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Z Á P I S N I C A 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15.12.2017 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Helena Cibiriová a Ing. Antónia Garajová 
Ospravedlnení: Marta Šmondrková - starostka obce (PN) 
Zasadnutia sa zúčastnil 1 obyvateľ obce, pracovníčka obce Ing. Vatalová a hlavná kontrolórka obce Mária 
Šalková. 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 20.10.2017 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
5. Správa hl. kontrolórky obce z kontroly inventarizácie v ZŠ s MŠ 
6. Návrh na schválenie Dodatku k zmluve so ZŠ s MŠ o správe majetku 
7. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na I. polrok 2018 
8. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2018 
9. Návrh na schválenie VZN č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území Obce Veľká Lehota 
10. Návrh na schválenie VZN č. 6/2017 dodatok č. 1 k VZN 1/2015 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
11. Návrh na schválenie VZN č. 7/2017 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. 8/2017 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce V. Lehota 
13. Návrh na schválenie IS č. 6/2017 o poskytovaní finančných príspevkov 
14. Stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020 
15. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2018-2020 
16. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemku park u Vaškov a odbočka do Garajov 
Doplnenie do programu- Cenová ponuka na vyporiadanie pozemkov pod MK Hudcovci a Inovec 
- Návrh na schválenie darovacej zmluvy s JUDr. Martinom Pacalajom 
- Návrh na schválenie kúpnej zmluvy – cesta Ulička do Vatalov 
- Potvrdenie pre SPF 
17. Návrh na schválenie odmeny pre hl. kontrolórku obce za rok 2017 
18. Návrh na schválenie odmeny pre poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí vykonali pre Obec Veľká 
Lehota za rok 2017 prácu naviac 
19. Žiadosť o odkúpenie pozemku pri RD č. 251 
20. Zasadnutie Krízového štábu Obce Veľká Lehota 
21. Doplnené do programu:- Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe rekr. chaty v časti obce Inovec 
- Návrh na schválenie opravnej položky na pohľadávky za miestne dane a poplatky 
22. Rôzne - informácia o žiadosti na spílenie líp na cintoríne 
- informácia o odovzdaní miestnych komunikácií od SPF do vlastníctva obce – parc. C-KN č. 978, 
1199/1, 2150/2 a E-KN č. 824/7, 824/11, 2050/2 
- informácia o prípravách na 31. ročník Gajdošských fašiangov 
23. Diskusia 
24. Návrh na uznesenie a záver. 
 
1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, určenie overovateľov zápisnice. 

Zasadnutie otvoril zástupca starostky obce, poslanec OZ Jozef Mihál o 18:00 hod. a privítal 
prítomných. Uviedol, že p. starostka je dočasne práceneschopná a on ako jej zástupca je poverený viesť 
toto zasadnutie. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Helena Cibiriová a Ing. Antónia Garajová. 
Oboznámil poslancov s návrhom programu zasadnutia, ktorý bol navrhnutý na doplnenie o ďalšie body – 
stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty, predloženie cenovej ponuky od JUDr. Petrušovej na vyporiadanie 
pozemkov pod MK Hudcovci a Inovec, opätovné schválenie darovacej zmluvy s JUDr. Martinom 
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Pacalajom a návrh na schválenie opravnej položky na pohľadávky za miestne dane a poplatky.   
Overovatelia a doplnený program zasadnutia boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení. 

