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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 03.03.2017 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Jozef Mihál a RNDr. Peter Michálik  
Neprítomný: Peter Šmondrk 
Zasadnutia sa zúčastnila kontrolórka obce Mária Šalková a 2 občania obce. 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 09.12.2016 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2016 
4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  Veľká Lehota 
5. Správa o výsledku Inventarizácie k 31.12.2016 
6. Stanovisko hl. kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2016. 
    Návrh na schválenie Záverečného účtu obce za rok 2016. 
7. Správa z kontroly dotácií na obecnom úrade za rok 2015. 
    Ročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2016.   
8. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zabezpečení BOZP, PO a PZS č. 01/2016 zo dňa 
01.03.2016 s firmou AJUVA Š+S s.r.o., Banská Bystrica – predĺženie na dobu neurčitú. 
9. Návrh na schválenie VZN č. 1/2017 o niektorých podmienkach držania psov v Obci Veľká Lehota. 
10. Návrh na schválenie kúpnych zmlúv na vysporiadanie časti MK Garajovci, križovatka Pirte po 
ukončených dedičských konaniach a MK ulička u Vatalov. 
11. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce 
12. Rôzne 
- výber úsekov MK na rekonštrukciu v roku 2017  
- informácia o znížení úväzku na matriku v obci Veľká Lehota, 
- informácia o príprave knihy Tekov z neba, 
- žiadosť o úpravu nespevnenej cesty v časti obce starý Víglaš z dôvodu zatápania nehnuteľností dažďovou 
vodou od pána Mariana Glogasa č. d. 518, 
- informácia o investičnom zámere SSE-D, Žilina - rekonštrukcia NN nadzemného distribučného vedenia 
v časti obce Zduchovci, Mánikovci a pri Dominik n.o., 
- informácia o uskutočnení 30. ročníka Gajdošských fašiangov 
13. Diskusia. 
14. 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. Jozef Mihál a RNDr. Peter Michálik. Overovatelia a navrhnutý program zasadnutia boli 
všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení. 

 
Uznesenie č. 1/2017 

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

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
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2. Kontrola plnenia uznesení  zo dňa 14.10.2016 
 

U z n e s e n i e  č.  62/2016 – splnené – schválení overovatelia zápisnice a program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva 
U z n e s e n i e  č.  63/2016 – splnené – zvolená hlavná kontrolórka Obce Veľká Lehota na roky 2017 – 2022 p. 
Mária Šalková z Tekovskej Breznice    
U z n e s e n i e   č. 64/2016 – vzatá na vedomie – správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.09.2016   
U z n e s e n i e  č.  65/2016 -  splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2016  
U z n e s e n i e  č. 66/2016 – splnené – schválený rozpočet Obce Veľká Lehota na roky 2017 - 2019  
U z n e s e n i e  č. 67/2016 – splnené – schválený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľká Lehota 
na I. polrok 2017 
U z n e s e n i e  č. 68/2016 – splnené – schválený plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote na rok 
2017.  
U z n e s e n i e  č. 69/2016 – splnené – schválená ústredná inventarizačná komisia a dielčie inventarizačné komisie.  
U z n e s e n i e  č. 70/2016 – splnené – schválené VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na dieťa MŠ a dieťa a žiada 
školských zariadení so sídlom na území obce Veľká Lehota  
U z n e s e n i e  č. 71/2016 – splnené – schválené VZN č. 4/2016 Požiarny poriadok Obce Veľká Lehota  
U z n e s e n i e  č. 72/2016 – splnené – schválené VZN č. 5/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v ZŠ.  
U z n e s e n i e  č. 73/2016 – splnené – schválená Interná smernica č. 6/2016 Zásady hospodárenia s majetkom obce.  
U z n e s e n i e  č. 74/2016 – splnené – schválený zámer Obce Veľká Lehota vybudovať nájomné byty v budove 
bývalého zdravotného strediska prostredníctvom dotácie z MDVaRR a úveru od ŠFRB.  
U z n e s e n i e  č. 75/2016 – splnené – schválené úseky miestnych komunikácií na vysporiadanie vlastníctva 
postupne podľa možností obce.  
U z n e s e n i e  č. 76/2016 – splnené – schválená odmena pre hlavnú kontrolórku Obce Veľká Lehota za rok 2016 
vo výške 25% z ročného platu.  
U z n e s e n i e  č. 77/2016 – splnené – schválená odmena pre poslancov OZ, ktorí vykonali pre Obec Veľká Lehota 
za rok 2016 prácu naviac.  
 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2016 

Starostka obce informovala prítomných, že čerpanie rozpočtu obce a školy k 31.12.2016 bolo 
zverejnené na úradnej tabuli, poslanci ho obdržali spolu s pozvánkou a je zverejnené na webovej stránke 
obce. V 4. štvrťroku bola najväčším výdavkom rekonštrukcia miestnych komunikácií za 151 391,77 €. 
Poslanci vzali správy o čerpaní rozpočtu na vedomie. 

