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Z Á P I S N I C A 
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.07.2017 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: František Čík a Jaroslav Víglaský 
Ospravedlnený: Mgr. Pavel Kocian 
Zasadnutia sa zúčastnili 2 obyvatelia obce. 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice 
2. Informácia o výsledkoch verejného obstarávania a návrh na schválenie zmluvy s firmou CESTY NITRA, a.s., 
Nitra, na Rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota v roku 2017. 
3. Diskusia. 
4. Návrh na uznesenie a záver. 
 
1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, určenie overovateľov zápisnice. 

Zasadnutie otvorila starostka obce o 16:30 hod. a privítala prítomných. Za overovateľov zápisnice 
boli navrhnutí p. František Čík a Jaroslav Víglaský. Bolo navrhnuté aj doplnenie programu o Informáciu 
o odovzdaní miestnych komunikácií od SPF do vlastníctva obce – parc. 1614 a 1868/78 za účelom 
potvrdenia existencie miestnych komunikácií kvôli prevodu ciest opäť do vlastníctva obce. Overovatelia 
a doplnený program zasadnutia boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení. 

 
Uznesenie č. 28/2017 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
1. p. František Čík a Jaroslav Víglaský za overovateľov zápisnice 
2. program zasadnutia Obecného zastupiteľstva s doplneným bodom 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Jozef Mihál, RNDr. Peter 
Michálik, Jaroslav Víglaský, František Čík)  
 

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

2. Informácia o výsledkoch verejného obstarávania a návrh na schválenie zmluvy s firmou CESTY 
NITRA, a.s., Nitra, na Rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota v roku 2017. 
P. starostka informovala prítomných, že verejné obstarávanie na rekonštrukciu miestnych komunikácií 
vyhrala s najnižšou ponukou firma CESTY NITRA, a.s., s cenou 101 020,08 € s DPH. Firma chce prísť už 
začiatkom augusta prebrať stavenisko a realizovať práce, preto je potrebné odsúhlasiť podpísanie zmluvy 
a doriešiť detaily. Zasadnutia sa zúčastnil aj p. Peter Kocian, ktorý bude vykonávať stavebný dozor 
a prejednal s poslancami a p. starostkou jednotlivé úseky miestnych komunikácií. Úsek v časti Inovec bol 
pozrieť na mieste s p. starostkou, poslancami Jozefom Mihálom a Jaroslavom Víglaským. Navrhli 
vyasfaltovať cestu na šírku 3,5 m s tým, že krajnice bude potrebné vysypať štrkom 0/22, aby bol hutnejší 
a pevnejší podklad. S takouto šírkou cesty súhlasili aj ostatní poslanci. Ďalší úsek riešili priestranstvo pred 
miestnym pohostinstvom. Časť priestranstva pred schodmi patrí COOP Jednota Žarnovica. Obec dala 
vypracovať geometrický plán a mala záujem odkúpiť celé priestranstvo pred miestnym pohostinstvom. 
COOP Jednota Žarnovica ale nakoniec s odpredajom obci za cenu 1,85 €/1 m2 nesúhlasila. Preto sa 
poslanci zhodli, že naasfaltuje sa len prístup k schodom do pohostinstva a zvyšok bude potrebné 
vyspádovať a vytvoriť nájazd, aby sa dalo plynule autom prejsť poza pohostinstvo. Ďalej je úsek do 
Šmondrkov, kde sa bude asfaltovať len po Jána Lalíka, č. 18. Mgr. Pondelová sa pri tomto úseku 
informovala, ako sú plánované práce oproti ich rodinnému domu a či sa cesta nebude aj odvodňovať. Po 
diskusii s p. Kocianom a poslancami sa ujasnilo, že všade sa budú asfaltovať úseky tak ako sú obcou 
pripravené na asfaltovanie (odkopané a vyčistené od buriny) a taktiež vjazdy sa budú riešiť len existujúce, 
žiadne rozširovanie vjazdov a dlhé prístupy sa realizovať nebudú, nakoľko nebolo s nimi počítané 
v projektovej dokumentácii. Vjazdy do rodinných domov si musia pripraviť občania – vyčistiť od buriny, 
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ošetriť postrekom proti burine, vyrovnať a spevniť podklad. Neupravené vjazdy sa asfaltovať nebudú. Ak 
niekto chce zaasfaltovať niečo navyše, musí si to dohodnúť individuálne s firmou na vlastné náklady, ak 
mu to bude firma ochotná zrealizovať. K odvodneniu sa vyjadrila p. starostka, ktorá uviedla, že bola 
dohodnutá s p. Eliášom Číkom na vykopaní odvodňovacieho kanála, ktorý by odvádzal vodu z Kornovej 
cesty na druhú stranu. Keď sa začalo s kopaním, p. Zuzana Garajová, mama p. Pondelovej, začala po 
pracovníkoch kričať, aby nič nekopali a odišli odtiaľ. Sťažovať sa prišiel aj syn p. Pondelovej, ktorá sa 
následne telefonicky rozprávala s p. starostkou. K výkopu odvodňovacej ryhy nakoniec nedošlo, pretože p. 
starostka firmu odvolala, aby neboli nezhody. Mgr. Pondelová na to povedala, že stačilo, keby ich p. 
starostka oboznámila aspoň telefonicky s týmito prácami vopred a mohlo sa to zrealizovať. P. starostka 
však uviedla, že nemala dôvod oboznamovať ich, pretože výkop nemal mať s ich pozemkami nič spoločné, 
malo sa kopať cez iné pozemky. Teraz je už neskoro realizovať akékoľvek odvodnenie a voda bude tiecť 
cez Šmondrkov takisto ako doteraz. Takisto ako nedovolili občania odvodniť cestu z amfiteátra, pretože 
nechceli, aby im voda tiekla na ich pozemky, takisto sa nebude realizovať ani na tomto úseku.  
Ostatné úseky sa budú asfaltovať podľa projektovej dokumentácie.  
 