 
Uznesenie č. 53/2017 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
1. p. Helenu Cibiriovú a Ing. Antóniu Garajovú za overovateľov zápisnice 
2. doplnený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
 
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 

 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 20.10.2017 
  
U z n e s e n i e  č.  45/2017 – splnené – schválení overovatelia zápisnice a program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva 
U z n e s e n i e   č. 46/2017 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  
U z n e s e n i e  č. 47/2017 – splnené  – schválené VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní 
elektronických služieb  
U z n e s e n i e  č. 48/2017 – nesplnené – schválené uzavretie darovacej zmluvy na pozemok pod MK 
ulička do Vatalov s JUDr. Martinom Pacalajom, Bratislava 
U z n e s e n i e  č. 49/2017 – nesplnené –  schválený zámer obce na prevod majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pre Annu Gajdošovú, Veľká Lehota č. 251 
U z n e s e n i e  č. 50/2017 – splnené – schválená plánovaná výstavba rekreačnej chaty na parcele C-KN 
č. 2266/17 v časti obce Breziny  
U z n e s e n i e  č. 51/2017 – splnené – schválená plánovaná výstavba rekreačného domu na parcele C-
KN č. 824/82 v časti obce Inovec  
U z n e s e n i e  č. 52/2017 – splnené – schválená inventarizačná komisia a dielčie inventarizačné komisie 
 
 
3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota 

 
Zástupca starostky obce p. Jozef Mihál informoval poslancov, že materiály dostali k preštudovaniu 

vopred aj s pozvánkou. Účtovníčka obce Ing. Mániková uviedla najväčšie položky z čerpania rozpočtu 
k 30.09.2017. Poslanci k správe nemali výhrady a jednohlasne ju vzali na vedomie. 

 
 
Uznesenie č. 54/2017 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.9.2017 
2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.9.2017 

 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
 
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 
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4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota. 
Účtovníčka obce Ing. Mániková oboznámila poslancov s navrhovanými zmenami z rozpočtu obce – 

v príjmovej časti zvýšiť o 6 000 €, ktoré dostala škola zo štátneho rozpočtu na dofinancovanie mzdových 
nákladov. Ďalej obec začala poskytovať služby integrovaného obslužného miesta (výpis z registra trestov 
FO, z obchodného registra a list vlastníctva), časť poplatku je príjmom obce, časť poplatku musí obec vrátiť 
do obecného rozpočtu. Taktiež sa prekročili aj príjem za prenájom riadu z MSKC. Vo výdavkoch obec 
zakúpila záložné zdroje a rozvodné panely, aby zariadenia vrátane internetu a kamerového systému držali 
aj nejakú dobu po výpadku energie, k tomu príslušné služby na prerábku siete, pneuservis – oprava auta 
a zimný servis obecného auta, montáž vianočnej výzdoby, materiál do parkov a ver. priestranstiev (položka 
prekročená iba o 1,- €, ale počíta sa aj s rezervou), poštovné – stavebný úrad, oprava a údržba šatní TJ – 
výmena zásuviek a vypínačov, umývadiel, interiérových dverí, ďalej sa pokazili horák a hadica na kotol 
v kotolni MSKC a dal sa potvrdiť zdravotný preukaz za účelom výdaja obedov vo výdajnej školskej jedálni 
aj pre druhú aktivačnú pracovníčku, nakoľko zastupovala zamestnankyňu školy počas PN. K tomuto bodu 
bola doplnená aj zmena rozpočtu na nákup fólie a hadíc na napúšťanie vody a zaľadnenie multifunkčného 
ihriska. O sumu zvýšených položiek bola znížená položka „rekonštrukcia miestnych komunikácií“.  
Základná škola s materskou školou si zmeny z dôvodu lepšej prehľadnosti rozdelila do viacerých častí. 
Zmeny k 30.11.2017 zahŕňajú úpravu prostriedkov zo štátneho rozpočtu podľa počtu detí a žiakov v ZŠ 
s MŠ k 15.9.2017. Znížené boli prostriedky štátu na základnú školu, na vzdelávacie poukazy a na 
predškolákov, pridelili im prostriedky pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. V tejto 
zmene bolo aj , zvýšenie vlastných príjmov za MŠ a ŠKD, zníženie vlastných príjmov za réžie vo výdajnej 
školskej jedálni a následne zníženie aj výdavkov na VŠJ. Ďalšie zmeny k 15.12.2017 zahŕňali 
predovšetkým zvýšenie výdavkov o 6000,- € na dofinancovanie miezd a odvodov. ZŠ s MŠ žiadala už 
druhýkrát v tomto roku o dofinancovanie mzdových nákladov, tentokrát žiadala cez 10 000,- €. Štát ju 
dofinancoval len vo výške 6000,- €, z toho dôvodu zaslala škola žiadosť obec o možnosť použiť prostriedky 
určené na prevádzku vo výške 2403,- € na mzdy, odvody a odmeny. V rámci poslednej svojej žiadosti škola 
požiadala o povolenie vykonať zmeny rozpočtu k 31.12.2017 na položkách a podpoložkách podľa 
skutočných výdavkov, aby bol dodržaný zákon o finančnej kontrole. O toto povolenie žiadala najmä 
z dôvodu, že najmä mzdové náklady – jednotlivé odvody do poisťovní – sa dajú ťažko vyčísliť vopred na 
cent. Poslanci všetky navrhnuté zmeny jednohlasne schválili. 