U z n e s e n i e  č. 2/2017 
            Obecné zastupiteľstvo 
           B e r i e   n a   v e d o m i e 

1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 31.12.2016 
2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.12.2016 

           
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, 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. Škola predložila prehľad zmien rozpočtu zrealizovaných k 31.12.2016, ktoré mali všeobecne 
odsúhlasené na poslednom zasadnutí OZ. Rozpočet školy na r. 2017 bol štátom upravený nasledovne: 
prenesené kompetencie pre ZŠ zvýšené o 12 922 €, na asistenta učiteľa o 6 024 €, na predškolákov o 285 € 
a rozpočtujú sa výdavky z nevyčerpaných prostriedkov školy z r. 2016 vo výške 5 691,36 € a 11,87 €  
z preplatku z ročného zúčt. zdrav. poistenia za r. 2015. Zmeny rozpočtu obce sa v príjmovej časti navyšujú 
o tieto spomenuté štátne prostriedky a vo výdavkoch sa realizujú presuny medzi podpoložkami na províziu 
za dodanie stravných lístkov, opravu kopírky, montáž a demontáž vianočnej výzdoby, servis kotla 
v MSKC, nové čerpadlo na multifunkčné ihrisko, elektroinštalačné práce – zapojenie čerpadla a prípravu 
ľadu a zakúpenie nových kontajnerov na triedený odpad. Poslanci s navrhovanými zmenami jednohlasne 
súhlasili. 
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U z n e s e n i e  č. 3/2017 
            Obecné zastupiteľstvo 
 

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

 
 

2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ nasledovne: 

 
 
 
 
 

Funkčná klasifikácia
Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma

PRÍJMY: 24 934,23

312012 111  + 12 922,-
312012 111  + 6 024,-
312012 111  + 285,-

453 131F  + 11,87

453 131G  + 5 691,36

VÝDAVKY: 0,00
01.1.1 - výdavky 
obce                                          637017 41  + 16

637014 41  - 16
635004 41  + 100
635006 41  - 100

06.4.0 - Verejné 
osvetlenie 637004 41   + 500,-

635006 41  - 500,-

08.1.0 - Športové 
služby 633004 41  + 350,-

637004 41  + 180,-
635006 41  - 530,-

08.2.0 - ostat. kult. 
podujatia, MSKC 635004 41  + 35,-

635006 41  - 35,-

Dotácia pre ZŠ - prenesené 
kompetencie

Stravovanie

Oprava, údržba ver. osvetlenia

Na asistenta učiteľa

Text

SPOLU

SPOLU

Provízia - dodanie stravných lístkov

Vratka z roč. zúčt. Zdrav. poistenia z 
r. 2015 pre ZŠ

Na predškolákov

Oprava, údržba budov

MSKC  - servis kotla

Oprava, údržba budov

Prenes. kompetencie pre ZŠ - z r. 
2016

Oprava kopírky

MSKC - oprava, údržba budov

Všeob. služby - montáž, demontáž 
vian. výzdoby

Čerpadlo na nové ihrisko
Elektroinštalačné práce na novom 
ihrisku
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Úpravy zmien rozpo čtu medzi jednotlivými položkami  a podpoložkami  
                                   k 28.02.2017  

  
Funkč.    
klasifik  Ekonom.klasifik.  Zdroj  Suma 

PRÍJMY:   292012 41 55,82 € Z dobropisov- preplatok elektriny za r. 2016 
VÝDAVKY:            
ZŠ   610     

