO14 Mánikovci od hlavnej cesty po križovatku (kruh) 
SO5 Vaškovci – predĺžiť realizáciu celej cesty po hlavnú cestu 
SO6 Vaškovci – Cubok, 2. vrstva od J. Kocianovej č. 237 po K. Kociana č. 233 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –7 (Cibiriová Helena, Ing. Garajová Antónia, Mgr. Kocian 
Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter, Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav)  

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

     starostka obce 
 
Doplnenie do bodu programu: 
 
- návrh na schválenie Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov s Roľan s.r.o., Veľké Pole 

P. starostka informovala, že zo spoločnosti Roľan s.r.o., Veľké Pole, zaslali novú nájomnú zmluvu 
na obhospodarovávanie poľnohospodárskych pozemkov. Ročný nájom za pozemky ponúkajú 36,33 €. Po 
jej preštudovaní sme však zistili, že v porovnaní so starou zmluvou, ktorá je ešte platná, nie je v novej 
zmluve definovaná možnosť výpovede zmluvy aj po ukončení 10-ročného nájmu. Poslanci sa jednohlasne 
zhodli, že zmluvu schvália až po doplnení možnosti výpovede zmluvy – napr. k 1.9. každého roka. Keďže 
poslanci boli jednohlasne proti tomuto uzneseniu, toto nebolo prijaté. 

Uznesenie č. 42/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

Zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov s Roľan s.r.o., Veľké Pole na dobu 10 rokov 
s ročným nájmom 36,33 €  
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  7,  

„za“ –0, „zdržal sa“ - 0 
„proti“ - 7 (Cibiriová Helena, Ing. Garajová Antónia, Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, 

RNDr. Michálik Peter, Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav)  
- neprijaté uznesenie 

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

- vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti p. Ladislava Mereša 
Starostka obce oznámila poslancom, že p. Mereš, ktorému na poslednom zastupiteľstve schválili 

odpredaj pozemku pri jeho dome na Víglaši, zaslal obci vyjadrenie k prevodu nehnuteľnosti, kde 
požadoval, aby zastupiteľstvo určilo priamo cenu a nemusel sa dať spracovávať znalecký posudok. 
Takáto je údajne bežná prax obecných aj mestských úradov a obec by sa mohla prípadne podieľať 
v jednej polovici aj na správnom poplatku na návrh na vklad, ktorý sa platí správe katastra v sume 66,- €. 
Poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že pri predaji vždy postupovali takto a všetci občania si museli 
dávať robiť znalecké posudky, nakoľko cena pozemkov je v rôznych častiach obce iná a nikto z nich nie 
je znalec, aby adekvátne určil minimálnu cenu pozemku. Na podmienkach predaja, ktoré schválili 
uznesením č. 35/2016 dňa 20.5.2016 jednohlasne trvajú.  
 
- návrh na schválenie zmien rozpočtu ZŠ s MŠ 

Účtovníčka obce oboznámila poslancov s návrhom zmien rozpočtu ZŠ s MŠ. Zmeny sa týkali iba 
prostriedkov štátu určených na školu v prírode, nakoľko sa jej nezúčastnili všetky deti zo školy, tak sa o 
300,- € znižuje rozpočet, nakoľko tieto prostriedky sa už vrátili naspäť do štátu. Ďalšou zmenou je presun 
medzi podpoložkami týkajúcich sa odvodov do zdravotných poisťovní – zníženie rozpočtu o 130,74 € 
z príspevkov do VšZP a zvýšenie rozpočtu o 130,74 € na príspevky do iných zdrav. poisťovní. 
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 Poslanci zmeny jednohlasne schválili 
.      Uznesenie č. 43/2016 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e  
Návrh na zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ 

Funk čná 
klasifikácia 

Ekonom . 
klasifik. Zdroj Suma Text 

VÝDAVKY:     - 300,- SPOLU 

 ZŠ 09.1.2.1 634004 111  - 110,- 
Prepravné – škola 
v prírode 

  637006 111  - 190,- 
Cestovné náhrady – škola 
v prírode 

  631001 111 
       + 
26,08 

Cestovné vzdelávacie 
poukazy 

  633009 111 - 26,08 
Učeb. pomôcky 
vzdelávacie poukazy 

 MŠ 09.1.1.1 621 41 - 130,74 
Príspevky a poistné do 
VšZP 

 623 41  + 130,74 
Príspevky a poistné do 
ostatných ZP 

 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –7 (Cibiriová Helena, Ing. Garajová Antónia, Mgr. Kocian 
Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter, Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav)  

