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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 09.12.2016 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Ing. Antónia Garajová a Jaroslav Víglaský  
Ospravedlnený: Mgr. Pavel Kocian 
Neprítomný: Peter Šmondrk 
Zasadnutia sa zúčastnila kontrolórka obce Mária Šalková a 4 občania obce. 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 14.10.2016 
3. Voľba hl. kontrolóra Obce Veľká Lehota na funkčné obdobie 2017 - 2022 
4. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.9.2016 
5. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
6. Stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2019  
7. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2017-2019 
8. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2017 
9. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017 
10. Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2016, návrh na zloženie inventarizačných komisií 
11. Návrh na schválenie VZN č. 3/2016 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 
12. Návrh na schválenie VZN č. 4/2016 Požiarny poriadok Obce Veľká Lehota 
13. Návrh na schválenie VZN č. 5/2016  
• mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole  
• o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,  
• o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,  
• o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo výdajnej školskej 
jedálni.  
14. Návrh na schválenie Internej smernice 6/2016 Zásady hospodárenia s majetkom obce 
15. Návrh na schválenie zámeru vybudovať nájomné byty v budove bývalého zdravotného strediska 
prostredníctvom dotácie z MDVaRR a úveru od ŠFRB 
16. Návrh na schválenie úsekov na vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod MK Hudcovci a Lúčky, 
Horný park a Vaškovci, odbočka do Garajov, Inovec odbočka od Viery Priatkovej k Martinovi Vatalovi 
17. Návrh na schválenie odmeny pre hl. kontrolórku obce za rok 2016 
18. Návrh na schválenie odmeny pre poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí vykonali pre Obec Veľká 
Lehota za rok 2016 prácu naviac  
19. Zasadnutie Krízového štábu Obce  
20. Rôzne - informácia o prebiehajúcom výberovom konaní na riaditeľa ZŠ s MŠ Veľká Lehota 

- stanovisko SVP, š. p. OZ Piešťany k úprave potoka v obci Veľká Lehota  
- informácia o oprave amfiteátra 
- informácia o pripojených aj nepripojených odberateľov vody z verejného vodovodu  
- informácia o pozemkoch pod prameňom rieky Žitava  

21. Diskusia. 
22. 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 Ing. Antónia Garajová a p. Jaroslav Víglaský. Navrhnutý program zasadnutia a overovatelia 
boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení. 
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Uznesenie č. 62/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
1. Ing. Antóniu Garajovú a p. Jaroslava Víglaského za overovateľov zápisnice 
2. program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –5 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Jozef Mihál, RNDr. Peter 
Michálik, Jaroslav Víglaský)  
 

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

2. Kontrola plnenia uznesení  zo dňa 14.10.2016 
 
Účtovníčka a ekonómka obce Ing. Mániková prečítala kontrolu plnenia uznesení z 14.10.2016: 

Uznesenie č. 56/2016 – splnené – schválení overovatelia zápisnice a program zasadnutia OZ 
Uznesenie č. 57/2016 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
Uznesenie č. 58/2016 – splnené–vzatá na vedomie správa hl. kontroly obce z kontroly na obecnom úrade 
Uznesenie č. 59/2016 – splnené – vzatá na vedomie správa nezávislého audítora Ing. Margity Markovej 
ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Veľká Lehota za rok 2015 
Uznesenie č. 60/2016 – splnené – schválená výročná správa obce za rok 2015 
Uznesenie č. 61/2016 – splnené – schválená kúpna zmluva na odkúpenie časti pozemkov pod MK 
križovatka Pirte 
 
 
3. Voľba hl. kontrolóra Obce Veľká Lehota na funkčné obdobie 2017 - 2022 

 
P. starostka informovala poslancov, že na funkciu hlavného kontrolóra sa prihlásila ako jediná 

kandidátka súčasná hlavná kontrolórka p. Mária Šalková. Poslanci p. Šalkovú opätovne zvolili za hlavnú 
kontrolórku Obce Veľká Lehota na funkčné obdobie 2017-2022, pričom od 1.1.2017 bude platný pracovný 
úväzok 0,1 schválený pred vyhlásením voľby. Zároveň súhlasili s podnikaním p. kontrolórky. 