primárne 09.1.2.1 611 111 
4 400,00 

€ Tarifné,zakladné..... ,funkčné platy 
vzdelávanie  09.1.2.1 612001 111 250,00 € Osobné príplatky 
  09.1.2.1 612002 111 600,00 € Ostatné príplatky 
    620     Poistné  a príspevky do pois ťovní 
  09.1.2.1 621 111 220,00 € Poistné a príspevky  do poisťovní - VŠZP 
  09.1.2.1 623 111 305,00 € Poistné a príspevky do ostatné ZP 
  09.1.2.1 625001 111 74,00 € Poistné  a príspevky do SP - nemocenské 
  09.1.2.1 625002 111 735,00 € Poistné  a príspevky do SP- starobné 
  09.1.2.1 625003 111 42,00 € Poistné a príspevky do SP -urazové 
  09.1.2.1 625004 111 158,00 € Poistné a príspevky do SP -invalidné 
  09.1.2.1 625005 111 52,00 € Poistné a príspevky do SP - v nezamestnanosti 
  09.1.2.1 625007 111 248,00 € Poistné a príspevky do SP - do rezer. fondu 
  09.1.2.1 627 111 50,00 € Poistné a príspevky do DDS 
    630     Tovary   služby 
  09.1.2.1 637006 111 100,00 € Tovary   služby - všeobecné služby 
  09.1.2.1 637014 111 200,00 € Tovary a služby- stravovanie 
  09.1.2.1 637016 111 77,00 € Tovary a služby- sociálny fond 
  09.1.2.1 633010 131F 11,87 € Tovary a služby- pracovné oblečenie 
  09.1.2.1 632001 131G 813,50 € Tovary a služby- energie 
  09.1.2.1 633006 131G 804,95 € Tovary a služby- všeobecný materiál 
  09.1.2.1 633009 131G 204,30 € Tovary a služby- učebné pomôcky 
  09.1.2.1 635009 131G 123,52 € Tovary a služby- údržba softvéru 
  09.1.2.1 637014 131G 186,56 € Tovary a služby- stravovanie 
    640     Bežné transféry 
  09.1.2.1 642015 111 100,00 € Bežné transféry- nemocenské dávky   
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ZŠ   610     Tarifné platy 
sekundárne 09.2.1.1 611 111 6 400,00 € Tarifné,zakladné..... ,funkčné platy 
vzdelávanie 09.2.1.1 612001 111 500,00 € Osobné príplatky 
  09.2.1.1 612002 111 1 000,00 € Ostatné príplatky 
    620     Poistné  a príspevky do pois ťovní 
  09.2.1.1 621 111 350,00 € Poistné a príspevky  do poisťovní - VŠZP 
  09.2.1.1 623 111 430,00 € Poistné a príspevky do ostatné ZP 
  09.2.1.1 625001 111 111,00 € Poistné  a príspevky do SP - nemocenské 
  09.2.1.1 625002 111 1 100,00 € Poistné  a príspevky do SP- starobné 
  09.2.1.1 625003 111 63,00 € Poistné a príspevky do SP -urazové 
  09.2.1.1 625004 111 237,00 € Poistné a príspevky do SP -invalidné 
  09.2.1.1 625005 111 79,00 € Poistné a príspevky do SP - v nezamestnanosti 
  09.2.1.1 625007 111 365,00 € Poistné a príspevky do SP - do rezer. fondu 
  09.2.1.1 627 111 76,00 € Poistné a príspevky do DDP 
    630     Tovary   služby 
  09.2.1.1 637006 111 150,00 € Tovary   služby - všeobecné služby 
  09.2.1.1 637014 111 250,00 € Tovary a služby- stravovanie 
  09.2.1.1 637016 111 170,00 € Tovary a služby- sociálny fond 
  09.2.1.1 633002 131G 469,20 € Tovary a služby- výpočtová technika 
  09.2.1.1 632001 131G 1 220,24 € Tovary a služby - energie 
  09.2.1.1 633006 131G 1 127,91 € Tovary a služby - všeobecný materiál 
  09.2.1.1 633009 131G 274,30 € Tovary a služby - učebné pomôcky 
  09.2.1.1 635009 131G 185,28 € Tovary a služby- údržba softvéru 
  09.2.1.1 637014 131G 281,60 € Tovary a služby -stravovnie 
    640     Bežné transféry 
  09.2.1.1 642015 111 54,00 € Bežné transféry- nemocenské dávky   
            
MŠ   630     Tovary a služby 
predpimárne 09.1.1.1 633009 111 285,00 € Tovary a služby- uč. pomôcky predškolská 
vzdelávanie           

 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –6  (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský) 

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

     starostka obce 
 

5. Správa o výsledku Inventarizácie k 31.12.2016 
P. starostka informovala poslancov o stave majetku obce k 31.12.2016 podľa vykonanej inventarizácie. 

Zostatková - čistá hodnota majetku znížená o odpisy a opravné položky: obec 1 556 661,03 a ZŠ s MŠ 
94 323,07 €  = spolu 1 650 984,10 € 
Prírastky majetku: Obrazy + socha Žitavy 3 040 €, brány na cintorín 866 €, rekonštrukcie MK+projekty 
151 391,77 €, z toho 30 801,47 € z rezervného fondu, pozemky + geom.plány 3 019,38 € - u Garajov, 
Jenisov, GP-ulička do Vatalov. 
 

Menšie nákupy účtované priamo do nákladov, nenavyšovali hodnotu majetku: 
17 nových vianočných ozdôb, vlajky obce a SR, dopravné značky, veľkokapacitný kontajner, redukcia k 
PC matrika, podložky pod stoličky, vstupná tabuľa s erbom obce, zástava SR, PHSR dokument, príručka 
Účtovné súvzťažnosti, záložný zdroj, chladnička na TJ, plechová garáž na ihrisko, nový virtuálny cintorín, 
meracie koliesko na meranie ciest, drevené sochy gajdoša, harmonikár a víla, ihrisko pre MŠ, sada kärcher, 
fotokniha, ventilátor, regále, autobusová zastávka Dolina, dresy pre žiakov TJ, USB token pre CO, 
postrekovač, dopravné zrkadlá, videorekordér.            
 