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

                 starostka obce 
- žiadosť o poskytnutie stanoviska k plánovanej výstavbe chaty v časti Inovec 

P. starostka oboznámila poslancov so žiadosťou p. Mgr. Petra Haspru z Kozároviec, ktorý by mal 
v našej obci záujem kúpiť pozemok a postaviť si chatu – kanadský zrub na súkromné rekreačné účely. 
Vybral si pozemok, ktorý vlastní p. Vladimír Garaj č. 312 so sestrou, je to parcela E-KN 812/13 v časti 
Inovec, za Lenkou Krbáťovou odbočka na Lomy a Krtinovú, po pravej strane na konci cesty pred 
vstupom do hory. Pozemok je trvalý trávny porast, časť pozemku je už zarastená, p. Haspra si bol 
pozemok pozrieť aj v teréne, je s ním oboznámený. Poslanci s výstavbou súhlasili za podmienok, že si 
vybuduje vlastný zdroj vody, nebude sa udržiavať ani sa neplánuje rekonštruovať miestna komunikácia 
a nebude sa realizovať odvoz komunálneho odpadu od chaty, ale odpad budú nosiť do kontajnerov 
umiestnených v obci.  

Uznesenie č. 44/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Plánovanú výstavbu rekreačnej chaty na súkromné rekreačné účely  na parcele E - KN č. 812/13 v časti 
obce Inovec za podmienok pre staviteľa: nezabezpečovanie odvozu odpadu, neudržiavanie miestnej 
komunikácie a povinnosť vyvŕtania studne ako vodného zdroja. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –7 (Cibiriová Helena, Ing. Garajová Antónia, Mgr. Kocian 
Pavel, Mihál Jozef, RNDr. Michálik Peter, Šmondrk Peter, Víglaský Jaroslav) 

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

     starostka obce 
 

7. Rôzne - informácia o nákladoch na Folklórne dni od 10. – 12. júna 2016 
P. starostka informovala poslancov, že celkové predbežné výdavky na folklórne dni vrátane nových 
drevených sôch a reliéfov a nového oplotenia boli vyše 9 325,- €. Samotne len na organizovanie 
folklórnych slávností išlo predbežne 3 113,28 € (prenájom mobilných WC, doprava DFS Kornička, 
hygienické a čistiace potreby, reklamné predmety, voda, občerstvenie, lieky, elektroinštalácia – 
jednorázová el. prípojka a ďalšie výdavky).  
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Príjmy obce boli: dobrovoľné vstupné na DFF – 289,41 €, daň za verejné priestranstvo a použitie el. 
energie od stánkarov 122,- €, dotácia od BBSK na DFF 1000,- €. Po odpočítaní týchto príjmov boli 
výdavky obce predbežne 1 701,87 €.  

 
7. Diskusia.  

Poslanec p. P. Šmondrk sa vyjadril, že by bolo lepšie urobiť kanalizáciu a až potom rekonštruovať 
miestne komunikácie. Na to mu starostka odpovedala, že vybudovanie kanalizácie nie je jednoduchá 
záležitosť a je nutné dobre vypracovať projektovú dokumentáciu a presvedčiť občanov aby sa pripojili. 
Podľa informácií je v súčasnosti výzva na kanalizácie ale podľa vyjadrenia z BBSK budú podporované 
obce s vyšším počtom obyvateľov ako má naša obec. Ďalej poukázala na to, že niektorých občanov 
chcela vodárenská spoločnosť odpojiť od vody, ako budú potom ešte platiť za kanalizáciu. Dôležité pri 
získaní financií z eurofondov aby sa min 80% obyvateľov pripojilo na kanalizačnú sieť. Ak tieto 
podmienky obec nesplní tak  môžu opäť  nastúpiť exekútori.  Pani Mániková upozornila na situáciu inej 
obce, ktorú jej povedala pani audítorka,  budovali kanalizáciu cez eurofondy. Z nejakého dôvodu im 
peniaze  nevyplatili a skončili v exekúcii.  

 
21. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac bodov jednania nebolo, prečítali sa schválené uznesenia č. 36-44/2016, p. starostka 
poďakovala prítomným za bohatú účasť a zasadnutie ukončila o 19:30 hod. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková 
 
 
Overovatelia: 
Jaroslav Víglaský          ........................   Marta Šmondrková 

    starostka obce 
 
Peter Šmondrk          ......................... 
 