 
U z n e s e n i e  č. 63/2016 

            Obecné zastupiteľstvo 
           A/ v o l í 
Hlavného kontrolóra obce Veľká Lehota na roky 2017-2022 p. Máriu Šalkovú z Tekovskej Breznice 
           

 B/ s ú h l a s í 
S vykonávaním inej zárobkovej činnosti mimo funkcie hlavného kontrolóra 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –5 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Jozef Mihál, RNDr. Peter 
Michálik, Jaroslav Víglaský)  

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

 

4. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.9.2016 
 
Starostka obce informovala prítomných, že čerpanie rozpočtu obce a školy k 30.09.2016 bolo 

zverejnené na úradnej tabuli, poslanci ho obdržali spolu s pozvánkou a je zverejnené na webovej stránke 
obce. V tomto čerpaní ešte nie je zahrnutá rekonštrukcia ciest, ktorá sa realizovala až nasledujúci 
mesiac, do 30.09. sa opravila fasáda, natrela strecha a vymenili okná na Dome smútku, zrealizovali sa 
kultúrne podujatia DFF Pod Inovcom a Pohronské folklórne slávnosti, výmena oplotenia  amfiteátra, 
drevené sochy, autobusová zastávka v Doline a ďalšie bežné výdavky obce. Škola tiež hradila len bežné 
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výdavky na mzdy, odvody a bežnú prevádzku. Poslanci nemali k čerpaniu žiadne výhrady a vzali ho 
jednohlasne na vedomie. 

U z n e s e n i e  č. 64/2016 
            Obecné zastupiteľstvo 
 

            B e r i e   n a    v e d o m i e 
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.09.2016  
2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.09.2016 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –5 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Jozef Mihál, RNDr. Peter 
Michálik, Jaroslav Víglaský)  

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

 
4. 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. Zmeny v rozpočte školy sa týkali predovšetkým dofinancovania výdavkov na mzdy a odvody 
zamestnancov v ZŠ vo výške 9 883,- €. Dotácie na vzdelávacie poukazy, predškolákov a deti zo SZP boli 
štátom znížené o 2 169,- €. ZŠ s MŠ zároveň požiadala o povolenie zrealizovať zmeny  v rozpočte 
k 31.12.2016 na podpoložkách podľa skutočného čerpania, z dôvodu, že mzdy a odvody sa nedajú presne 
na cent vypočítať, pretože ešte môžu byť čerpané dovolenky, PN a pod. Zmeny rozpočtu obce sa týkali 
predovšetkým nákupu nových vianočných ozdôb na verejné osvetlenie, materiálu na opravu amfiteátra, kde 
bolo potrebné odmontovať drevené pulce, parozábranu roztrhanú kunou vymeniť za plech, vymeniť zhnité 
laty a opäť pripevniť drevené pulce. Obec zároveň zakúpila galériu obrazov rieky Žitava, ide o 25 obrazov, 
ktoré predstavujú rieku Žitava v každej obci, ktorou preteká od Veľkej Lehoty až po Martovce pri 
Hurbanove, kde sa vlieva do rieky Nitra + 1 obraz s úvodným slovom od autora. Poslanci nemali 
k plánovaným zmenám výhrady a jednohlasne ich schválili. Poslanci s navrhovanými zmenami 
jednohlasne súhlasili. 

U z n e s e n i e  č. 65/2016 
            Obecné zastupiteľstvo 
 

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

Funkčná 
klasifikácia 

Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:     8 910,00  SPOLU 
  133012 41  + 15 Za užívanie verejného priestranstva 
  222003 41  + 328 Za porušenie predpisov 
  223003 41  + 150 Stravné od zamestnancov 
  292012 41  +300 Z ročného zúčtovania ZP 
  292017 41  + 4 Z vratiek 
  292027 41  + 399 Mylná platba 

  312012 111  - 2 169 
Zníženie dotácií na školu - vzdel. poukazy, pre deti 
zo SZP a predškolákov 

  312012 111  + 9 883 Dotácia pre ZŠ - dofinancovanie na mzdy a odvody 

VÝDAVKY:     460,00  SPOLU 
01.1.1 - výdavky 
obce                                          637016 41  + 60,- Prídel do SF - OcÚ 
  637032 41  + 399 Mylná platba 
  637037 41  + 9 Vratky 
  637037 41   - 69  Dohody 

04.5.1 - miestne 
komunikácie 637027 41  + 200 Dohody  
  633006 41  + 300 všeob. materiál - na posyp, rúry... 
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  635006 41  - 3000 Oprava, údržba ciest 

06.2.0 - Rozvoj obce  633006 41  + 6 Všeob. materiál 

  719002 41  + 960 Obrazy rieka Žitava 
  717001 41  - 960 Oddychová zóna Žitava 

06.4.0 - Rozvoj obce  633006 41  + 700 Nové vianočné ozdoby na ver. osvetlenie 

08.1.0 - Športové 
služby 637011 41  + 120 Rozbor vody 
08.2.0 - amfiteáter, 
DFF a ostat. kult. 
Podujatia, MSKC 
  

