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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 19.05.2017 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 

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

Overovatelia: Jaroslav Víglaský a Mgr. Pavel Kocian 

Ospravedlnení: Helena Cibiriová, František Čík 

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 03.03.2017 a 27.03.2017 

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.03.2017 

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

5. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2017 

6. Návrh na schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2016  

7. Návrh na schválenie VZN č. 2/2017 o určovaní súpisných čísiel na území Obce Veľká Lehota. 

8. Návrh na schválenie VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území Obce Veľká Lehota.   

9. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na vysporiadanie časti MK križovatka Pirte po ukončenom dedičskom 

konaní. 

10. Zámer obce o odkúpenie pozemkov C-KN č. 494/23 a 494/22 pri bývalom zdravotnom stredisku. 

11. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k plánovanej výstavbe v časti obce Inovec na pozemkoch E KN 

773/11, 774/11, 773/8 a 774/8. 

12. Požiadavka DOMINIK n.o. o pripojenie antény na telekomunikačné služby s napájaním z verejného osvetlenia. 

13. Rôzne:  - informácia o vyradení počítačov z majetku ZŠ s MŠ. 

- informácia o plánovanom vysťahovaní posilňovne z priestorov ZŠ s MŠ.  

- zadefinovanie predmetu zákazky na rekonštrukciu MK do verejného obstarávania po vypracovaní a úprave 

projektovej dokumentácie. 

- informácia o uzatvorení zmluvy so spoločnosťou EKOTRANZ, s.r.o., na zber komunálneho odpadu z domácností 

s obsahom škodlivých látok na území obce Veľká Lehota. 

- informácia o prípravných prácach na 24. detský folklórny festival „Pod Inovcom“, ktorý bude dňa 11.06.2017 

14. Diskusia. 

15. 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 Jaroslav Víglaský a Mgr. Pavel Kocian. Overovatelia a navrhnutý program zasadnutia boli 

všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení. 

 

Uznesenie č. 18/2017 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
1. Jaroslava Víglaského a Mgr. Pavla Kociana za overovateľov zápisnice 

2. program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –5 (Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef Mihál, RNDr. 

Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

 

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

     starostka obce 

 

2. Kontrola plnenia uznesení  zo dňa 3.3.2017 a 27.3.2017 
Starostka obce Marta Šmondrková prečítala kontrolu plnenia uznesení z 3.3.2017: 

U z n e s e n i e  č.  1/2017 – splnené – schválení overovatelia zápisnice a program zasadnutia OZ 

U z n e s e n i e   č. 2/2017 – vzatá na vedomie – správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2016   

U z n e s e n i e  č.  3/2017 -  splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 28.02.2017  

U z n e s e n i e  č. 4/2017 – vzatá na vedomie – správa o výsledku Inventarizácie k 31.12.2016  
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U z n e s e n i e  č. 5/2017 – splnené – schválený Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad 

U z n e s e n i e  č. 6/2017 – vzatá na vedomie – správa z kontroly dotácií na obecnom úrade za rok 2015 

a ročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2016 

U z n e s e n i e  č. 7/2017 – splnené – schválený 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  

U z n e s e n i e  č. 8/2017 – splnené – schválené VZN č. 1/2017 o niektorých podmienkach držania psov 

v Obci Veľká Lehota.   

U z n e s e n i e  č. 9/2017 – splnené – schválené uzavretie kúpnej zmluvy na vysporiadanie časti MK 

Garajovci po ukončených dedičských konaniach..  

U z n e s e n i e  č. 10/2017 – splnené – schválené uzavretie kúpnej zmluvy na vysporiadanie časti MK 

križovatka Pirte po ukončených dedičských konaniach.  

U z n e s e n i e  č. 11/2017 – splnené – schválené uzavretie kúpnej zmluvy na vysporiadanie časti MK 

ulička do Vatalov. 

 

a kontrolu plnenia uznesení zo dňa  27.03.2017 

U z n e s e n i e  č.  12/2017 – splnené – schválení overovatelia zápisnice a program zasadnutia OZ 

U z n e s e n i e   č. 13/2017 – vzaté na vedomie – vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkej Lehote pána Petra Šmondrka, bytom Veľká Lehota č. 439, zo dňa 13.03.2017 a zloženie 

zákonom predpísaného sľubu nového poslanca pána Františka Číka, bytom Veľká Lehota č. 558. 