Uznesenie č. 55/2017 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

1. Zmeny rozpočtu obce 
Funkčná 
klasifikácia 

Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:     6 046,00  SPOLU 
  212004 41  + 40,00 Prenájom riadu 
  456002 111  + 6,00 Poplatky za IOM 

  312012 111  + 6000,00 
Prenesené kompetencie pre ZŠ - 
dofinancovanie 

VÝDAVKY:     0,00  SPOLU 
01.1.1 - výdavky 
obce                                          633006 41  + 300,00 

Materiál - IT technika - záložné 
zdroje, rozvodné panely 

  635002 41  + 210,00 Prerábka internetovej siete 
  634002 41  + 120,00 Pneuservis 

  819002 111  + 6,00 
Poplatky za IOM - prevod do 
štátu 

06.4.0 637004 41  + 100,00 Montáž vianočnej výzdoby 

06.2.0 - rozvoj obce, 
ver. priestranstvá 633006 41  + 50,00 

Materiál - parky a ver. 
priestranstvá 

06.6.0 - bývanie a 
obč. vybavenos ť 632003 41  + 20,00 Poštovné stavebný úrad 

08.1.0 - kultúra 635006 41  + 520,00 
šatne TJ - elektroinštalácia, 
umývadlá, dvere 

   633006 41   + 1 000,00  Fólia, pásky, hadice na ihrisko  
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08.2.0 - kultúra 633006 41  + 190,00 
Horáky a hadica do kotolne 
MSKC 

09.6.0 - VŠJ 637004 41  + 11,00 
Zdravotný preukaz pre akt. 
pracovníčku vo VŠJ 

04.5.1 - cesty 717002 41  - 2 527,00  
Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií 

 
2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ  -  a) 
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b) 
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c) Presun 2403,- € z prevádzky na dofinancovanie osobných nákladov nasledovne: 
- Presun z položky 630 tovary a služby a z podpoložiek 632001 v sume 1800,- € na položky 614 

odmeny a v sume 603,- € na položky 620 – poistné a príspevky do poisťovní podľa zmien k 
15.12.2017 z dôvodu nepriznanej plnej sumy v dohodovacom konaní za rok 2017 
 

d) Úpravy rozpočtu na podpoložkách k 31.12.2017 podľa skutočných výdavkov, aby bol dodržaný 
zákon o finančnej kontrole  

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
 
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 

 
5. Správa hl. kontrolórky obce z kontroly inventarizácie v ZŠ s MŠ 

Hlavná kontrolórka obce p. Šalková informovala poslancov o vykonanej kontrole inventarizácie v ZŠ 
s MŠ Veľká Lehota. Uviedla, že inventarizáciu mali spracovanú dobre, zistené chyby sa dajú odstrániť. 
Stav nehnuteľného majetku sa neoveroval podľa listu vlastníctva. Nebola upravená zmluva o správe 
majetku medzi obcou a školou, v pôvodnej zmluve bola ešte stále uvedená budova materskej školy, aj keď 
už došlo k jej predaju. Nebol v nej uvedený pozemok pod budovou školy, ktorý bol ale uvedený v majetku 
školy, ako aj obce. Prenajatý majetok nebol evidovaný na podsúvahových účtoch (majetok daný v rámci 
projektov od štátu). Väčšina nedostatkov sa odstráni už aj na aktuálnom zasadnutí OZ, nakoľko je 
pripravený dodatok k zmluve o správe majetku. Poslanci vzali správu z kontroly jednohlasne na vedomie. 