Vyradili sme z majetku: rozbitý riad (poháre, taniere, hrnčeky), záložný zdroj, vianočné ozdoby 9 ks, 
starú autobusovú čakáreň v Doline, starý veľkokapacitný kontajner. Ku kontajneru p. starostka dodala, že 
bol odovzdaný zberným surovinám ŽP Eko Quelet a.s., Nová Baňa za 108 €. V r. 2017 sa budú musieť 
vyradiť možno aj ďalšie kontajnery. S touto spoločnosťou obec uzatvorila zmluvu na zber železa.  
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Zásoby na sklade: 1 747,41 € (hrnčeky, kukanádoby, tričká, šiltovky, CD, benzín do auta a pelety) 
 

Peniaze: Bankové účty a pokladňa spolu: 214 156,85 €, z toho: 
Z toho pokladňa    441,59 € 
 zostatok na účte školy  3,31 € 

dotačný účet    3,20 € 
soc. fond     233,06 € 

 depozit na matriku    305,67 € 
 nevyčerpané prostriedky školy 5 703,23 € 

rezervný fond 206 716,36 € + 1 198,53 € bude ešte vrátené tento rok do rez. 
fondu (v r. 2016 nevyčerpané, ale prevedené na bežný účet 
obce),t.j. na účte rezervného fondu bude spolu: 207 914,89€ 

 
Neuhradené pohľadávky: za kom. odpad 925,48 €, za daň 284,14 €, psa 17,50 €, hrobové miesta 20 € 
Záväzky spolu: 9 932,30 € (neuhradené faktúry, mzdy a odvody za 12/2016, soc. fond, rezervy) 
 
Poslanci vzali správu o inventarizácii k 31.12.2016 jednohlasne na vedomie. 
 

Uznesenie č. 4/2017 
Obecné zastupiteľstvo 
B e r  i e   n a   v e d o m i e 
Správu o výsledku Inventarizácie k 31.12.2016 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –6 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský) 

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

     starostka obce 
 

6. Stanovisko hl. kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2016 
    Návrh na schválenie Záverečného účtu obce za rok 2016 
 

Zhrnutie inventarizácie bolo zhrnutím aj záverečného účtu obce za rok 2016. K tomuto dokumentu 
predložila svoje stanovisko aj hlavná kontrolórka, v ktorom konštatuje, že po započítaní príjmov 
a výdavkov za komunálny odpad obec na odpad dopláca 580,88 €. Účtovníčka obce k tejto informácii 
doplnila, že obec by nedopláca, keby občania uhradili nedoplatky za komunálny odpad, ktoré k 31.12.2016 
boli vo výške 925,48 €. Hlavná kontrolórka navrhla Záverečný účet schváliť bez výhrad. Poslanci k nemu 
nemali žiadne pripomienky a jednohlasne ho schválili. Stanovisko hl. kontrolórky a Záverečný účet sú 
prílohou zápisnice.   

Uznesenie č. 5/2017 
Obecné zastupiteľstvo 
A/ S c h v a ľ u j e 
 Celoročné hospodárenie bez výhrad 
B/ P o t v r d z u j e 
 Financovanie schodku rozpočtu z príjmových finančných operácií, z prostriedkov rezervného fondu 
obce v sume 30 801,47 € 
C/ S c h v a ľ u j e 
 Prevod nevyčerpaných prostriedkov rezervného fondu prevedených na bežný bankový účet obce 
v roku 2016 vo výške 1 198,53 € na osobitný bankový účet Rezervného fondu obce. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ – 6 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský) 

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

     starostka obce 
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7. Správa z kontroly dotácií na obecnom úrade za rok 2015 
    Ročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016 

 
P. kontrolórka oboznámila poslancov s výsledkom kontroly na obecnom úrade. Predmetom kontroly 

boli poskytnuté dotácie za rok 2015. Finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných predpisov, poslanci správu z kontroly vzali jednohlasne na vedomie. 

Ďalej p. kontrolórka predložila poslancom ročnú správu o svojej kontrolnej činnosti za rok 2016. 
Všetky prijaté opatrenia boli splnené. Poslanci aj ročnú správu vzali jednohlasne na vedomie. Správy sú 
prílohou zápisnice. 

Uznesenie č. 6/2017 
Obecné zastupiteľstvo 
B e r i e   n a    v e d o m i e 

1. Správu z kontroly dotácií na obecnom úrade za rok 2015 
2. Ročnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2016 

 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –6 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský) 

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

     starostka obce 
 
8. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zabezpečení BOZP, PO a PZS č. 01/2016 zo dňa 
01.03.2016 s firmou AJUVA Š+S s.r.o., Banská Bystrica – predĺženie na dobu neurčitú. 
 
Účtovníčka obce Ing. Mániková informovala, že zmluvu na zabezpečovanie BOZP, požiarnej ochrany 
a pracovnej zdravotnej služby s firmou AJUVA Š+S, s.r.o., z Banskej Bystrice, mala obec uzavretú len na 
obdobie 1 roka. Aby firma mohla ďalej zabezpečovať práce v týchto oblastiach v obci, pripravil sa návrh 
dodatku k zmluve, v ktorom sa doplnilo predĺženie platnosti zmluvy na dobu neurčitú a výpovedná lehota 
2 mesiace z akýchkoľvek dôvodov. P. starostka dodala, že nedávno sa v rámci povinných protipožiarnych 
opatrení realizovali preventívne kontroly v rodinných domoch prostredníctvom kontrolnej skupiny. Išlo len 
o prevenciu, opätovne obyvateľom pripomenúť zásady bezpečnosti pri vykurovaní. Poslanec p. Mihál sa 
opýtal, či by nebolo lepšie dať zmluvu na dobu určitú na 3-4 roky, ale keďže je v dodatku zahrnutá 2-
mesačná výpovedná lehota, môže to ostať aj na dobu neurčitú. Poslanci dodatok jednohlasne schválili. 
 