 
U z n e s e n i e  č. 29/2017 

            Obecné zastupiteľstvo 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
Výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v 
obci Veľká Lehota v roku 2017“ 

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

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

     starostka obce 
 

U z n e s e n i e  č. 29/2017 
 
         S ch v a ľ u j e 

Uzavretie Zmluvy o dielo na „Rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota v roku 
2017“ s firmou CESTY NITRA, a.s., Nitra za vysúťaženú cenu 101 020,08 €s DPH. 

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

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

     starostka obce 
 

3. Informáciu o odovzdaní miestnych komunikácií od SPF do vlastníctva obce – parc. 1614 
a 1868/78  

Tento bod programu bol doplnený na základe vyžiadania Slovenského pozemkového fondu. 
Obec požiadala SPF o prevod vlastníctva pozemkov pod miestnymi komunikáciami do 
vlastníctva obce. Niektoré pozemky už obec od SPF dostala do svojho vlastníctva. Aktuálne 
mali byť predmetom delimitácie parcely č. 1614 a 1868/78 (na Víglaši a u Chujacov). SPF však 
požaduje od obecného zastupiteľstva potvrdenie, že účelové komunikácie (cesty), ktoré sa 
nachádzajú na uvedených parcelách boli vybudované pred rokom 1991 a patria do vlastníctva 
obce. Obec žiadala aj o prevod ďalších pozemkov, pri tých však bude potrebné dohodnúť 
spoločnú terénnu obhliadnu, na základe ktorej sa zrealizuje zmena druhu pozemku a prípadne 
aj prevod vlastníctva. Poslanci cesty poznajú a jednohlasne potvrdili, že sa jedná o účelové 
komunikácie postavené pred uvedeným rokom 1991. 
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U z n e s e n i e  č. 31/2017 
            Obecné zastupiteľstvo 

P o t v r d z u j e, 
že na parcelách C-KN č. 1614 a 1868/78 v katastrálnom území Veľká Lehota sú stavby – miestne 
komunikácie vybudované pred rokom 1991 a patria do vlastníctva obce Veľká Lehota. 

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

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

     starostka obce 
 
4. Diskusia.  
Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac bodov jednania nebolo a nikto sa nezapojil do diskusie, prečítali sa schválené uznesenia 
č. 28-31/2017, p. starostka poďakovala prítomným za  účasť a zasadnutie ukončila o 17:20 hod. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková 
 
Overovatelia: 
František Čík            ........................   Marta Šmondrková 

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