 
Uznesenie č. 56/2017 

Obecné zastupiteľstvo 
B e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu hl. kontrolórky obce z kontroly inventarizácie v ZŠ s MŠ 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 
 

6. Návrh na schválenie Dodatku k zmluve so ZŠ s MŠ o správe majetku 
Ing. Mániková spracovala dodatok k zmluve o správe majetku medzi obcou a ZŠ s MŠ. V dodatku sú 

zapracované zmeny, ktoré boli zistené pri kontrole hlavnou kontrolórkou obce – v správe ostala budova ZŠ 
s MŠ č. 433 a doplnil sa pozemok pod školou parcela C-KN 2047/4. Dodatok k zmluve sa bude musieť dať 
zapísať do katastra nehnuteľností, ak kataster niečo vytkne, bude ho potrebné potom upraviť. Poslanci 
dodatok k zmluve o správe majetku jednohlasne schválili. 

Uznesenie č. 57/2017 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

Dodatok k zmluve so ZŠ s MŠ o správe majetku 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
 
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 
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7. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na I. polrok 2018 

Hlavná kontrolórka obce p. Šalková prečítala poslancom návrh plánu kontrol na I. polrok 2018. 
Poslanci nechceli doplniť žiadnu ďalšiu kontrolu a s plánom jednohlasne súhlasili. 

Uznesenie č. 58/2017 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľká Lehota na I. polrok 2018 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
 
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 

 
8. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2018 

Zástupca starostky p. Mihál uviedol, že poslanci mali plán zasadnutí doma, mohli si ho preštudovať. 
P. kontrolórka navrhla do plánu doplniť do zasadnutia 3.8.2018 bod: Doplnenie počtu volebných obvodov 
a počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu. Ďalšie pripomienky neboli a poslanci plán zasadnutí 
jednohlasne schválili. 

Uznesenie č. 59/2017 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote na rok 2018 nasledovne: 
23. februára 2018 
– správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za r. 2017 
- čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 
- správa o výsledku inventarizácie 
18. mája 2018 
– stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu 
- záverečný účet za rok 2017 
- overenie účtovnej závierky audítorom 
- čerpanie rozpočtu k 31.3.2018 
- plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2018 
- informácia o plánovaných kultúrnych podujatiach 
03. augusta 2018 
– čerpanie rozpočtu k 30.6.2018 
- informácia o uskutočnených kultúrnych podujatiach 
- výročná správa za rok 2017 
- overenie konsolidovanej účtovnej závierky audítorom 
- počet volebných obvodov, počet poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu 
28. septembra 2018 
– zmeny rozpočtu 
- schválenie inventarizačných komisií 
7. decembra 2018 
– čerpanie rozpočtu k 30.9.2018 
- stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 
- návrh rozpočtu na roky 2019-2021 
- plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2019 
- plán zasadnutí OZ na rok 2019 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 
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9. Návrh na schválenie VZN č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území Obce Veľká Lehota 

Ing. Mániková informovala poslancov, že na základe novely zákona o odpadoch spracovala 
referentka obce Ing. Vatalová VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi. Zmena oproti pôvodnému bola 
vo zvýšení vývozu kovov (4x ročne), začnú sa zbierať tetrapaky (tiež 4x ročne) a obec musí s občanmi 
uzatvoriť dohody o domácom kompostovaní na vlastných pozemkoch. Ponechá sa možnosť odvozu 
konárov za cintorín a ich následné podrvenie na štiepku. Poslanci s návrhom VZN jednohlasne súhlasili. 