632001 41  + 85 El. energia MSKC a pelety 

633006 41  +1 650 
Materiál na amfiteáter, MSKC, vianočné ozdoby na 
stromček pred MSKC 

 
2.    Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ nasledovne: 
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A zmeny na podpoložkách k 31.12.2016 podľa skutočných výdavkov 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5  (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Jozef Mihál, 
RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský) 

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

 

 

6. Stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2019  
 
Hlavná kontrolórka obce p. Šalková predniesla poslancom svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce na 

roky 2017-2019. V návrhu skonštatovala, že obec dopláca na činnosť stavebného úradu a podľa návrhu 
obec môže doplácať za odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu v prípade naplnenia výdavkov 
v plnej výške. Rozpočet odporučila poslancom schváliť. P. starostka k stanovisku hl. kontrolórky dodala, 
že štátna dotácia na stavebný úrad nepostačuje na jeho činnosť, obec túto oblasť dofinancováva približne 
vo výške dotácie. Čo sa týka komunálneho odpadu, výdavky boli ponechané v rovnakej výške ako na rok 
2016, znížené boli na triedený odpad, preto po predbežných prepočtoch vyšlo, že obec v r. 2016 nebude 
doplácať na likvidáciu odpadu. Od 1.7.2016 obce neplatia za likvidáciu triedeného odpadu, preto by mali 
občania dôsledne triediť odpad, je to jediná možnosť, ako udržať poplatok na úrovni 14,- €/osobu, príp. ho 
ešte znížiť. Účtovníčka obce Ing. Mániková dodala, že v r. 2016 obec dostala poslednýkrát príspevok 
z recyklačného fondu, s týmto príspevkom už od r. 2017 počítať nemôže, nakoľko výdavky za triedenie 
odpadu hradí organizácia zodpovednosti výrobcu ENVI-PAK. 

 
7. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2017-2019 

 
P. starostka informovala prítomných o najväčších výdavkoch, ktoré boli zahrnuté do návrhu rozpočtu 

obce. Plánovaná je výmena podlahy a okien v budove šatní TJ, rekonštrukcia miestnych komunikácií vo 
výške 100 000,- €, dotácia pre TJ Partizán vo výške 4000,- €, aj keď požadovali dotáciu vyššiu o 200,- €, 
ale žiadosť dali len v deň konania zastupiteľstva, pričom návrh rozpočtu musí byť zverejnený 15 dní pred 
jeho schvaľovaním, preto sa ponechala v návrhu pôvodná suma. Ďalej je rozpočtovaná dotácia pre Dominik 
n.o. vo výške 1500,- €, pre obvodného lekára 1 392,- €, výdavky na vysporiadanie pozemkov, opravu fasády 
oporného urnového múra, výdavky na kultúrne aktivity, vrátane DFF a plánovaného výletu na Stretnutie 
Lehôt a Lhot do Lhotky pod Ondřejníkem a ďalšie na spracovanie územného plánu, ktorý sa nestihol 
spracovať v r. 2016. Čo sa týkalo návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ, účtovníčka obce Ing. Mániková oboznámila 
poslancov, že v rozpočte sa počítalo so zvýšením vlastných príjmov za MŠ, ŠKD, so zvýšením ceny za 
stravu a zvýšením mzdových nákladov. Zmena poplatok za škôlku, školský klub detí a za stravu je zahrnutá 
v návrhu VZN č. 5/2016. Navrhnuté je zvýšiť poplatok za MŠ zo 6,- € na 10,- €, pričom poberatelia dávok 
v hmotnej núdzi budú naďalej oslobodení v zmysle zákona. Poplatok za ŠKD zvýšiť z 2,- € na 4,- € 
a u poberateľov dávok v hmotnej núdzi stanoviť poplatok na 2,- €, nakoľko to zákon umožňuje. Obec 
zároveň dostala informáciu od p. Garaja, riaditeľa n.o. Dominik, že od 1.1.2017 bude spoločnosť ako 
dodávateľ stravy pre ZŠ s MŠ nútená zvýšiť poplatok na režijné náklady o 0,20 €/obed. Návrh rozpočtu je 
spracovaný tak, že polovicu, t. j. 0,10 €/obed bude znášať obec a 0,10 €/obed bude poplatok navýšený 
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rodičom stravujúcich sa detí. P. Garaj neustále navrhuje p. starostke, aby obec zakúpila auto a rozvážala 
obed v obci. P. starostka ale uviedla, že obec aj občanov by to vyšlo podstatne drahšie, ako keď rozvoz 
zabezpečí Dominik n.o. a obec na rozvoz poskytne dotáciu. Poslanci navrhli upraviť poplatok za MŠ na 8,- 
€, aby nárast nebol taký vysoký. P. starostka uviedla, že požiadala školu o predloženie mzdovej inventúry, 
na základe ktorej sa pôvodný návrh rozpočtu môže znížiť o výšku 2 015,- €. V pôvodnom návrhu rozpočtu 
školy bolo počítané so zvýšením miezd zamestnancov od 1.1.2017. Medzitým ale v médiách boli 
zverejnené informácie, že k zvýšeniu by malo dôjsť až od 1.9.2017, preto bol aj rozpočet školských 
zariadení (MŠ, VŠJ, ŠKD) prepočítaný a znížený o uvedenú sumu. Zníženie navrhovaných poplatkov za 
MŠ by mohlo vykryť zníženie mzdových nákladov na školské zariadenia. Účtovníčka obce informovala 
poslancov, že tieto údaje sú zobrazené v návrhu VZN č. 3/2016, kde je rozpísaná výška dotácia pre 
jednotlivé školské zariadenia. V porovnaní s rokom 2016 sa ročné výdavky na školské zariadenia mali 
navýšiť takmer o 8 000,- €. Po platovej inventúre a znížení výdavkov na mzdy a odvody sa výdavky na 
školské zariadenia navýšia ročne spolu o 5 935,- €. Konkrétne ročný rozpočet bez vlastných príjmov bude 
na MŠ 28 664,-, t. j. 2 388 €/mesačne. Ročný rozpočet na ŠKD bude 8 125,- €, t. j. 677 €/mesačne. Na VŠJ 
bude ročný rozpočet 25 128 €, t. j. 2 094,-€ / mesačne. Poslanci odsúhlasili návrh rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 
na roky 2017-2019 s pozmeňovacím návrhom vo vlastných príjmoch za MŠ, nakoľko poplatok za MŠ bol 
odsúhlasený vo výške 8,- €/dieťa/mesačne.  