U z n e s e n i e  č.  14/2017 -  splnené – schválený nový člen komisie ochrany verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov a komisie verejného poriadku: p. František Čík, bytom Veľká 

Lehota č. 558.   

U z n e s e n i e  č. 15/2017 – splnené – schválené uzavretie nájomnej zmluvy na poľnohospodárske 

pozemky so spoločnosťou POĽAN, s.r.o., Nová Baňa  

U z n e s e n i e č. 16/2017 – splnené – schválené uzavretie zmluvy o právnej pomoci na majetkovoprávne 

vysporiadanie nehnuteľností Park u Vaškov a odbočka do Garajov.  

U z n e s e n i e  č. 17/2017 – splnené – schválený rozpočet na rekonštrukciu miestnych komunikácií 

v obci Veľká Lehota v roku 2017 v výške 185 000 €. 
 

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.03.2017 

P. starostka a ekonómka obce Ing. Mániková informovali poslancov o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 

k 31.3.2017. Obec mala v 1. štvrťroku výdavky prevažne len na mzdy a réžiu, z aktivít sa uskutočnili 

gajdošské fašiangy a maškarný karneval. Škole zostali prostriedky z r. 2016, ktoré musela do konca 

marca vyčerpať a použila ich na nákup uhlia, materiálu a ďalšie bežné výdavky. Čerpanie je zverejnené 

na web stránke obce, na úradnej tabuli a poslanci ho obdržali pred zasadnutím OZ. Nemali k nemu žiadne 

pripomienky a jednohlasne ho vzali na vedomie. 

U z n e s e n i e  č. 19/2017 
            Obecné zastupiteľstvo 
 

B e r i e   n a   v e d o m i e 
1. čerpanie rozpočtu obce k 31.3.2017 

2. čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.3.2017 

 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –5 (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. Zmeny v rozpočte školy sa týkali presunov medzi položkami: na cestovné, internet, 

učebné pomôcky, nemocenské dávky, školenia a suma 41,47 € ako preplatok za el. energiu sa musela 

vrátiť naspäť do štátneho rozpočtu. Zmeny rozpočtu obce sa týkali úprav prostriedkov na dotácie – 
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navýšenie na register adries, znížená bola dotácia na matriku, predáva sa kniha Tekov z neba a je 

potrebné navýšiť aj poplatky za stavebnú správu. Výdavky sa navrhli navýšiť na výmenu pneumatík na 

aute, na nové kontajnery na komunálny ale najmä triedený odpad, na farby na amfiteáter, sochy, oplotenie 

a . Poslanci nemali k plánovaným zmenám výhrady a jednohlasne ich schválili.  

 

U z n e s e n i e  č. 20/2017 
            Obecné zastupiteľstvo 
 

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

Funkč. klasif. Ekon. klasif. Kód zdroja,        Suma Text 

PRÍJMY:     614,- SPOLU 

  312012 111  + 234,- Dotácia na register adries 

  312012 111  - 1120,- Dotácia na matriku 

  223001 41  + 1000,- Za predaj knihy Tekov z neba 

  221004 41  + 500,- Poplatky za stavebnú správu 

     VÝDAVKY:     614,00 SPOLU 

01.1.1 - výdavky 
obce                                           610,620 41  + 234,- Mzdy a odvody - register adries 

  634002 41  + 100,- Výmena pneumatík 

  637001 41  - 206,- Školenia, semináre 

          

01.3.3. - matrika 610-630 111  - 1120,- Výdavky na matriku 

        
 04.5.1 - miestne 

komunikácie 716 41  - 200,- Projekty na cesty 

        
 05.1.0 - výdavky na 

odpad 633006 41  + 3000,- Nové kontajnery na odpad 

        
 06.2.0 - rozvoj obce, 

ver. priestranstvá 717001 41  - 3000,- Oddychová zóna pri prameni Žitava 

          

08.1.0 - Športové 
služby 637026 41  - 1000,- 

Odmena za trénovanie sa nebude vyplácať 
poslancovi, 

  637027 41  + 1000,- ale trénerovi na dohodu 

          

08.2.0 - ostat. kult. 
podujatia, amfit. 637003 41  + 806,- Kniha Tekov z neba 

  633006 41  + 1000,- Farby na amfiteáter, sochy, plot.. 

