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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.10.2016 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Jaroslav Víglaský a Jozef Mihál 
Neprítomní: Helena Cibiriová, Peter Šmondrk 
Zasadnutia sa zúčastnila kontrolórka obce Mária Šalková a 5 obyvateľov obce. 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 19.08.2016 
3. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
4. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly na obecnom úrade 
5. Overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 
6. Návrh na schválenie výročnej správy za rok 2015 
7. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy v časti MK križovatka Pirte 
8. Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov k prameňu rieky Žitavy a informácia o vyrezaní drevenej 
sochy víly Žitavy 
9. Rôzne – informácia o nákladoch na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci 
Doplnenie do bodu programu: 
- Žiadosť OZ Zachráň seba pohybom o prejednanie vo veci osadenia unimobunky a vytvorenia 
oddychovej zóny pre turistov a umiestnenia slovenského dvojkríža v časti kamenného vrchu Šteinberg. 
10. Diskusia. 
11. 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. Jozef Mihál. P. starostka prečítala návrh programu, ku ktorému 
dodala, že v deň konania zasadnutia OZ bola na Obecný úrad doručená žiadosť p. Petra Víglaského v mene 
OZ Zachráň seba pohybom o osadenie unimobunky a dvojkríža na vrchu Štambrk. Poslanci súhlasili 
s doplnením bodu do programu. Overovatelia a doplnený program boli všetkými prítomnými poslancami 
jednohlasne schválení. 

 
Uznesenie č. 56/2016 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
1. p. Jaroslava Víglaského a p. Jozefa Mihála za overovateľov zápisnice 
2. program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –5 (Ing. Antónia Garajová, Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, RNDr. 
Michálik Peter, Víglaský Jaroslav)  

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

     starostka obce 
 

2. Kontrola plnenia uznesení  zo dňa 19.08.2016 
 

Účtovníčka a ekonómka obce Ing. Mániková prečítala kontrolu plnenia uznesení z 19.8.2016: 
Uznesenie č. 45/2016 – splnené – schválení overovatelia zápisnice a program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva 
Uznesenie č. 46/2016 – splnené – vzatá na vedomie správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.6.2016 
Uznesenie č. 47/2016 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
Uznesenie č. 48/2016 – splnené–vzatá na vedomie správa hl. kontroly obce z kontroly na obecnom úrade 
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Uznesenie č. 49/2016 – splnené – schválené všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na 
území obce Veľká Lehota 
Uznesenie č. 50/2016 – splnené – schválený úväzok hl. kontrolórky obce Veľká Lehota od 1.1.2017 na 6-
ročné obdobie 2017-2022 na 0,1, t. j. na 3,75 hod./týždenne pracovného času 
Uznesenie č. 51/2016 – splnené – schválený termín konania voľby hl. kontrolóra obce Veľká Lehota na 9. 
december 2016 
Uznesenie č. 52/2016 – splnené – schválený zápis do kroniky obce za rok 2015 
Uznesenie č. 53/2016 – splnené – schválená plánovaná výstavba rodinného domu na parcele C-KN 689/3 
v časti obce Inovec za podmienok pre staviteľa: nezabezpečovanie odvozu odpadu od stavby, neudržiavanie 
miestnej komunikácie a montáž vodomeru. 
Uznesenie č. 54/2016 – splnené – schválená zmluva o dielo na rekonštrukciu miestnych komunikácií 
s firmou STRABAG s.r.o., Bratislava za sumu 109 899,24 € s DPH 
Uznesenie č. 55/2016 – splnené – schválená zákazka s nízkou hodnotou na rekonštrukciu ďalších úsekov 
miestnych komunikácií v sume do 75 000 € s DPH. 
 
3. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota 

Ekonómka, účtovníčka obce Ing. Mániková oboznámila poslancov s návrhom zmien rozpočtu obce 
a ZŠ s MŠ. V obci sa zvýšia príjmy – transfer pre ZŠ na 6%-né zvýšenie miezd pre pedagogických 
a odborných zamestnancov v zmysle vládou schváleného dofinancovania školstva od 1.9.2016 v sume 
2896 € a 10 € príspevok na učebnice. V ZŠ sa zvýšili príjmy v šk. zariadeniach /MŠ, ŠKD a VŠJ/ spolu 
o 104 € a do výdavkov sa premietlo navýšenie miezd a odvodov pre pedagógov ZŠ a plánovaný nákup 
počítačov za takmer 2000 €, nákup pracovného oblečenia pre zamestnancov, nemocenské dávky... . 