Uznesenie č. 66/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
A/ B e r  i e   n a   v e d o m i e 
 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2019 
 
B/ S c h v a ľ u j e 
 Rozpočet Obce Veľká Lehota na roky 2017-2019  
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Jozef Mihál, 
RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský) 

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

 
 
8. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2017 

 
P. kontrolórka predložila poslancom návrh svojej kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. Návrh 

poslanci obdržali spolu s pozvánkou a nakoľko nemali k nemu výhrady, jednohlasne ho schválili. 
 
Uznesenie č. 67/2016 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľká Lehota na I. polrok 2017 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Jozef Mihál, 
RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský) 

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

 
 
9. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017 
 
Poslanci ďalej s pozvánkou na zasadnutie obdržali aj návrh termínov zasadnutí OZ na rok 2017. 
Navrhnutý plán zasadnutí jednohlasne schválili.  
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Uznesenie č. 68/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 

 
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote na rok 2017 nasledovne: 

 
24. februára 2017 
– správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za r. 2016  
- čerpanie rozpočtu k 31.12.2016  
- správa o výsledku inventarizácie  
 
19. mája 2017 
– stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu  
- záverečný účet na rok 2016  
- overenie účtovnej závierky audítorom  
- čerpanie rozpočtu k 31.3.2017  
- plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2017  
- informácia o plánovaných kultúrnych podujatiach  
 
11. augusta 2017 
– čerpanie rozpočtu k 30.6.2017  
- informácia o uskutočnených kultúrnych podujatiach  
- výročná správa za rok 2016  
- overenie konsolidovanej účtovnej závierky audítorom 
 
20. októbra 2017 
– zmeny rozpočtu  
- schválenie inventarizačných komisií  
 
8. decembra 2017 
– čerpanie rozpočtu k 30.9.2017  
- stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020  
- návrh rozpočtu na roky 2018-2020  
- plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2018 
- plán zasadnutí OZ na rok 2018  
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Jozef Mihál, 
RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský) 
 

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

10. Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2016, návrh na zloženie inventarizačných komisií 
 

Obec, aj ZŠ s MŠ sú povinné k 31.12. uskutočniť inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov. Za inventarizáciu sú zodpovední členovia inventarizačných komisií, ktorí boli 
poslancami schválení podľa predloženého návrhu. 