Uznesenie č. 60/2017 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

VZN č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
Obce Veľká Lehota 

 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
 
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 

 
10. Návrh na schválenie VZN č. 6/2017 dodatok č. 1 k VZN 1/2015 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Zástupca starostky p. Mihál oboznámil poslancov, že v dodatku k VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku je zapracované zvýšenie poplatku za kom. odpad o 1,- €/osobu od r. 2018, t.j. poplatok 
za kom. odpad sa bude vyberať vo výške 15,- €/osobu/ročne. Zrušili sa zároveň úľavy pre odľahlé časti 
obce, úľavy pre študentov, pre rodiny s min. 4 deťmi do 15 rokov a osoby pracujúce v zahraničí ostali 
ponechané. Poslanci návrh VZN jednohlasne schválili. 

Uznesenie č. 61/2017 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

VZN č. 6/2017 dodatok č. 1 k VZN 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
 
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 

 
 
11. Návrh na schválenie VZN č. 7/2017 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 

Zástupca starostky p. Mihál oboznámil poslancov, že pripravené VZN rozdeľuje finančné 
prostriedky obce pre materskú školu, výdajnú školskú jedáleň a školský klub detí. Účtovníčka obce Ing. 
Mániková doplnila, že škola nepožadovala navýšiť rozpočet pre školské zariadenia na rok 2018 a ponechal 
sa na úrovni roku 2017. Zmenilo sa však financovanie a prerozdeľovanie výnosu dane z príjmov obciam, 
konkrétne sa to týka financovania školského klubu detí. Štát v podielových daniach odvedie obci na školské 
kluby detí finančné prostriedky len na taký počet detí a žiakov od 0.-5. ročníka, ktoré sú zapísané v ŠKD. 
Doteraz bolo financovanie nastavené na celkový počet žiakov v škole, teraz len na tých, ktorí sú v ŠKD 
zapísaní. Pre obec to znamená, že v podielových daniach dostane približne o 3000,- € menej, ako dá 
školským zariadeniam. Z podielových daní by malo obci ešte ostávať na tvorbu rezervy na prípadné 
kapitálové výdavky. Na rok 2018 sa rozpočet škole ponechal, ale na ďalšie roky sa možno bude musieť 
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hľadať nejaké riešenie a uvažovať o zmenách v školských zariadeniach. Poslanci k návrhu nemali 
pripomienky a jednohlasne ho schválili. 

Uznesenie č. 62/2017 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

VZN č. 7/2017 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 

 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
 
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 

 
12. Návrh na schválenie VZN č. 8/2017 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 
Veľká Lehota 

Účtovníčka obce Ing. Mániková informovala poslancov, že z dôvodu novely zákona o rozpočtových 
pravidlách obce sa mení postup účtovania pre obce a školy. Cez rozpočet sa musia účtovať už všetky príjmy 
a výdavky. V našej obci sa to týka najmä školy, doteraz sa cez rozpočet nemusela účtovať výdajná školská 
jedáleň – príjmy vybraté od rodičov detí za obedy a výdavky za úhradu obedov (časť potraviny). Škola by 
musela tieto príjmy posielať obci tak ako aj ostatné vlastné príjmy a obec jej ich následne preposlala späť 
na jej účet. Toto by však mohlo komplikovať vyberanie peňazí a včasnú úhradu faktúr za obedy, z toho 
dôvodu sa navrhlo do zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce zapracovať výnimku, aby sa 
tieto vlastné príjmy nemuseli prevádzať medzi školou a obcou a aby škola mohla viesť tak ako doteraz 
samostatný bankový účet, ktorý eviduje ako tzv. potravinový. Zabezpečí to lepšiu prehľadnosť aj 
v účtovníctve školy. Okrem týchto zmien sa opravilo v zásadách číslo nového zákona o finančnej kontrole. 
Poslanci s navrhnutými zmenami súhlasili a zásady hospodárenia jednohlasne schválili. 