Uznesenie č. 7/2017 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení BOZP, PO a PZS č. 01/2016 zo dňa 01.03.2016 s firmou 
AJUVA Š+S s.r.o., Banská Bystrica 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –6 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský) 
 

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

9. Návrh na schválenie VZN č. 1/2017 o niektorých podmienkach držania psov v Obci Veľká 
Lehota 

P. starostka informovala, že obecný úrad riešil sťažnosti na psov v časti Garajovci, zasadla 
priestupková komisia a majiteľovi psa bola uložená pokuta. Majiteľ sa ale odvolal voči rozhodnutiu, ako 
dôvod uviedol, že VZN nie je platné. Z toho dôvodu sme pôvodné VZN z r. 2008 dali preskúmať 
prokurátorke. Na základe protestu prokurátora boli obci udelené opatrenia – pôvodné VZN zrušiť 
a nahradiť ho novým s platným znením. Aj tak sú niektoré súčasné požiadavky zákona takmer nesplniteľné, 
pretože podľa zákona musí obec viditeľne označiť priestor, na ktorom je zakázaný voľný pohyb psa. 
S budovami to nie je problematické, komplikované je to pri verejných priestranstvách, pretože značka by 
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musela byť na každej ulici, parcele, parku a pod. V parlamente ale podali návrh nového znenia tohto 
zákona, na základe ktorého by obec mala vymedziť a označiť miesta, kde bude voľný pohyb psa dovolený, 
čo by bolo logickejšie a pre obec a občanov aj lepšie. Zatiaľ ale môžeme schváliť VZN v takom znení, ako 
nám povoľuje súčasný zákon. Nové VZN pripomienkovala aj p. kontrolórka, išlo len o zámenu slov 
„vodiaci pes“ bol nahradený „psom so špeciálnym výcvikom“ a pod. Poslanci VZN jednohlasne schválili. 

 
Uznesenie č. 8/2017 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o niektorých podmienkach držania psov v Obci Veľká Lehota. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –6 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský) 

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

     starostka obce 
 

10. Návrh na schválenie kúpnych zmlúv na vysporiadanie časti MK Garajovci, križovatka Pirte po 
ukončených dedičských konaniach a MK ulička do Vatalov. 

 
Účtovníčka obce Ing. Mániková informovala poslancov, že JUDr. Petrušová dokončuje 

vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami v časti Garajovci a Pirte. Prebehli ďalšie 
dedičské konania, preto môže obec uzavrieť kúpne zmluvy s dedičmi po nebohých vlastníkoch. Okrem 
toho sa začína vysporiadavať ulička do Vatalov, ku kúpnym zmluvám je potrebné doložiť uznesenie 
obecného zastupiteľstva, že schvaľuje odkúpenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami za cenu 1,85 € 
/1 m2. Poslanci uznesenia jednohlasne schválili.  

Uznesenie č. 9/2017 
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:  
 
 

- odkúpi v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 2235/11 vyznačená ako zastavaná plocha 
a nádvorie od Ladislava Garaja,  rod. Garaj,  nar. 22. 7. 1959, bytom ČSO 928, 357 35 Chodov, za kúpnu 
cenu 1,85 €/m2. 

 
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –6 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský) 

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

     starostka obce 
 

Uznesenie č. 10/2017  
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:  
 

- 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 1/6 od Marty Vallovej, rod. Garajová, nar. 19.02.1950, bytom 
Veľká Lehota 110, podiel 1/6 od Eliáša Garaja, rod. Garaj, nar. 16.04.1952, bytom Veľká Lehota 177, podiel 
1/3 od Dominika Garaja, rod. Garaj, nar. 06.04.1946, bytom Veľká Lehota 109, za kúpnu cenu 1,85 €/m2. 

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

     starostka obce 
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Uznesenie č. 11/2017  
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 nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 351/16 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 30 m2 (zameraná geometrickým plánom č. 10935479-038/16, vyhotovený dňa 14.10.2016, úradne 
overený dňa 08.11.2016, ktorá sa vytvorila z parc. č. CKN 351/9 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 44 m2):  
- v celosti od Petra Šmondrka, rod. Šmondrk, nar. 21.06.1972 a manž. Ľudmily Šmondrkovej, rod. Páleníková, 

nar. 16.03.1974, obaja bytom Veľká Lehota 269, 966 41  Veľká Lehota 
za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 