 

2.    Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ nasledovne: 

Funkč. klasif. Ekon. klasif. Suma Text 

 PRÍJMY: Spolu       

  292012, KZ 41 - 41,47 eur Z dobropisov preplatok elektriny 

  292012, KZ 131G  +41,47 eur Z dobropisov preplatok elektriny ZŠ z prenes. kompetencií 

  453, KZ 72f  +20,48 eur Finančné operácie – réžia z VŠJ z r. 2016 

 VÝDAVKY:                

ZŠ: 09.1.2.1 630  Tovary a služby 

Primárne 635010, KZ 111  + 54,- eur Údržba komunikačnej infraštruktúry  

Vzdelávanie ZŠ 631001, KZ 111  + 80 eur Cestovné vzdel. Poukazy 

 637007, KZ 111  + 65,40 eur Cestovné náhrady 
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 633009, KZ 111  - 80 eur Učebné pomôcky vzdel. Poukazy 

 633009, KZ 111  + 119,40 eur Učebné pomôcky 

ZŠ: 09.2.1.1 630  Tovary a služby 

Sekundárne 635010, KZ 111  + 54,- eur Údržba komunikačnej infraštruktúry  

Vzdelávanie ZŠ 631001, KZ 111  + 80 eur Cestovné vzdel. Poukazy 

 637007, KZ 111  + 65,40 eur Cestovné náhrady 

 633009, KZ 111  - 80 eur Učebné pomôcky vzdel. Poukazy 

 633009, KZ 111  + 119,40 eur Učebné pomôcky 

MŠ: 09.1.1.1 630, 640  Tovary a služby 

Predprimárne 633009, KZ 111  + 250,- eur Učebné pomôcky – predškolská výchova 

Vzdelávanie MŠ 634004, KZ 111  - 250 eur Prepravné 

 637006, KZ 41  + 16 eur Náhrady 

 633006, KZ 41  - 66 eur Všeobecný materiál 

 642015, KZ 41  + 50 eur Na nemocenské dávky 

VŠJ: 09.6.0.1 630  Tovary a služby 

Primárne 637001, KZ 41  + 4 eur Školenie 

Vedľajšie služby 637014, KZ 41 - 4 eur Stravovanie 
    

VŠJ: 09.6.0.2 630  Tovary a služby 

Predprimárne 637001, KZ 41  + 8 eur Školenie 

Vedľajšie služby 637014, KZ 41 - 8 eur Stravovanie 
    

VŠJ: 09.6.0.3 630  Tovary a služby 

Sekundárne 637001, KZ 41  + 8 eur Školenie 

Vedľajšie služby 637014, KZ 41 - 8 eur Stravovanie 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –5 (Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef Mihál, RNDr. 

Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

 

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

     starostka obce 
 
 

5. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2017 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017 obdržali poslanci spolu 

s pozvánkou a nakoľko nemali k nemu žiadne výhrady, jednohlasne ho schválili. Plán je prílohou 

zápisnice. 

 

Uznesenie č. 21/2017 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017 

 

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 zápisu do kroniky obce za rok 2016 

Návrh zápisu do kroniky za rok 2016 bol tiež zaslaný poslancom na preštudovanie vopred. Poslanci 

navrhli dopísať informáciu o vysporadúvaní miestnych komunikácií, nakoľko je to významná úloha 

a stojí obec aj dosť finančných prostriedkov. Ešte navrhli vymeniť niektoré slová, ako napr. pri informácii 

o nevidiacom spevákovi Marošovi Bangovi, ktorý u nás vystúpil na vianočnom koncerte. Poslanci návrh 

na zápis do kroniky obce za rok 2016 jednohlasne schválili. 
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Uznesenie č. 22/2017 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

 Zápis do kroniky obce za rok 2016 

 

Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Ing. Garajová Antónia, Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, 

RNDr. Michálik Peter, Víglaský Jaroslav)  

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

     starostka obce 

 

7. Návrh na schválenie VZN č. 2/2017 o určovaní súpisných čísiel na území Obce Veľká Lehota 

Starostka obce informovala poslancov, že po v minulosti boli obce usmerňované tak, aby každej 

stavbe nad 25 m2 prideľovali súpisné číslo. Teraz po nadobudnutí účinnosti zákona o registri adries bolo 

povedané, že je to v kompetencii obce, zákon síce určuje povinnosť obci prideliť súpisné číslo, ale je 

možné to zrealizovať aj popisným spôsobom. V praxi to znamená, že chceme, aby v obci mali súpisné 

čísla len hlavné stavby (rodinné domy, chaty a pod.), doplnkové stavby ako garáže, hospodárske budovy, 

letné kuchyne budú k nim priradené popisným spôsobom, ale nebudú mať samostatné súpisné číslo. 