 
 
 
Uznesenie č. 69/2016 
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Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Ústrednú inventarizačnú komisiu 
1. Ing. Anna Vatalová, predseda komisie 
2. Jozef Mihál, člen komisie 
3. RNDr. Peter Michálik, člen komisie 

 
Dielčie inventarizačné komisie 
Obecná budova č. 50, Zdravotné stredisko, Spoločensko- kultúrne centrum, Dom smútku 
1. Helena Cibiriová, predseda komisie 
2. Ing. Katarína Mániková, členka komisie  
3. Ing. Anna Vatalová, členka komisie 
 
Požiarna technika 
1. Jozef Čík, predseda komisie 
2. Jaroslav Víglaský, člen komisie 
3. Daniela Číková, člen komisie    
 
 Základná škola s Materskou školou  a Výdajná školská jedáleň 
 1. Mgr. Katarína Garajová, predseda komisie 
 2. Mgr. Emília Búryová, podpredseda komisie 
 3. Mgr. Jana Žňavová, tajomník 
 4. Mgr. Dana Bušková, členka komisie 
 
Likvida čná komisia 
1. Ing. Anna Vatalová, predseda komisie 
2. Mgr. Katarína Garajová, členka komisie 
3. Jozef Mihál, člen komisie   
 
B/ u k l a d á  
 Predsedom DIK inventarizáciu zabezpečiť v termíne do 31.12.2016 
 Predsedkyne: IK inventarizáciu spracovať do 31.12.2016 
 Zodpovední: predsedovia komisií 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Jozef Mihál, 
RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský) 

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

 
11. Návrh na schválenie VZN č. 3/2016 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 

Návrh VZN o určení výšky dotácie pre jednotlivé školské zariadenia prebrali poslanci už pri 
schvaľovaní návrhu rozpočtu a jednohlasne ho s pozmeňovacím návrhom prijatom pri návrhu rozpočtu 
schválili.  

Uznesenie č. 70/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa a žiaka školských 
zariadení so sídlom na území obce Veľká Lehota.  
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Jozef Mihál, 
RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský) 

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

12. Návrh na schválenie VZN č. 4/2016 Požiarny poriadok Obce Veľká Lehota 
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Požiarny poriadok bol spracovaný na základe kontroly novou organizáciou, ktorá zabezpečuje obci 
BOZP, pracovnú zdravotnú službu a požiarnu ochranu. Obec je povinná vykonávať preventívne požiarne 
kontroly. Je potrebné zriadiť kontrolné skupiny, ktoré budú upozorňovať obyvateľov na povinnosť čistenia 
komínov a kontrolovať priestory okolo komínov a pecí. V ich blízkosti by nemali byť horľavé látky, aby 
nevznikol požiar ako nedávno v časti Garajovci. Poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 
Uznesenie č. 71/2016 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

VZN č. 4/2016 Požiarny poriadok Obce Veľká Lehota 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Jozef Mihál, 
RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský) 

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

 
13. Návrh na schválenie VZN č. 5/2016  
• o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole  
• o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,  
• o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,  
• o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo výdajnej 
školskej jedálni.  

 
Návrh VZN prerokovali poslanci už pri schvaľovaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na roky 2017-2019. 

VZN schválili s pozmeňovacím návrhom, úpravou poplatku za MŠ na 8,- €. Za ŠKD poslanci schválili 
navrhnutý poplatok 4,- €/žiaka/mesačne a 2,- €/žiaka/mesačne pre deti z rodín poberajúcich dávky 
v hmotnej núdzi. Vo VŠJ sa zvýšila cena obedov o 0,20 € z dôvodu navýšenia režijných nákladov, pričom 
0,10 €/obed bude hradiť obec a 0,10 €/obed budú hradiť rodičia stravujúcich detí. 

 
Uznesenie č. 72/2016 

Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
 
VZN č. 5/2016  • o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 
škole  
• o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,  
• o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,  
• o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo výdajnej školskej 
jedálni.  

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

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

14. Návrh na schválenie Internej smernice 6/2016 Zásady hospodárenia s majetkom obce 
 
Účtovníčka obce Ing. Mániková informovala poslancov, že zásady hospodárenia s majetkom obce 

boli prepracované na základe kontroly hlavnej kontrolórky, ktorá zistila, že v niektorých prípadoch obec 
prekročila povolený zostatok. Preto navrhla, aby sa zostatok v pokladni upravil. Povolený zostatok bol 
upravený na sumu 2 000,- €, príp. v niektorých prípadoch môže byť aj prekročený. Ide napríklad o situácie, 
keď majú byť vyplácané mzdy, alebo sú vyššie vklady do pokladne z dôvodu výberu daní a poplatkov. 
Poslanci internú smernicu jednohlasne schválili.  
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Uznesenie č. 73/2016 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

Internú smernicu č. 6/2016 Zásady hospodárenia s majetkom obce. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Jozef Mihál, 
RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský) 

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

 
15. Návrh na schválenie zámeru vybudovať nájomné byty v budove bývalého zdravotného 
strediska prostredníctvom dotácie z MDVaRR a úveru od ŠFRB 