 
U z n e s e n i e  č. 57/2016 

            Obecné zastupiteľstvo 
 

            s c h v a ľ u j e 
              1.    Zmeny rozpočtu obce nasledovne: 

Funkč. klasif. Ekon. klasif. Suma Text 
 PRÍJMY:  Spolu   +2906,- €     

  310, KZ 111  +2906 eur Prenesené kompetencie a príspevok na učebnice 
 

2.    Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ nasledovne: 

Funk č. klasif. Ekon. klasif. Suma Text 
 PRÍJMY:  Spolu   +104,- €     

  223001, KZ 41  +40 eur Za predaj tovarov a služieb /réžia/ 

  223002, KZ 41  +14 eur Za školy a školské zariadenia - ŠKD 

  223002, KZ 41  +50 eur Za školy a školské zariadenia – MŠ 

 VÝDAVKY:                
ZŠ: 09.1.2.1 610  Tarifné platy  

Primárne 611, KZ 111  + 1 070 eur Tarifné platy, základné... funkčné platy 

vzdelávanie     

 620   Poistné príspevky do pois ťovní   
 623, KZ 111  + 107 eur Poistné ostat. ZP 
 625001, KZ 111  + 15 eur Poistné SP – nemocenské 

 625002, KZ 111  + 152 eur Poistné SP – starobné 

 625003, KZ 111  + 9 eur Poistné SP – úrazové 

 625004, KZ 111  + 32 eur Poistné SP – invalidné 

 625005, KZ 111  + 11 eur Poistné SP – v nezamestnanosti 

 625007, KZ 111  + 52 eur Poistné SP – rezer. fond 
 630  Tovary a  služby  

 633001, KZ 111  + 25 eur Interiérové vybavenie 
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 633002, KZ 111  + 780 eur Výpočtová technika – nákup počítačov 

 633009, KZ 111  + 10 eur Príspevok na učebnice 

 633010, KZ 111  + 10 eur Pracovné oblečenie 

 632001, KZ 111 - 526,50 eur Energie 

 633004, KZ 111 - 100 eur Špeciálne stroje a zariadenia 

 633013, KZ 111 - 50 eur Softvér 

 633015, KZ 111 - 0,60 eur Palivá ako zdroj energie 

 633016, KZ 111 - 29,63 eur Reprezentačné 

 635001, KZ 111 - 150 eur Údržba interiérového vybavenia 

 637015, KZ 111 - 4,10 eur Poistné 
 637006, KZ 111 - 15 eur Náhrady 
 640  Bežné transfery  

 642015, KZ 111  + 60,83 eur Nemocenské dávky 
ZŠ: 09.2.1.1 610  Tarifné platy  

Sekundárne 611, KZ 111  + 1 070 eur Tarifné platy, základné... funkčné platy 

vzdelávanie     

 620   Poistné príspevky do pois ťovní   
 623, KZ 111  + 107 eur Poistné ostat. ZP 
 625001, KZ 111  + 15 eur Poistné SP – nemocenské 

 625002, KZ 111  + 152 eur Poistné SP – starobné 

 625003, KZ 111  + 9 eur Poistné SP – úrazové 

 625004, KZ 111  + 32 eur Poistné SP – invalidné 

 625005, KZ 111  + 11 eur Poistné SP – v nezamestnanosti 

 625007, KZ 111  + 52 eur Poistné SP – rezer. fond 
 630  Tovary a  služby  

 633001, KZ 111  + 25 eur Interiérové vybavenie 

 633002, KZ 111  + 780 eur Výpočtová technika – nákup počítačov 

 633010, KZ 111  + 10 eur Pracovné oblečenie 

 632001, KZ 111 - 526,50 eur Energie 

 633004, KZ 111 - 100 eur Špeciálne stroje a zariadenia 

 633013, KZ 111 - 50 eur Softvér 

 633015, KZ 111 - 0,58 eur Palivá ako zdroj energie 

 633016, KZ 111 - 30 eur Reprezentačné 

 635001, KZ 111 - 150 eur Údržba interiérového vybavenia 

 637015, KZ 111 - 4,08 eur Poistné 
 637006, KZ 111 - 15 eur Náhrady 
 640  Bežné transfery  