V súčasnosti má obec vyše 530 hlavných stavieb, ale takmer 700 súpisných čísel, čo zostáva neprehľadné 

a o chvíľu by sme museli takýmto spôsobom pristúpiť k prečíslovaniu domov v obci. Chceli sme upraviť 

aj existujúce stavby, toto nám však kataster nepovolil. Preto sa to bude týkať iba nových stavieb. Problém 

s číslovaním stavieb rieši aktuálne aj Mesto Nová Baňa, pretože kedysi boli Chotár, Stará Huta 

a Bukovina samostatnými, teraz sú však len mestskými časťami. V každej časti ale začína číslovanie 

domov od čísla 1, čím je v evidencii viacero rovnakých súpisných čísel. Mesto má však iba jedno 

katastrálne územie, preto musí každá stavba mať iné súpisné číslo. Kvôli tomu mesto zmenilo súpisné 

čísla a obyvatelia si musia vybavovať nové občianske preukazy a ďalšie dokumenty. P. kontrolórka 

k návrhu VZN doplnila, že v texte sa niekoľkokrát uvádza ešte orientačné číslo, ktoré naša obec nemá 

a z VZN je ho potrebné vypustiť. Poslanci upozornili ešte na niekoľko preklepov a upravené VZN 

jednohlasne schválili. 

Uznesenie č. 23/2017 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

 VZN č. 2/2017 o určovaní súpisných čísiel na území obce Veľká Lehota 

 

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 VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území Obce Veľká Lehota 

P. starostka oboznámila prítomných, že pripravovalo sa na schválenie aj ďalšie všeobecne záväzné 

nariadenie týkajúce sa nakladania s odpadmi na území obce. Zmenili sa podmienky, firmy, triedený zber 

nám už zabezpečenie organizácia Envipak. Zbierajú sa jedlé oleje, kovy, obce už nemôžu vykonávať zber 

pneumatík a ešte by sa mali zbierať tetrapaky, avšak na to je vraj len jeden odberateľ, ktorý si chce za 

odber dávať platiť. Starostka obce informovala poslancov, že podpísala zmluvu na zber priemyselných 

olejov. Keďže je to povinnosť obce, tak zmluvu podpísala a poslancov o nej informovala. Zároveň ju 

dostali spolu s pozvánkou. Po obci sa rozmiestnili aj nové kontajnery, staré kovové sa postupne 

povyraďujú. O plastové kontajnery, ktoré sa vysýpali hydraulickou rukou, mala záujem iba jedna obec 

z východu, pričom mali záujem iba o 3 kusy a vznikol problém s dopravou. Takže zostanú v obci. P. 

starostka informovala aj o tom, že sa zúčastnila zasadnutia Združenia miest a obcí Slovenska v Bratislave, 

kde sa rozprávala aj s okolitými starostami a viacerí neriešia nijako ani stavebný odpad. Po rozhovore 

s vedením Urbárskeho lesného a pasienkového spoločenstva vo Veľkej Lehote sa načrtla možnosť 

stavebný odpad od ľudí použiť na zavezenie starého lomu a urbár by ho následne zrekultivoval. Aj tu je 

však potrebné mať na to súhlasy a zároveň by tam musel ísť naozaj len stavebný odpad a nie pomiešať to 

s plastami, sklom a ostatným odpadom, ako sú niektorí ľudia naučení vyvážať ho takto do prírody. 
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Poslanec Jozef Mihál mal k VZN ešte pripomienku, aby sa na konci §6 neuvádzali na odvoz kalu zo 

septikov len Technické služby. P. kontrolórka navrhla vymeniť názov organizácie za „oprávnenú 

organizáciu“. Poslanci VZN jednohlasne schválili aj s navrhnutou zmenou. 

 

Uznesenie č. 24/2017 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

 VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

Obce Veľká Lehota. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Ing. Garajová Antónia, Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, 

RNDr. Michálik Peter, Víglaský Jaroslav)  

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

     starostka obce 

 

9. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na vysporiadanie časti MK križovatka Pirte po ukončenom 

dedičskom konaní. 