P. starostka informovala prítomných, že obec zverejnila na web stránke návrh prestavať bývalé 
zdravotné stredisko na 10 nájomných bytov a zrealizovala prieskum u obyvateľov, aby zistila záujem 
o bývanie v týchto bytoch. Na obecný úrad bolo podaných 19 žiadostí, teda záujem o byty je. Väčšina obcí 
financuje výstavbu nájomných bytov cez úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z dotácie z Ministerstva 
dopravy, výstavby a reg. rozvoja a spolufinancovanie z prostriedkov obce. Prestavba by celkovo mohla stáť 
cca 529 550 €. Z toho 60% by sa zobral úver zo ŠFRB, čo je 317 730,- €. Zvyšná suma by pozostávala 
z dotácie z MDVaRR – 148 274,- € a spolufinancovanie obce 63 546,- €. Na 1 m2 pri 10-tich nájomných 
bytoch by pripadali náklady vo výške 890,- €.  

Nedávno však NKÚ kontrolovalo nájomné byty v Novej Bani a podľa výsledkov kontroly sa raz za 
3 roky musí prehodnotiť príjem nájomníkov. Príjem nesmie presiahnuť istú hranicu – nesmie byť nižší, ale 
ani vyšší. To znamená, že v čase nájmu mohol zarábať napríklad len jeden člen domácnosti, ale po 3 rokoch 
sa zamestná aj ďalší a už presiahnu danú hranicu a musia sa vysťahovať. Potom vznikne situácia, že ľudia, 
ktorí by mali na zaplatenie nájomného tam nebudú môcť bývať, byty zostanú prázdne a mesto bude musieť 
stále splácať úver. Takisto si mesto nemohlo stanoviť zábezpeku podľa svojho návrhu napr. vo výške 6-
mesačného nájomného, ale podľa NKÚ mohli vybrať iba menšiu zábezpeku. V okolitých obciach 
s nájomnými bytmi majú problémy s neplatičmi, niektorých museli z bytu súdne deložovať, vysťahovávať 
pomocou exekútora a majetok neplatiča ešte uschovať v skladových priestoroch, za ktoré bolo potrebné 
platiť. Aby obec mohla vyhovieť aj obyvateľom, ktorí presiahnu zákonom stanovený príjem, p. starostka 
uvažovala nad možnosťou prerobiť zdravotné stredisko z vlastných zdrojov obce. Podľa predbežných 
informácií by mohol problém ešte vzniknúť pri čističke odpadových vôd. Vyčistená voda z čističky by išla 
do potoka – recipientu, musíme však zistiť, koľko bytov najviac by mohlo byť napojených na túto čističku. 
Zároveň na umiestnenie čističky by sa musel ešte odkúpiť pozemok pri zdravotnom stredisku. Poslanci boli 
jednohlasne za prestavbu budovy bývalého zdravotného strediska na nájomné byty. Na to, aby sa ale 
stanovil presný počet bytov, bude potrebné zistiť, či nám občania odpredajú pozemky pri zdravotnom 
stredisku na čističku odpadových vôd a koľko bytov nám povolí odbor životného prostredia napojiť do 
čističky a vyčistenú vodu vypustiť do potoka. Aby p. starostka mohla konať vo veci nájomných bytov ďalej, 
poslanci schválili zámer vybudovať ich v budove bývalého zdravotného strediska. 

 
Uznesenie č. 74/2016 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Zámer obce Veľká Lehota vybudovať nájomné byty v budove bývalého zdravotného strediska 
prostredníctvom dotácie z MDVaRR a úveru od ŠFRB. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Jozef Mihál, 
RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský) 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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16. Návrh na schválenie úsekov na vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod MK Hudcovci a Lúčky, 
Horný park a Vaškovci, odbočka do Garajov, Inovec odbočka od Viery Priatkovej k Martinovi 
Vatalovi 