 642015, KZ 111  + 61,16 eur Nemocenské dávky 
    

VŠJ: 09.6.0.1  630  Tovary a  služby  
Primárne 631001, KZ 41  + 3 eur Cestovné 

Vedľajšie 633006, KZ 41 - 4,80 eur Všeobecný materiál 

Služby 635009, KZ 41       + 1,80 eur Údržba softvéru 
    

VŠJ: 09.6.0.2  630  Tovary a  služby  
Predprimárne 635009, KZ 41       + 3,60 eur Údržba softvéru 

Vedľajšie služby 633006, KZ 41 - 3,60 eur Všeobecný materiál 
    

VŠJ: 09.6.0.3  630  Tovary a  služby  
Sekundárne 635009, KZ 41       + 3,60 eur Údržba softvéru 

Vedľajšie služby 633006, KZ 41 - 3,60 eur Všeobecný materiál 

Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5  (Ing. Garajová Antónia, Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, 
RNDr. Michálik Peter, Víglaský Jaroslav)  

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

     starostka obce 
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4. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly na obecnom úrade 
Hlavná kontrolórka obce p. Šalková predniesla poslancom výsledky z kontroly pokladničných operácií 

na obecnom úrade. V správe vytkla 3 nedostatky – k 2 cestovným príkazom nebola vyhotovená dohoda 
o použití osobného motorového vozidla, bol prekročený pokladničný limit stanovený v zásadách a neboli 
zverejnené zmluvy o nájme hrobového miesta. Účtovníčka obce p. Mániková uviedla, že nedostatky sa už 
odstraňujú - zmluvy na hrobové miesta sa postupne už zverejňujú, zásady budú prepracované a predložené 
poslancom na ďalšie zasadnutie OZ a dohoda bude ku všetkým cestovným príkazom v prípade použitia 
súkromného vozidla. Poslanci vzali správu jednohlasne na vedomie. 

 
Uznesenie č. 58/2016 

Obecné zastupiteľstvo 
B e r  i e   n a   v e d o m i e 
 Správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly na obecnom úrade 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Ing. Garajová Antónia, Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, 
RNDr. Michálik Peter, Víglaský Jaroslav)  

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

 
5. Overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 

Účtovníčka obce Ing. Mániková informovala poslancov, že tak ako je obec povinná dať overiť 
účtovnú závierku obce audítorovi, tak je povinná dať overiť aj konsolidovanú účtovnú závierku, t.j. za obec 
a všetky jej organizácie, teda za ZŠ s MŠ. Audit spracovania Ing. Margita Marková, ktorá vyjadrila záver, 
že konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie konsolidovaného 
celku. Poslanci vzali správu audítorku jednohlasne na vedomie. 

 
Uznesenie č. 59/2016 

Obecné zastupiteľstvo 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
 Správu nezávislého audítora Ing. Margity Markovej ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce 
Veľká Lehota za rok 2015 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Ing. Garajová Antónia, Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, 
RNDr. Michálik Peter, Víglaský Jaroslav)  

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

     starostka obce 
 

6. Návrh na schválenie výročnej správy za rok 2015 
Po spracovaní konsolidovanej účtovnej závierky účtovníčka obce Ing. Mániková spracovala výročnú 

správu obce za rok 2015. Výročná správa obsahuje všetky zákonom predpísané údaje, s mnohými z nich 
boli poslanci oboznámení už pri záverečnom účte obce, výročná správa je prevažne doplnená o údaje za ZŠ 
s MŠ a za konsolidovaný celok. Výročná správa bola prekontrolovaná hlavnou kontrolórkou obce a taktiež 
overená audítorkou. Je zverejnená na úradnej tabuli obce a taktiež na internetovej stránke obce. Poslanci 
výročnú správu obce za rok 2015 jednohlasne schválili. 

Uznesenie č. 60/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e  
Výročnú správu obce za rok 2015 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Ing. Garajová Antónia, Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, 
RNDr. Michálik Peter, Víglaský Jaroslav)  

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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7. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy časti MK križovatka Pirte 

P. starostka informovala poslancov o majetkovo– právnom  vysporiadaní miestnych komunikácií. 
V časti Garajovci sa nepodarilo vysporiadať všetky podiely, približne 10 m2 odmieta jedna vlastníčka 
predať, preto bude obec musieť 3 roky čakať, či sa odvolá alebo neodvolá voči  majetkovo-právnemu 
vysporiadaniu miestnych komunikácií na súde, až potom by obec mohla jej podiel prípadne vyvlastniť. 
V časti Pirte sa podarilo odkúpiť všetky podiely od žijúcich vlastníkov, čakalo sa na obnovenie dedičských 
konaní po nebohých vlastníkoch. V súčasnosti sú všetky dedičské konania ukončené a obec môže odkúpiť 
podiely od žijúcich dedičov. Práve tohto sa týka kúpna zmluva navrhnutá na schválenie. Cena ostáva 
zachovaná, 1,85 €/1 m2. Poslanci kúpnu zmluvu jednohlasne schválili.  