 
Uznesenie č. 63/2017 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

VZN č. 8/2017 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Veľká Lehota 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
 
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 

 
 

13. Návrh na schválenie IS č. 6/2017 o poskytovaní finančných príspevkov 
Predovšetkým v dôsledku zvýšenia poplatku za komunálny odpad aj pre odľahlé časti obce (Inovec 

a Čigág) sa poslanci rozhodli zmierniť tento dopad na obyvateľ s trvalým pobytom v obci Veľká Lehota 
a poskytnúť im finančný príspevok vo výške 7,50 €/ročne ako čiastočnú kompenzáciu na zmiernenie 
dopadov života v sťažených podmienkach (zhoršená možnosť dopravy, neodvážanie komunálneho odpadu 
priamo od domu ...). Pôvodný návrh bol pripravený pre občanov nad 60 rokov s trvalým pobytom v obci 
v častiach Inovec a Čigág, poslanci však navrhli, aby nárok mali všetci obyvatelia s trvalým pobytom žijúci 
v týchto častiach. Podmienkou je, aby obec voči nim neevidovala nevyplatené poplatky za dane a poplatky. 
Takto upravenú internú smernicu poslanci jednohlasne schválili. 
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Uznesenie č. 64/2017 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

IS č. 6/2017 o poskytovaní finančných príspevkov 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
 
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 

 
14. Stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020 

Hlavná kontrolórka obce p. Šalková prečítala poslancom svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce 
na roky 2018-2020. V stanovisku uviedla, že obec aj po zvýšení poplatku za komunálny odpad o 1 € má 
rozpočet zostavený tak, že 1700,- € bude na odvoz a zneškodnenie odpadu doplácať z verejných 
prostriedkov, čo by nemalo byť. Skonštatovala, že rozpočet bol zverejnený a je zostavený ako schodkový, 
po započítaní finančných operácií ako vyrovnaný. Odporučila poslancom OZ takto predložený návrh 
rozpočtu schváliť. Poslanci k stanovisku rozpočtu nemali výhrady a vzali ho na vedomie. 
 
15. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2018-2020 
Zástupca starostky p. Jozef Mihál a účtovníčka obce Ing. Mániková informovali poslancov, že v návrhu 
rozpočtu sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, energie, bežný chod obce, školy, kultúrne podujatia, ako 
aj dotácie pre DOMINIK n.o. na rozvoz stravy vo výške 1500 €, pre MUDr. Drinku 1392,- € a pre TJ 
Partizán 4000,- €. Výška dotácií sa v porovnaní s rokom 2017 nemenila. Ing. Mániková dodala, že 
poslankyňa Ing. Garajová mala návrh na zakúpenie nového nábytku do materskej škôlky. Poslanci sa 
dohodli, že môže sa počas roka vybrať z konkrétnej ponuky, alebo dať zhotoviť cenovú ponuku na nábytok 
na mieru a podľa potreby sa môže upraviť rozpočet aj v priebehu roka. Všetci poslanci mali návrh rozpočtu 
k nahliadnutiu doma, nemali voči nemu žiadne výhrady a jednohlasne ho schválili.  

Uznesenie č. 65/2017 
Obecné zastupiteľstvo 

A. B e r i e  n a    v e d o m i e 
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Veľká Lehota na roky 2018-2020 
2. Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 