Starostka obce oboznámila poslancov, že v časti Pirte súhlasil s kúpou aj posledný predávajúci. 

Pôvodne dcéra p. Budinskej chcela pozemok predať za cenu 10,- €/1 m2, p. Budinská ale zomrela 

a pozemok zdedil jej vnuk, ktorý súhlasil s úradnou cenou, za ktorú obec pozemky pod cestami vykupuje. 

Poslanci zmluvu jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 25/2017 
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: 00321061, 

odkúpi spoluvlastnícky podiel z nehnuteľnosti v k.ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 1290/4 vyznačená ako 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 63 m2, podiel 1/3 od Vladimíra Budinského, rod. Budinský, nar. 

6.6.1975, bytom Nová Baňa- Štále, Viničná cesta 54, 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 

 

10. Zámer obce o odkúpenie pozemkov C-KN č. 494/23 a 494/22 pri bývalom zdravotnom stredisku 

P. starostka oslovila vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa pri bývalom zdravotnom stredisku, 

ktoré by boli využité na kanalizáciu v prípade prestavby. Vlastníci pozemkov predbežne súhlasili 

s odpredajom. Poslanci schválili zámer a poverili p. starostku kúpu zrealizovať.  

 

Uznesenie č. 26/2017 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

 Zámer obce o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Veľká Lehota parc. C-KN č. 494/23 

a 494/22. 

 

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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11. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k plánovanej výstavbe v časti obce Inovec na 

pozemkoch EKN 773/11, 774/11, 773/ a 774/8 

P. Anton Suchý z Veľkej Lehoty a p. Róbert Víglaský z Novej Bane požiadali ako vlastníci 

pozemkov v časti Inovec o vydanie záväzného stanoviska k plánovanej výstavbe. Pozemky sa nachádzajú 

neďaleko lyžiarskeho vleku, patria do oblasti Krtinová. Oficiálna prístupová komunikácia vedie od cesty 

na Krtinovú, ktorá je vo vlastníctve obce (povyše Lenky Krbáťovej), táto sa však nenapája na mape 

priamo na cestu, ktorá vedie k pozemkom žiadateľov a je vo vlastníctve Slovenského pozemkového 

fondu. Vlastníci dostali súhlas od SPF na využívanie tejto cesty ako prístupovej k svojim pozemkom 

a majú predbežný súhlas na odkúpenie podielu do pozemku parc. č. 808/6, ktorým si zabezpečia prechod 

z jednej cesty na druhú. Poslanci so samotnou výstavbou problém nemali, avšak vlastníci v žiadosti 

uviedli 4 parcely, preto nebolo jednoznačné, na ktorej parcele je výstavba plánovaná. Poslanci na svoje 

vyjadrenie potrebovali aj informácie ohľadom rozsahu stavby – či sa plánuje výstavba jednej alebo 

viacerých chatiek, akých rozmerov, či bude využívaná na prenájom, alebo len na súkromné účely. Preto 

sa rozhodli, že uznesenie prijmú až po doplnení spomínaných podkladov k plánovanej výstavbe od 

budúceho staviteľa. Po doplnení podkladov obecný úrad poverili zistiť prístup k inžinierskym sieťam. 

Svoje rozhodnutie zároveň odôvodnili aj tým, že sú obozretní vo vydávaní súhlasných stanovísk 

k výstavbe, nakoľko tieto sú záväzné k vydaniu stavebného povolenia. Časť Inovec sa rokmi neustále 

mení, žiadostí na výstavbu chát je stále viac a niektorým plánom majiteľov obec nemôže zabrániť, 

pretože o nich nerozhoduje, ako napríklad o zalesnení pozemkov a podobne. Uvažované bolo aj 

o zrealizovaní územného plánu, k čomu sa obec zatiaľ z časového hľadiska nedostala. Aj tento by však 

bolo potrebné neustále meniť a prispôsobovať požiadavkám obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností. 

 

12. Požiadavka DOMINIK n.o. o pripojenie antény na telekomunikačné služby s napájaním 

z verejného osvetlenia 

Riaditeľka Dominik n.o. PhDr. Sučanská informovala p. starostku, že nedošlo k dohode 

s poskytovateľom služieb, preto svoju požiadavku stiahli a obecné zastupiteľstvo sa týmto bodom nemusí 

zaoberať. 