P. starostka informovala poslancov, že sa stále pokračuje vo vysporadúvaní pozemkov pod 
miestnymi komunikáciami. Ukončuje sa konanie v časti Pirte, už je spracovaný geometrický plán na uličku 
do Vatalov, s p. advokátkou je podpísaná zmluva a ona už môže konať a oslovovať vlastníkov. V časti 
Garajovci odmietla odpredať svoj podiel pod cestou p. Šilerová, preto až o 3 roky môže obec riešiť 
vyvlastnenie tohto pozemku súdnou cestou. V obci je ale ešte veľa úsekov, ktoré bude potrebné odkúpiť 
a vysporiadať. Občania požadovali vysporiadať spoločné dvory u Hudcov a popritom p. starostka 
rozmýšľala o vykúpení pozemkov v časti Lúčky. V tejto časti bola voľakedy plánovaná cesta na Víglaš. 
Popri tejto ceste by mohli vzniknúť zároveň pozemky na ďalšiu výstavbu rodinných domov. Ďalej bude 
potrebné doriešiť pozemky v parku u Vaškov a cestu do Vaškov, odbočku z hlavnej cesty do Garajov, 
odbočka na Inovci od V. Priatkovej k M. Vatalovi a občania žiadali vysporiadať aj spoločné dvory 
u Garajov k Štullerovcom. Samozrejme, nedá sa všetko vysporiadať naraz, je to náročné finančne, ale 
najmä časovo, v mnohých prípadoch je potrebné obnovovať dedičské konania alebo vysporadúvať 
pozemky súdnym konaním. Poslanci so všetkými navrhnutými úsekmi súhlasili, aj s vytvorením novej 
cesty na Víglaš. Prítomní občania navrhli vytvoriť cestu aj od Garajov cez Burove Jarky, ale p. starostka 
uviedla, že podiel práve v tejto časti má aj pani, ktorá obci svoj podiel nechce odpredať. 

 
Uznesenie č. 75/2016 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Úseky miestnych komunikácií na vysporiadanie vlastníctva postupne podľa možností obce: 

- MK Hudcovci a Lúčky (vytvorenie novej cesty) 
- Park u Vaškov a Vaškovci 
- Odbočka do Garajov od hlavnej cesty  
- Inovec odbočka od V. Priatkovej k M. Vatalovi 
- Spoločné dvory u Garajov k Štullerovcom 

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

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

 
17. Návrh na schválenie odmeny pre hl. kontrolórku obce za rok 2016 

Účtovníčka obce Ing. Mániková informovala poslancov, že p. kontrolórke môže zastupiteľstvo 
schváliť odmenu vo výške max. 30% z jej ročného platu. Spolu s pozvánkou na zasadnutie obdržali aj 
prepočet s rôznymi variantami odmeny pre p. kontrolórku. Poslanci sa rozhodli schváliť hl. kontrolórke 
obce odmenu vo výške 25% z jej ročného platu, t. j. 393,- €.  

Uznesenie č. 76/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

Odmenu pre hlavnú kontrolórku obce Veľká Lehota za rok 2016 vo výške 25% z ročného platu, 
t.j. 393,- €. 

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

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

 
18. Návrh na schválenie odmeny pre poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí vykonali pre Obec 
Veľká Lehota za rok 2016 prácu naviac  

Účtovníčka obce Ing. Mániková k tomuto bodu uviedla, že poslanci sú odmeňovaní vo výške 10,- 
€ za každé zasadnutie OZ a ešte za účasť na zasadnutí komisií (predseda 5,- € a 3,32 € členovia komisie). 
Takto je to stanovené v zásadách o odmeňovaní poslancov OZ a členov komisií. Pri schvaľovaní týchto 
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zásad p. kontrolórka upozornila, že ak chce dať p. starostka odmenu poslancom navyše, musela by byť 
výška tejto odmeny stanovená v zásadách, alebo až po schválení poslancami. P. starostka vysvetlila, že tu 
sa jedná o odmeňovanie práce naviac, ktorú poslanci vykonali v r. 2016 pre obec. Napr. RNDr. Michálik 
vygravíroval na detské príbory mená detí pri príležitosti uvítania do života, poslanec Jaroslav Víglaský 
vykonal viacero vodoinštalatérskych prác – zapájal a odpájal fontánu pred MSKC, opravoval vodovodné 
batérie v MSKC,   pretekajúce WC v budove č. 50, prepchával, čistil a opravoval WC v budove TJ. 
Poslanec Michálik odmietol odmenu za gravírovanie. Nakoniec poslanci odsúhlasili odmenu Jaroslavovi 
Víglaskému za vodoinštalatérske práce vo výške 100- €. 

 
Uznesenie č. 77/2016 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

 
Odmenu pre poslancov OZ, ktorí vykonali pre Obec Veľká Lehota za rok 2016 prácu naviac, a to: 
Jaroslavovi Víglaskému vo výške 100,- € za prevedené vodoinštalatérske práce v obci. 

 
Hlasovanie:  „za“ –4 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik) 
  „zdržal sa“ – 1 (Jaroslav Víglaský) 

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

 
19. Zasadnutie Krízového štábu Obce  

P. starostka informovala, že krízový štáb obce musí pravidelne zasadať. Mimoriadne zasadnutie bude 
potrebné zvolávať len v prípade mimoriadnej situácie. Účtovníčka obce Ing. Mániková informovala, že 
Okresný úrad v Žarnovici preveroval spojenie s členmi krízového štábu, preto mohli byť niektorí z nich aj 
za týmto účelom kontaktovaní. 
 