 
b) odkúpi nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 358/8 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 176 m2 (zameraná geometrickým plánom č. 10935479-038/16 vyhotovený dňa 14.10.2016, úradne 
overený dňa 08.11.2016, ktorá sa vytvorila z parc. č. CKN 358/6 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1911 m2):  
- v celosti od COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo, Bystrická 44, Žarnovica, IČO: 00 169 030 
za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 

 
c) odkúpi nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 351/17 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 74 m2 (zameraná geometrickým plánom č. 10935479-038/16, vyhotovený dňa 14.10.2016, úradne 
overený dňa 08.11.2016, ktorá sa vytvorila z parc. č. CKN 351/4 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 563 m2):  
- v celosti od Antona Mišuru, rod. Mišura, nar. 20.10.1974, bytom Veľká Lehota 42 a manž. Dagmar Mišurovej, 

rod. Garajová, nar. 20.10.1978, bytom Veľká Lehota 571, 
za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 

 
d) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 351/15 vyznačená ako 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 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 351/7 vyznačená ako 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 399 m2):  
- podiel 1071/8400 od Petra Šmondrka, rod. Šmondrk, nar. 21.06.1972 a manž. Ľudmily Šmondrkovej, rod. 

Páleníková, nar. 16.03.1974, obaja bytom Veľká Lehota 269, 
- podiel 4/21 od Emila Garaja, rod. Garaj, nar. 12.10.1959, bytom Veľká Lehota 41, 
- podiely 3/28, 1/56 od Ing. Ruženy Hlinkovej, rod. Vatalová, nar. 20.07.1962, bytom Banská Bystrica, Ovocná 

4799/58, 
- podiely 133/4200, 133/16800 od Ľubici Vatalovej, rod. Vatalová, nar. 09.01.1958, bytom Zvolen, 

Novozámocká 3209/17, 
- podiel 1/56 od Mgr. Ingrid Vatalovej, rod. Sučíková, nar. 01.06.1964, bytom Banská Bystrica, Mateja Bela 

5324/5, 
- podiel 1/7 od Zdenka Šmondrka, rod. Šmondrk, nar. 13.09.1951, bytom Veľká Lehota 23,  
- podiel 2/21 od. Mgr. Martina Pacalaja, rod. Pacalaj, nar. 07.05.1976, bytom Bratislava, Sputníková 18, 
- podiely 133/4200, 133/16800 od Anny Zduchovej, rod. Vatalová, nar. 18.03.1949, bytom Veľká Lehota 259, 
- podiely 133/4200, 133/16800 od Vendelína Vatalu, rod. Vatala, nar. 02.02.1952, bytom  Zvolen – Môťová, 

Dubová 3340/12, 
- podiely 133/4200, 133/16800 od Jána Vatalu, rod. Vatala, nar. 09.01.1958, bytom Veľká Lehota 298 
za kúpnu cenu 1,85 €/m2. 

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

     starostka obce 
 
 

11. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce 
P. starostka predložila komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov a taktiež všetkým poslancom OZ oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov za rok 2016. Komisia ho vzala na vedomie. 
 
 
 
 



 11

12. Rôzne –  výber úsekov MK na rekonštrukciu v roku 2017 
P. starostka oboznámila poslancov, že s pozvánkou obdržali prehľad ciest, ktoré boli v obci už 

zrekonštruované a úseky, na ktoré je spracovaný projekt a projektový rozpočet, ale ešte nie sú 
zrekonštruované. Časť u Garajov k V. Klimekovi a ulička do Vatalov však nie sú ešte vysporiadané, 
u Garajov bol problém s jednou vlastníčkou, ktorá odmietla predaj pozemku, preto musí obec ešte 2 roky 
počkať, aby sa dalo vysporiadať pozemok súdnou cestou. Poslanci mali rôzne návrhy, p. starostka dodala 
k tomu, že mali by sa postupne rekonštruovať cesty aj na Inovci. Hlavnú trasu na Drozdovo má obec už vo 
svojom vlastníctve, nedávno sa zúčastnila stretnutia so starostami obcí, kde sa pýtali, komu patrí cesta na 
Drozdovo a poukazovali na jej stav. P. starostka vysvetlila, že cesta vedie k penziónu Drozdovo, ktoré je 
už v katastri mesta Nová Baňa, ktorému platí penzión všetky dane a poplatky. Stretnutia sa zúčastnil aj 
primátor Mgr. Havran. Uviedol, že dane z nehnuteľností nie sú také, aby pokryli rekonštrukciu cesty. 
Napriek tomu sa poslanci OZ Veľká Lehota a p. starostka zhodli na tom, že obec osloví mesto Nová Baňa 
a majiteľa penziónu Drozdovo p. Bielika o spolufinancovanie opravy cesty na Drozdovo, a podľa toho sa 
rozhodne, aké finančné prostriedky investuje do ciest v tejto časti obce. Zároveň p. starostka môže 
pripravovať projektovú dokumentáciu na cesty na Inovci, pričom v nej treba vyčleniť primerané úseky 
ciest, aby sa postupne mohla riešiť ich oprava. V rozpočte na rok 2017 je na rekonštrukciu ciest 
vyčlenených cca 50 000,- €, po stanovení projektovej ceny úsekov na Inovci sa rozhodne, v akej výške sa 
bude realizovať rekonštrukcia ciest v r. 2017 a aké úseky sa budú rekonštruovať. Ďalej poslanec p. Mihál 
dodal, že by bolo vhodné začať na vysporadúvaní cesty na Inovci od V. Priatkovej k M. Vatalovi, ktorá je 
vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, aby ju neskúpil niekto iný a obyvatelia by stratili prístup.  