 

13. Rôzne – informácia o vyradení počítačov z majetku ZŠ s MŠ 

P. starostka informovala poslancov o zámere riaditeľky ZŠ s MŠ vyradiť staré a nepotrebné počítače 

z majetku školy. Žiadala obecné zastupiteľstvo o súhlas rozdať ich rodičom detí, nakoľko nie je 

predpoklad, že by takéto staré počítače niekto mal záujem kúpiť. Poslanci so zámerom p. riaditeľky 

súhlasili a povolili počítače rozdať.  

 

- Informácia o plánovanom vysťahovaní posilňovne z priestorov ZŠ s MŠ 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Jankoveová zároveň informovala, že musí zrušiť posilňovňu v priestoroch 

ZŠ s MŠ a vytvoriť tam priestory na dielne. Technickú výchovu sú školy opäť povinné zahrnúť do 

svojich učebných plánov, preto musí vytvoriť žiakom podmienky. P. starostka navrhla, že zariadenie by 

sa mohlo zatiaľ presunúť do bývalej sobášky v starom obecnom úrade. Po rozhovore s poslancami sa p. 

starostka dozvedela, že posilňovacie stroje sú asi všetky už pokazené, zakúpili si ich chlapci sami, takže 

nemá zmysel prenášať ich. Je tam ešte zopár činiek. Upozornili však, že ak je tam dlažba, činky by mohli 

dlažbu rozbiť. P. starostka potvrdila, že je tam stará ale ešte dobrá čadičová dlažba. Zároveň aj to, že 

kúriť sa tam nedá, pretože elektrika je tam daná už len na svietenie a pec tam mala predtým nájomníčka 

p. Garajová, ktorá si ju po skončení nájmu aj odviezla. P. Anton Cibiri navrhol, že na dlažbu sa dá kúpiť 

guma, ktorá ju ochráni pred rozbitím.  

 

- Zadefinovanie predmetu zákazky na rekonštrukciu MK do verejného obstarávania po 

vypracovaní a úprave projektovej dokumentácie 

P. starostka oboznámila poslancov, že dala prepracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu 

miestnych komunikácií a zároveň vypracovať projekt na úseky v časti Inovec. Keďže sa však niektoré 

veci doplnili a pozmenili, musí sa naposledy zadefinovať predmet zákazky, aby sa mohlo už zadávať 

verejné obstarávanie. U Šmondrkov sa mal robiť aj priepust a odvodnenie, avšak ľudia ho tam nechceli 

a p. Garajová s rodinou boli proti tomu, aby sa kopal a odvádzal cez ich pozemok. Preto p. starostka 

musela práce prerušiť. Na amfiteátri tiež ľudia nechceli pustiť odvodnenie cez svoje pozemky. Bol to 

pozrieť a naceniť p. Baranec, ktorý navrhol ponechať pôvodné odvodnenie, dobudovať šachtu a kanál 
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zrealizovať zvrchu. Cesta by sa teda neodkopávala, navozilo a uvalcovalo by sa 15 cm štrku a na to 

natiahol asfalt. Keďže cestu na amfiteáter požadovali poslanci zrealizovať už od p. Šimona Víglaského, 

s čím súviselo zrealizovať aj časť parkoviska, taktiež sa zaasfaltuje aj parkovisko na amfiteátri, na cestu 

na Inovec zostali z pôvodne plánovaných 350 m finančné prostriedky iba na 250 b m. Poslanec Jozef 

Mihál sa pýtal na šírku cesty na Inovci. Projektovaná šírka cesty je 4,5 m, čo považovali niektorí poslanci 

za príliš široké. Účtovníčka obce Ing. Mániková upozornila na skutočnosť, že cesta sa tam zdvihne cca 

o 23 cm, čiže keď pôjdu aj ľudia s kočíkmi, deti na bicykloch alebo korčuliach, tak budú mať veľký 

problém vyhýbať sa autám. Poslanci uviedli, že cesta na Víglaš nie je taká široká, tak prečo by mala byť 

na Inovec širšia, budú tam postačovať iba miesta, kde sa budú vyhýbať autá. Nakoniec sa dohodli, že do 

súťaže sa ponechá šírka 4,5 m a pred realizáciou sa stretnú a zakreslí sa šírka a výhybne na mieste. 