 
B. S c h v a ľ u j e 

Rozpočet obce Veľká Lehota na roky 2018-2020 
 

C. U k l a d á 
Účtovníčke p. Mánikovej zverejniť rozpočet na roky 2018-2020 na úradnej tabuli a webovom sídle 
obce. 

 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
 
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 

 
16. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemku park u Vaškov a odbočka do 
Garajov 
JUDr. Petrušová spracovala kúpnu zmluvu na odkúpenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami – park 
u Vaškov a odbočka do Garajov. Cena ostáva 1,85 €/m2. Poslanci voči zmluve nemali výhrady 
a jednohlasne ju schválili. 
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U z n e s e n i e   č. 66/2017 
Obecné zastupiteľstvo  
S c h v a ľ u j e 
podľa zákona č. 138/1990 Zb. v znení noviel, uzavretie kúpnej zmluvy na základe ktorej Obec Veľká Lehota, Veľká 
Lehota 52, PSČ: 966 41, IČO: 00 321 061:  
 
a) odkúpi v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 452/5 vyznačená ako ostatná plocha o výmere 
120 m2, identifikovaná geometrickým plánom č. 10935479-11/16, vyhotovený dňa 19.07.2016, úradne overený dňa 
27.07.2016, ktorá sa vytvorila z parc. č. EKN 494/4 vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 423 m2 („diel 1“ 
o výmere 31 m2), z parc. č. EKN 494/5 vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 754 m2 („diel 2“ o výmere 89 
m2):  

- od Milana Garaja, rod. Garaj, nar. 18.10.1966, a manž. Emílii Garajovej, rod. Michaličková, nar. 29.11.1967, 
obaja bytom Veľká Lehota 80, 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
b) odkúpi v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 452/6 vyznačená ako zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 128 m2, identifikovaná geometrickým plánom č. 10935479-11/16, vyhotovený dňa 19.07.2016, 
úradne overený dňa 27.07.2016, ktorá sa vytvorila z parc. č. EKN 494/6 vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 
249 m2 („diel 3“ o výmere 123 m2), z parc. č. EKN 494/7 vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 482 m2 („diel 
4“ o výmere 5 m2):  

- od Urbana Garaja, rod. Garaj, nar. 03.11.1939, bytom Veľká Lehota 82, 
za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
c) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 456/5 vyznačená ako zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 18 m2, identifikovaná geometrickým plánom č. 10935479-11/16, vyhotovený dňa 
19.07.2016, úradne overený dňa 27.07.2016, ktorá sa vytvorila z parc. č. EKN 456/1 vyznačená ako zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 174 m2 („diel 6“ o výmere 18 m2):  

- od Dominika Garaja, rod. Garaj, nar. 26.11.1966, bytom Veľká Lehota 184, podiel 1/3, 
- od Milana Jakala, rod. Jakal, nar. 02.10.1961, bytom Žarnovica, Kľakovská 881/19, podiel 1/3, 
- od Kamila Mánika, rod. Mánik, nar. 03.09.1944, bytom Veľká Lehota 227, podiely 1/6, 1/6, 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
d) odkúpi spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 453/2 vyznačená ako zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 48 m2, identifikovaná geometrickým plánom č. 10935479-11/16, vyhotovený dňa 
19.07.2016, úradne overený dňa 27.07.2016, ktorá sa vytvorila z parc. č. CKN 453/1 vyznačená ako zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 804 m2 („diel 9“ o výmere 48 m2):  

- od Rozálii Číkovej, rod. Suchá, nar. 06.09.1939, bytom Veľká Lehota 87, podiel 1/2, 
- od Márii Trnkovej, rod. Číková, nar. 03.07.1965, bytom Žarnovica, Kľakovská 879/11, podiel 1/6, 
- od Kamila Číka, rod. Čík, nar. 27.01.1960, bytom Veľká Lehota 87, podiel 1/6, 
- od Františka Číka, rod. Čík, nar. 02.08.1961, bytom Veľká Lehota 87, podiel 1/6, 

za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
e) odkúpi v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 404/9 vyznačená ako zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 99 m2, identifikovaná geometrickým plánom č. 10935479-11/16, vyhotovený dňa 19.07.2016, 
úradne overený dňa 27.07.2016, ktorá sa vytvorila z parc. č. CKN 404/1 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 302 m2 („diel 8“ o výmere 99 m2):  