Uznesenie č. 61/2016 
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 nesk. predpisov uzavretie kúpnej 
zmluvy, na základe ktorej Obec Veľká Lehota, Veľká Lehota 52, IČO: 00 321 061:  
 
a) odkúpi spoluvlastnícky podiel z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 617/44 vyznačená ako 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 142 m2:  

- podiel 1/10 od Antona Garaja, rod. Garaj, nar. 13.01.1979, bytom Žarnovica, Fr. Kráľa 1616/66 (predtým 
vlastník Anton Garaj, nar. 25.07.1946, zomr. 11.06.2016), 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
b) 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:  

- podiel 1/4  od Antona Ďurčeka, rod. Ďurček, nar. 18.01.1956, bytom Veľká Lehota 214, 
- podiel 1/4 od Ľubomíra Jacka, rod. Jacko, nar. 22.12.1970, bytom Veľká Lehota 573, 
- podiel 1/4 od Marty Benčekovej, rod. Ďurčeková, nar. 23.12.1956, bytom Stanovice 2, Česká republika, 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
c) 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:  

- podiel 1/3 od Antona Ďurčeka, rod. Ďurček, nar. 18.01.1956, bytom Veľká Lehota 214, 
- podiel 1/3 od Ľubomíra Jacka, rod. Jacko, nar. 22.12.1970, bytom Veľká Lehota 573, 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
d) odkúpi spoluvlastnícky podiel z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 1290/7 vyznačená ako 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2:  

- podiel 1/2  od Antona Ďurčeka, rod. Ďurček, nar. 18.01.1956, bytom Veľká Lehota 214, 
za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
e) odkúpi spoluvlastnícky podiel 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. Silvii Ciernik, rod. Hrnčiarová, nar. 13.05.1974, bytom Zvolen, Kimovská 2341/2,  
za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
f) odkúpi spoluvlastnícky podiel z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 1290/3 vyznačená ako 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100 m2:  

- podiel 1/64 od MUDr. Silvii Ciernik, rod. Hrnčiarová, nar. 13.05.1974, bytom Zvolen, Kimovská 2341/2,  
za kúpnu cenu 1,85 €/m2. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Ing. Garajová Antónia, Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, 
RNDr. Michálik Peter, Víglaský Jaroslav)  

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

8. Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov k prameňu rieky Žitavy a informácia o vyrezaní drevenej sochy víly 
Žitavy 
P. starostka oboznámila poslancov, že umelec a sochár PaedDr. Miroslav Polák z Nitry vyrezal sochu 

víly rieky Žitavy. Socha stála 2000 €, v súčasnosti je dočasne uložená vo vestibule obecného úradu, 
v budúcnosti by mohla byť umiestnená pri prameni rieky Žitava, kde obec plánuje vytvoriť oddychovú 
zónu. P. Polák je taktiež autorom obrazov rieky   Žitava v obciach, ktorými táto rieka preteká. V sále 
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kultúrneho centra je na stene už zavesených 24 obrazov, každý jeden predstavuje rieku Žitava v konkrétnej 
obci, ktorou rieka preteká, od prameňa vo Veľkej Lehote až po obec Martovce /pri Hurbanove/, kde sa 
vlieva do rieky Nitra. Ešte chýba obraz Malej Lehoty, nakoľko aj cez jej katastrálne územie Žitava preteká. 
Čo sa týka odkúpenia pozemkov k prameňu rieky Žitava, p. starostka pôvodne obec chcela odkúpiť 
pozemky od p. Kocianovej, neskôr však s odpredajom súhlasila aj p. Cecília Garajová zo Zvolena. Trasa 
cez jej pozemky by však bola dlhšia a komplikovanejšia, terén je oveľa ťažšie dostupný. Preto sa predsa 
len ešte pokúsi skontaktovať s p. Zitou Kocianovou a zistiť jej stanovisko k odpredaju pozemku. Okrem 
toho bude potrebné dať spracovať geometrický plán, pretože len geodet môže určiť presnú parcelu, na ktorej 
sa nachádza vytýčený bod prameňa rieky, ktorý by obsahoval aj priestor na umiestnenie sochy víly Žitavy 
a  prístrešok. 