 

Uznesenie č. 27/2017 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Predmet zákazy na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota: 

  

 Projektová cena 

bez DPH €  
 Cena s DPH €  

SO 01 Ulička do Vatalov 18 162,55           21 795,06      

SO 02 Burovci E. Garaj - J. Mihál 2 116,20             2 539,43      

SO 03 Burovci - Šmondrkovci - po J. Lalíka 44 892,12           53 870,55      

SO 04 Vígľaš od F. Číka - Amfieáter + park.  40 774,39               48 929,27      

SO 05 Inovec 250 b m 48 221,41               57 865,69      

SPOLU 154 166,67             185 000,00      

 

Hlasovanie: všetci prítomní poslanci  „za“ –5 (Ing. Garajová Antónia, Mgr. Kocian Pavel, Mihál Jozef, 

RNDr. Michálik Peter, Víglaský Jaroslav)  

 

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

     starostka obce 
 

- informácia o prípravných prácach na 24. detský folklórny festival „Pod Inovcom“, ktorý bude 

dňa 11.06.2017 

V našej obci sa uskutoční 11.6.2017 už 24. detský folklórny festival „Pod Inovcom“. P. starostka 

informovala, že ako hosť festivalu je objednaný folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice, ktorý nedávno 

vyhral televíznu súťaž Zem spieva. Poľovníci prisľúbili navariť 2 kotle gulášu, takže ešte jedna kotlina aj 

s kotlom bude zakúpená. Pozvala všetkých poslancov, aby prišli na festival a zároveň ak môžu, aby sa 

zapojili aj do príprav a organizácie. Pomoc bude potrebná najmä pri vydávaní gulášu, usmerňovaní 

dopravy, stánkov, obsluhe hostí, dozor WC a odpadu.  

 

- Plánovaná prestavba bývalého zdravotného strediska na bytový dom 

P. starostka chcela ešte poslancov informovať o tom, že sa bola ponúkať obci ďalšia firma na 

výstavbu bytov, konkrétne prestavbu zdravotného strediska na bytový dom. Navrhli zrealizovať v tom 

priestore 6 bytov, poslanci obdržali s pozvánkou náčrt pôdorysu bytov s výmerou a rozložením, 

orientačný prepočet nájomného a energií a cenovú ponuku na prestavbu. Prestavba by bola financovaná 

z viacerých zdrojov – z dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a RR, z úveru zo ŠFRB a z vlastných 

zdrojov obce. Celková prestavba by stála cez 300 tis. €, obec by mala náklady iba okolo 10 tis. €. Budovu 

by musela firme odpredať, preto dala p. starostka vypracovať znalecký posudok. Niektoré obce 

odpredávali budovy priamym predajom, čo je však nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, čo 

im NKÚ vytklo. Preto by sa musel predaj, ale aj nájom pozemkov okolo budovy uskutočniť obchodnou 

verejnou súťažou. Firma by obci vyplatila cenu za budovu určenú v znaleckom posudku. Po zrealizovaní 

prestavby by si budovu odkúpila naspäť obec, avšak firma už na túto cenu musí pripočítať aj DPH, na 

čom by obec preplatila, keďže nie je platcom DPH. Taktiež nie je isté, či obec dostane, príp. kedy dostane 

dotáciu a vybaví úver. Pokiaľ by to firma prestavala skôr, obec by nemala prostriedky na odkúpenie 

budovy. Na zasadnutí ZMOS-u sa p. starostka rozprávala aj s okolitými poslancami a pýtala sa ich na 
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skúsenosti s bytovkami. Problém majú s neplatičmi, niektorých museli už aj súdne deložovať z bytu 

a musia dávať veľký pozor na to, aby splnili podmienky, komu byt môžu prenajať. Pravidelne musia 

ľuďom preposudzovať príjmy a akonáhle príjem presiahnu, musia sa vysťahovať. Také sú totiž 

podmienky, keď obec dostane dotáciu z MDVa RR SR a úver zo ŠFRB. 

Poslancom sa videla cena za prestavbu príliš vysoká, nakoľko za podobnú sumu obec postavila celú novú 

budovu Spoločensko-kultúrneho centra. Všetci sa zhodli na tom, že prestavbu chcú zrealizovať, ale podľa 

ich by ju obec zrealizovala aj z vlastných zdrojov, lacnejšie a byty by nemuseli byť také malé a tesné. 