Účtovníčka obce Ing. Mániková k tomuto bodu ešte uviedla, že by bolo vhodné určiť poradie úsekov 
ciest aj na ďalšie majetko-právne vysporiadanie. Na zasadnutí OZ v decembri 2016 boli schválené úseky, 
s tým, že by sa mohlo pokračovať pozemkami v parku u Vaškov a odbočkou do Garajov z hlavnej cesty. 
Na túto časť je pripravené aj predbežné zameranie, musíme však požiadať JUDr. Petrušovú o cenovú 
ponuku na vysporiadanie. Zároveň sa môže dať spracovať geometrický plán aj na cestu na Inovci, ktorú 
spomínal poslanec p. Mihál.  
Na záver k tomuto bodu Ing. Mániková dodala informáciu, že obec s vysporadúvaním pozemkov pod 
miestnymi komunikáciami začala v r. 2011 a do konca r. 2016 vynaložila 30 946,42 € na vysporiadanie 
cesty u Gábrišov, pozemkov pod amfiteátrom, cesty k amfiteátru, u Vatalov, na Víglaši, u Jenisov, 
u Garajov a v časti Pirte, kde ešte nie je ukončené a začalo sa s vysporadúvaním uličky do Vatalov. Suma 
zahŕňa cenu za právne služby, geometrické plány a vyplatenie ceny pozemkov majiteľom. Hlavná 
kontrolórka p. Šalková pochválila obec za túto aktivitu, žiadna z okolitých obcí tieto veci nerieši a majetky 
ostávajú nevysporiadané. 

 
- Informácia o znížení úväzku na matriku v obci Veľká Lehota 
Starostka obce informovala poslancov, že Ministerstvo vnútra SR znížilo nášmu matričnému úradu 

úväzok na matrikárku z pôvodného 0,2 na 0,1 z celkového pracovného času. Tým pádom upravila Ing. 
Mánikovej aj pracovnú zmluvu. K zmene došlo z dôvodu poklesu obyvateľov s trvalým pobytom v obciach 
Malá a Veľká Lehota, počet v oboch obciach klesol pod 2000 obyvateľov. P. kontrolórka k zmene uviedla, 
že zastupiteľstvo ju schvaľovať nemusí, postačí len zmena prílohy v Organizačnom poriadku obce.  
 

- Informácia o príprave knihy Tekov z neba 
Ďalej p. starostka ukázala poslancom náhľad časti knihy Tekov z neba. V tejto publikácii bude spomenutá 
aj naša obec Veľká Lehota na 1 strane spolu so zariadením soc. služieb Dominik n.o.. K pôvodnej 
objednávke sa doobjednalo ešte ďalších 100 ks publikácií v cene 4,50 €. Obdržali sme elektronický náhľad 
celej knihy, je pekne spracovaná a je v nej mnoho zaujímavostí, preto si myslíme, že o ňu budú mať záujem 
aj občania.  
 

- Žiadosť o úpravu nespevnenej cesty v časti obce starý Víglaš z dôvodu zatápania 
nehnuteľností dažďovou vodou od pána Mariana Glogasa č. d. 518 

Kópiu žiadosti p. Glogasa a p. Eleny Pastierovej č. d. 516 obdržali poslanci spolu s pozvánkou. P. 
starostka im vysvetlila, že nánosy zeminy sa do spoločných dvorov mohli navaliť počas dažďov zo starej 
cesty na Čigák. Cesta je vo vlastníctve obce, je nespevnená, preto všetok štrk alebo stavebný materiál, ktorý 
sa tam navozí na jej spevnenie, zmyje do spoločných dvorov, ktoré sú pod asfaltovou miestnou 
komunikáciou. Poniže E. Pastierovej je zrealizované odvodnenie cez Lúčky a rúry sú zvedené do potoka. 
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P. Glogas a p. Pastierová prosia o odstránenie nánosov zeminy, úpravu nespevnenej cesty v spoločných 
dvoroch a súhlasia so zrealizovaním odvodnenia cez ich pozemky. To by znamenalo zakúpiť rúry a napojiť 
ich na existujúce odvodnenie. Otázne je napojenie zo starej cesty cez asfaltovú. Poslanci najprv žiadosti 
nechceli vyhovieť, nakoľko sa jedná o spoločné dvory, a teda súkromné vlastníctvo viacerých majiteľov. 
Keďže však nánosy idú z cesty, ktorú vlastní obec a časť odvodnenia je tam už zrealizovaná, súhlasili 
s odstránením nánosov zeminy a s odvodnením, ak sa nájde pre obec finančne nenáročné riešenie.  
 