 
9. Rôzne – informácia o nákladoch na rekonštrukciu miestnych komunikácií 
P. starostka informovala poslancov o ukončenej rekonštrukcii miestnych komunikácií. Z 1. Etapy sa 
z pôvodných vysúťažených 109 899,24 € s DPH fakturovalo 109 091,66 €, ceny jednotlivých úsekov boli 
nasledovné:  
SO1   Pirte od hlavnej cesty popri Ľ. Víglaskom po M. Kocianovú  5 196,46 € 
SO2   Garajovci od J. Zducha č. 164 po križovatku k J. Cibirimu č. 159  12 304,07 € 
SO3   Garajovci od J. Zducha č. 164 po M. Jenisa č. 110    16 926,19 € 
SO5   Vaškovci od A. Garaja ml. č. 229 po križovatku za pekárňou   14 830,20 € 
SO7   Víglaš smer Hudcovci od M. Víglaského č. 472 po J. Suchého č. 413 16 216,91 € 
SO9   Chujacovci od križovatky, A. Sladovníka č. 362 po A. Číka   31 462,80 € 
SO12 Mánikovci – od križovatky (kruh) po cintorín    9 668,92 € 
SO16 Mánikovci – od križovatky cintorín po Dom smútku.   2 486,11 € 

 
Na 2. etapu bola uzavretá zmluva v sume 42 402,91 €, pričom sa fakturovalo 41 310,11 €, konkrétne úseky: 
SO2A Garajovci od J. Zducha č. 164 po E. Suchú č. 102    10 918,34 € 
SO5A Vaškovci – predĺženie za pekárňou po hlavnú cestu nad parkom  5 284,61 € 
SO6 Vaškovci – Cubok, 2. vrstva od J. Kocianovej č. 237 po K. Kociana č. 233 3 601,44 € 
SO08 Chujacovci – dolný závoz       10 817,26 € 
SO13 Mihálovci od hl. cesty cez Jenisov po križ. Mánikovci   3 453,24 € 
SO14 Mánikovci od hlavnej cesty po križovatku (kruh)    7 235,22 € 

 
Spolu sa z pôvodne vysúťaženej sumy ušetrilo 1900,38 € a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 

tento rok stála 150 401,77 €.  
 
P. starostka uviedla, že tohtoročná rekonštrukcia ciest bola mimoriadne náročná, nakoľko v každej časti 

obce vznikol nejaký problém, boli potrebné ešte dodatočné rýchle úpravy, niekto si žiadal nenavyšovať 
cestu, niekto odkloniť ju na druhú stranu, ďalší rozšíriť a asfaltovať až do dvora, v dolnom závoze bolo 
potrebné odvodniť garáže, u Mánikov zapílili do novej jednodňovej cesty... . 

Aj p. Stanislav Kocian vyjadril nespokojnosť s cestou u Garajov, podľa neho bola na tú cestu daná 
zbytočne veľká hrúbka, pretože sused oproti nemá vybudovaný oporný múr a musel sa kvôli nemu meniť 
sklon cesty. P. starostka uviedla, že je ťažké vyhovieť každému, za  cestu do Garajov  bola skritizovaná už 
predtým, a to tiež pre jej sklon k  č. 94. Aj napriek tomu však vyjadrila s rekonštrukciou spokojnosť, firma 
bola kvalitná, mechanizmy tiež, myslí si, že aj občania môžu byť spokojní. V časti Garajovci si spoločne 
výškovo upravili odvodňovací žľab.  Spokojnosť s firmou Strabag a rekonštrukciou ciest vyjadril  aj 
poslanec p. Jozef Mihál a niektorí ďalší poslanci. 

 
Doplnenie do bodu programu: 
- Žiadosť OZ Zachráň seba pohybom o prejednanie vo veci osadenia unimobunky a vytvorenia 
oddychovej zóny pre turistov a umiestnenia slovenského dvojkríža v časti kamenného vrchu Šteinberg. 