Navrhli p. starostke osloviť viacerých projektantov a začať riešiť takúto alternatívu. 

P. starostka ešte k tomu dodala, že OZ Malej Lehoty sa prikláňa ešte k možnosti budovu bývalej MŠ  

prerobiť na byty  a potom ich ľuďom odpredať. To je ešte tiež jedna z možností. 

 

14. Diskusia  
V rámci diskusie p. starostku upozornili na to, že turisti a cyklisti, ktorí sa zastavia v parku 

u Vaškov pri soche gajdoša, si berú vodu zo studne na pitie. Preto by bolo vhodné označiť studňu 

tabuľkou, že sa nejedná o pitnú vodu.  

Ďalej p. starostka informovala o tom, že Stredoslovenská energetika už sa dohodla aj s p. Garajom 

na vedení el. siete podzemne pri Dominik n.o. a bude v budúcnosti realizovať aj rekonštrukciu 

existujúceho distribučného vedenia, opravu starých domových prípojok u Zduchov, Vatalov, Mánikov 

a Mihálov.  

P. starostka ešte oboznámila poslancov, že Stredoslovenská energetika zároveň vypracovala obci 

ponuku na výmenu a údržbu verejného osvetlenia. Podľa podkladov, ktoré im obec zaslala, zistili, že na 

údržbu vrátane el. energie dala obec 7 780,- € v r. 2016, čo vyšlo obec 3,93 €/mesiac na 1 lampu. 

Ponúkali vymeniť a doplniť svetlá a dať optimalizované ističe, za čo by im obec platila 832 €/mesiac, čo 

je 4,75 €/mesačne na 1 lampu. Keďže obec má už vymenené svetlá za LED, tak momentálne táto ponuka 

nie je pre ňu veľmi zaujímavá.  

Poslanec Mgr. Kocian k tomuto bodu dodal, že by bolo potrebné riešiť postupnú výmenu stĺpov 

verejného osvetlenia, čo p. starostka tiež potvrdila a prisľúbila, že sa tým bude zaoberať. Po obci je 

zároveň veľa starých telefónnych stĺpov, ktoré sú však majetkom spoločnosti Slovak Telekom, preto je 

ich zlý stav potrebné nahlásiť priamo spoločnosti. 

Starostka obce upozornila ešte na novú tabuľu, ktorá je osadená na hranici pozemkov pri prameni 

Žitava. Práve v piatok boli v obci Klubu slovenských turistov a boli pozrieť trasu k Žitave. Navrhli 

zrealizovať náučný chodník, nie turistický. Náučný chodník by mohol začínať pri obecnom úrade, kde by 

bolo možné do svahu osadiť drevenú sochu víly Žitava, pokračoval by hlavnou cestou k smerovej tabuli 

pod firmou  Kovaco a hrebeňom k už osadenej tabuli s textom a fotkami o rieke Žitava. Ešte bude 

vyrobená jedna tabuľa, ktorá sa pripevní k tejto novej z druhej strany a bude ju vidieť aj od hlavnej cesty. 

Zároveň sa tým zabezpečí spevnenie tejto novej tabule. Aj na tento náučný chodník však budeme 

potrebovať súhlasy vlastníkov pozemkov na prechod.  

Obec dostala ponuku spracovať film o živote v obci. Podobný film natočila aj obec Malá Lehota. 

Približne 15-minútový film by stál 3000,- €. 

V deň konania zasadnutia OZ doručil obecnému úradu cenové ponuky p. Baranec, ktorý nacenil 

viacero požadovaných stavebných prác: urnový múr - oprava fasády a spevnené plochy, odvodnenie a 

úprava cestnej komunikácie Víglaš a u Hudcov, výmena dlažby v šatniach na amfiteátri. Zatiaľ je to len 

prvá cenová ponuka, oslovení budú ešte ďalší dodávatelia, ak budú mať záujem o dané práce.  

 

15. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac bodov jednania nebolo, prečítali sa schválené uznesenia č. 18-27/2017, 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. 

 

Zapísala: Ing. Katarína Mániková 

 

Overovatelia: 

Jaroslav Víglaský          ........................   Marta Šmondrková 

    starostka obce 

Mgr. Pavel Kocian          ......................... 