- Informácia o investičnom zámere SSE-D, Žilina – rekonštrukcia NN nadzemného 
distribu čného vedenia v časti obce Zduchovci, Mánikovci a pri Dominik n.o.  

Referentka obce Ing. Vatalová oboznámila poslancov so zámerom SSE-D, Žilina. Investičný zámer 
navrhla SSE na základe sťažností občanov na kolísavý prúd. Na obecnom úrade sa uskutočnilo stretnutie, 
na ktorom pracovník SSE-D Žilina informoval o investičnom zámere SSE o výmene nadzemného 
distribučného vedenia v časti obce Zduchovci od A. Gajdošovej č. 251 po P. Šmondrka č. 270, kde budú 
vymenené podperné body, teda stĺpy, vymenené a posilnené elektrické vedenie. V časti Mánikovci od A. 
Garajovej č.   po R. Kociana č. 330 bude len posilnené elektrické vedenie a doplnený stĺp oproti rod. domu 
č. 330. Pri Dominik n.o. je plánované nové podzemné elektrické vedenie, ktoré má viesť z existujúcej 
trafostanice k existujúcemu stĺpu pri kostole. V tejto časti sa ešte rokuje o možnosti úplného zrušenia 
nadzemného elektrického vedenia a nahradiť ho podzemným vedením, čím by sa mohli demontovať stĺpy. 

K tomu p. starostka ešte dodala, že Stredoslovenská energetika plánovala posilnenie siete aj v časti 
Garajovci, avšak najprv chceli viesť podzemné vedenie miestnou komunikáciou od E. Suchej k F. Garajovi. 
Táto trasa je nanovo vyasfaltovaná a popod rigol oproti F. Garajovi vedie aj vodovod. Navrhla sa iná trasa, 
od A. Garajovej č. 72 obecnou cestou k M. Adamcovi a krajom cesty k zdravotnému stredisku. 
Stredoslovenská energetika však musí požiadať o súhlas aj p. Garajovú č. 72, nakoľko prístup od hl. cesty 
je v jej vlastníctve.  

 
- Informácia o uskutočnení 30. ročníka Gajdošských fašiangov 
P. starostka informovala poslancov, že v rámci Gajdošských fašiangov sa aj naša obec neplánovane 

rozhodla uskutočniť obecnú zabíjačku. Poslanci, s ktorými sme sa stretli, boli o tom informovaní. Na 
prvýkrát to bolo vydarené podujatie, zúčastnilo sa ho veľa ľudí, aj z iných obcí. Páčil sa im program a chutili 
im aj výrobky. Za predaj výrobkov mala obec príjmy 609,60 €, výdavky však vo výške 1 238,93 €. Výdavky 
sú zatiaľ len orientačné do dňa zasadnutia OZ. Okrem toho nám Pekáreň Anton Garaj sponzorsky upiekol 
chlieb. Výdavky však zahŕňajú aj pranie bielizne, obedy pre gajdošov na výchovnom koncerte v ZŠ, 
prenájom lavíc a stolov, materiál aj na výzdobu a obedy v Dominik n.o. pre gajdošov a pozvaných hostí. 
V nedeľu po sv. omši v priestoroch Dominik n.o. boli pohostení gajdoši, ktorí hrali na sv. omši, domáci 
gajdoši a svoju účasť nahlásil aj predseda BBSK Ing. Mgr. Marian Kotleba. Jeho účasť sme nemali 
potvrdenú na isto, preto p. starostka neoslovovala ani poslancov.  

 
 
13. Diskusia.  
V rámci diskusie účtovníčka obce Ing. Mániková informovala poslancov, že najbližšie kultúrne 

podujatia obec plánuje 30.04.2017 – Stavanie mája, na ktoré je objednaná skupina Amadeo. Oslovení boli 
aj športovci, v mene ktorých poslanec Mgr. Kocian prisľúbil pomoc pri stavaní mája, avšak bufet 
v spoločensko-kultúrnom centre odmietol, nakoľko chlapci o takéto aktivity už nemajú záujem a vždy 
zostane starosť len na 3 ľuďoch. Ďalším podujatím bude Deň matiek - 07.05.2017, kde by mali vystúpiť 
deti z Veľkej Lehoty, alebo ktoré majú z Veľkej Lehoty napr. rodičov a starých rodičov. Zahrajú, 
zaspievajú, predvedú sa s tým, čo vedia a príp. sa učia v ZUŠ Nová Baňa.  

Pri tejto diskusii p. starostka zároveň pozvala poslancov na nadchádzajúce kultúrne podujatia. 
 
 
14. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac bodov jednania nebolo, prečítali sa schválené uznesenia č. 1-11/2017, p. starostka 
poďakovala prítomným za bohatú účasť a zasadnutie ukončila o 20:30 hod. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
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Zapísala: Ing. Katarína Mániková 
 
 
Overovatelia: 
Jozef Mihál            ........................   Marta Šmondrková 

     starostka obce 
 
RNDr. Peter Michálik           ......................... 
 