P. Peter Víglaský ako zástupca Občianskeho združenia Zachráň seba pohybom požiadal poslancov 
o povolenie osadiť unimobunku a slovenský dvojkríž na vrchu Štambrk. K unimobunke priniesol aj náčrt, 
ako by ju chcel opláštiť a dorobiť k nej prístrešok. Chce takto zvýšiť cestovný ruch v obci. Unimobunku 
má umiestnenú na pozemku p. Michala Gajdoša, s ktorým má uzatvorenú nájomnú zmluvu na 2 roky, ktorú 
predložil poslancom k nahliadnutiu. P. Peter Víglaský oboznámil poslancov, že bol na obecnom úrade 
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podať žiadosť o drobnú stavbu. Túto informáciu doplnila účtovníčka obce Ing. Mániková, že tu sa nejedná 
o drobnú stavbu. Stavebný zákon špecifikuje drobnú stavbu ako stavbu do 25 m2, ktorá má doplnkovú 
funkciu k hlavnej stavbe, napr. garáž, hosp. budova, sklad pri rod. dome ako hlavnej stavbe. V tomto 
prípade však neexistuje hlavná stavba, ku ktorej by unimobunka plnila doplnkovú funkciu. Zároveň uviedla, 
že o povolení výstavby rozhodujú poslanci, ale jej ako občanovi bývajúcemu neďaleko sa unimobunka na 
Štambrku nepáči, aj keď by bola upravená ako zrubová chata. Je to miesto, kam chodia rodiny s deťmi, 
ležia na deke, hrajú sa, púšťajú šarkany, chodia tam so psami, alebo idú len tak na prechádzku a tešia sa 
z výhľadu okolo. P. starostka k tomu dodala, že zároveň k pozemku, na ktorom bunka stojí, nevedie 
oficiálna prístupová cesta. Pozemok sa nachádza v extraviláne a keďže obec nemá územný plán, 
k prípadnej výstavbe sa vždy vyjadrujú poslanci.  Poslankyňa Ing. Garajová sa opýtala p. Víglaského, aký 
konkrétny prínos na rozvoj cestovného ruchu má mať osadenie unimobunky na Štambrku. P. Víglaský 
odpovedal, že turisti sa tam môžu schovať aj v prípade nepriaznivého počasia. Unimobunka nebude stále 
otvorená, ale bude k nej dobudovaný prístrešok. Ing. Garajová na to odpovedala, že keď je zlé počasie, 
ľudia sú doma a neprechádzajú sa po Štambrku a vyjadrila sa proti postaveniu unimobunky. Jednoznačné 
nie povedal aj poslanec Mgr. Pavel Kocian, ktorý tam tiež často chodí na prechádzky a nebude súhlasiť 
s osadením čohokoľvek a akejkoľvek stavby na Štambrku. Problém by nemal s menšou stavbou osadenou 
z druhej strany vrchu, nie od hlavnej cesty, ale smerom od Kamenice, pod kopcom, aby ju nebolo vidieť. 
Aj ostatní prítomní poslanci vyjadrili nesúhlas s osadením unimobunky na Štambrku priamo na tom mieste, 
kde sa nachádza v súčasnosti. 

 
 

10. Diskusia 
V rámci diskusie poslanec p. Jozef Mihál upozornil na rýchlu jazdu viacerých občanov okolo 

kostola, zariadenia pre seniorov a školy na Víglaš. Navrhol, aby sa osadili značky na spomalenie rýchlosti, 
dopravné zrkadlo, príp. retardéry.  P. starostka vzala pripomienku na vedomie, avšak niektorí občania budú 
jazdiť rýchlo, aj keby tam bolo všetko naraz.  

Ďalšiu pripomienku mali občania k cesta na Inovci k domu 591 p. Márie Garajovej. Cestu odkláňa  
p. Urban, vlastník okolitých pozemkov. Odkláňa ju však čiastočne aj cez pozemky ďalších vlastníkov. P. 
starostka prisľúbila, že zistí situáciu a príp. p. Urbana upozorní. 

Poslanec p. Jozef Mihál ešte požiadal p. starostku o dobudovanie priestoru na parkovanie pri Dome 
smútku, stačí len osadiť obrubníky a vysypať priestor štrkom. 

Na záver ešte upozornil na koniec volebného obdobia riaditeľky ZŠ s MŠ Veľká Lehota Mgr. 
Jankoveovej a nevyhnutnosť pripraviť nové výberové konanie.  

 
 
11. Návrh na uznesenie a záver 

Keďže viac bodov jednania nebolo, prečítali sa schválené uznesenia č. 56-61/2016, 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 
 
Jozef Mihál           ......................... 
 