 
20. Rôzne –  informácia o prebiehajúcom výberovom konaní na riaditeľa ZŠ s MŠ Veľká Lehota  

P. starostka informovala poslancov, že do výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ sa prihlásila iba 
súčasná riaditeľka Mgr. Jankoveová.  
 
 

- stanovisko SVP, š. p. OZ Piešťany k úprave potoka v obci Veľká Lehota  
K tomuto bodu informovala pracovníčka obce Ing. Vatalová, že p. starostka opätovne žiadala 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany o úpravu potoka v našej obci. Tentokrát odpísali, 
že akcia bude zaradená do plánu na rok 2017. 
 

 

- informácia o oprave amfiteátra 
O oprave amfiteátra informovala p. starostka už pri zmenách  rozpočtu obce 
 

 

- informácia o pripojených aj nepripojených odberateľov vody z verejného vodovodu  
P. starostka informovala poslancov, že so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou rieši obec 

občanov, ktorí neplatia za vodu, ale pravdepodobne ju odoberajú. Môžu nastať rôzne situácie, v obci je 
veľa starých domov, o ktorých nikto nevie, či sú pripojené, alebo nepripojené na vodu, vodomer tam nie je, 
a preto je ťažké zistiť aj prípadné poruchy v týchto miestach. Nedávno bola takáto porucha opravovaná 
u Hudcov pri hlavnej ceste, kde bol tiež ešte jeden starý dom napojený na vodu, nakoľko nemal vodomer 
ani za vodu neplatili,  voda vytekala a nikto o tom nevedel.  Toto je dôvod na to aby mali všetci  odberatelia 
vody namontované vodomery aj v starých domoch, aj   preto musela byť voda v lete regulovaná. Sú  
prípady, keď ľudia vodu čerpajú, ale neplatia ani paušál a nemajú ani vodomer. Toto už ale Stredoslovenská 
vodárenská spoločnosť môže riešiť ako čierny odber a pokutovať takýchto odberateľov. 
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- informácia o pozemkoch pod prameňom rieky Žitava  
P. starostka ďalej pokračovala informáciou o pozemkoch pod prameňom rieky Žitava. Geodetom boli 

vytýčené parcely, na ktorých sa nachádza súčasné označenie prameňa. Následne boli listom oslovení 
majitelia pozemkov, či budú ochotní odpredať svoj podiel za cenu v mieste obvyklú 1,85 €/m2, ktorú 
schválilo aj obecné zastupiteľstvo. Za túto cenu však boli obci ochotní odpredať pozemky iba ROĽAN, 
s.r.o, Veľké Pole a p. Čížová. Ostatní majitelia požadujú min. cenu 3,50 €/1 m2. Nakoľko sa jedná o močiar 
a k týmto pozemkom nie je prístupová cesta, p. starostka v žiadnom prípade nesúhlasí s vyššou cenou. 
O tieto pozemky sa majitelia nestarajú a mnohí ani doteraz nevedeli, že majú v tejto časti nejaký pozemok. 
Keď sa rekonštruovali miestne komunikácie, obec financovala aj vjazdy do rodinných domov. Teraz 
namiesto toho, aby občania vyšli v ústrety verejnému záujmu a podporili zámer obce vytvoriť pekný 
a reprezentatívny priestor, ktorý obec okrášli a zároveň zviditeľní, zaujali k tomu takéto stanovisko. Za 
takýchto podmienok obec nemá záujem o dané pozemky. Prameň Žitavy teda zostane naďalej zarastený, 
bez prístupu k nemu a socha víly Žitavy zostane pravdepodobne umiestnená na obecnom úrade.  

 
21. Diskusia.  

V rámci diskusie p. starostka informovala, že pri kostole opäť niekto rozbil dopravné zrkadlo. 
Poslanec p. Jozef Mihál znova upozornil na rýchlu jazdu viacerých občanov okolo kostola, zariadenia pre 
seniorov a školy smerom na Víglaš. Navrhol, aby sa v r. 2017 osadili retardéry, ktoré sa spomínali už na 
predošlom zasadnutí OZ.  
 
22. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac bodov jednania nebolo, prečítali sa schválené uznesenia č. 62-77/2016, p. starostka 
poďakovala prítomným za bohatú účasť a zasadnutie ukončila o 21:00 hod. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Antónia Garajová          ........................   Marta Šmondrková 

     starostka obce 
 
Jaroslav Víglaský           ......................... 
 