- od Jána Ondrejičku, rod. Ondrejička, nar. 22.10.1958, bytom Nitra, Metodova 1316/37, 
za kúpnu cenu 1,85 €/m2; 
 
f) odkúpi v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, parc. č. CKN 493/21 vyznačená ako zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 135 m2, identifikovaná geometrickým plánom č. 10935479-11/16, vyhotovený dňa 19.07.2016, 
úradne overený dňa 27.07.2016, ktorá sa vytvorila z parc. č. EKN 493/5 vyznačená ako trvalá trávny porast o výmere 
644 m2 („diel 7“ o výmere 135 m2):  

- od Anny Valovej, rod. Gregorová, nar. 06.07.1950, bytom Veľký Lehota 98, 
za kúpnu cenu 1,85 €/m2. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
 
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 
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- Doplnené do programu: Návrh na schválenie darovacej zmluvy s JUDr. Martinom Pacalajom – 
pozemok pod MK Ulička do Vatalov 

Zástupca starostky p. Jozef Mihál uviedol, že tento bod bol tiež prerokovávaný na predošlom zastupiteľstve, 
avšak kataster nechce darovaciu zmluvu zapísať, nakoľko uznesenie neschválila 3/5-inová väčšina 
poslancov OZ. Aj keď to má byť pozemok darovaný obci, aj tak si kataster vyžaduje takéto schválenie. 
Preto zopakoval pre tých, ktorí sa predchádzajúceho zasadnutia nezúčastnili, že sa jedná o pozemok pod 
miestnou komunikáciou v Uličke do Vatalov. JUDr. Pacalaj pozemok nechcel predať, ale navrhol, že ho 
môže obci darovať. Poslanci darovaciu zmluvu jednohlasne schválili a pôvodné uznesenie zrušili. 
 

Uznesenie č. 67/2017 
Obecné zastupiteľstvo 

A. R u š í 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote č. 48/2017 

 
B. S c h v a ľ u j e 

 uzavretie darovacej zmluvy, na základe ktorej Obec Veľká Lehota, Veľká Lehota 52, IČO: 00 321 061, 
nadobudne spoluvlastnícky podiel 2/21 z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 351/15 
vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m2, od podielového spoluvlastníka JUDr. Martina 
Pacalaja, rod. Pacalaj, nar. 07.05.1976, bytom Bratislava, Ďatelinová 10. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
 
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 

 
- Návrh na schválenie uzavretie kúpnej zmluvy – odkúpenie pozemku pod MK Ulička do Vatalov 

Ing. Mániková vysvetlila poslancom, že sa podarilo nájsť dedičov po neb. Jánovi Mihálovi, ktorý bol 
uvedený ako vlastník časti pozemku pod MK Ulička do Vatalov. Prebehlo aj dedičské konanie a môže byť 
uzavretá zmluva s p. Jaroslavom Žigom. Poslanci zmluvu jednohlasne schválili. 
 

Uznesenie č. 68/2017 
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 
spoluvlastnícky podiel 1/84 z nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehota, z parc. č. CKN 351/15 vyznačená ako 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m2, od Jaroslava Žiga, rod. Žigo, nar. 03.04.1955, bytom Janova 
Lehota 194,  za kúpnu cenu 1,85 €/m2. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
 
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 
 

- Návrh na schválenie cenovej ponuky na vyporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami 
– časť Hudcovci a Inovec 

Podľa plánu vysporadúvania miestnych komunikácií, ktorý schválili poslanci na jednom zo zasadnutí OZ 
by sa malo pokračovať časťou Hudcovci a plánuje sa vysporiadať cesta na Inovci smer k M. Vatalovi. 
Väčšina cesty patrí Slovenskému pozemkovému fondu, od ktorého budeme musieť túto cestu celú odkúpiť, 
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križovatka na konci cesty je však vo vlastníctve občanov. V oboch prípadoch sú vlastníkmi aj nebohí, bude 
potrebné vyhľadávať príbuzných, vyhľadávať staré dedičské konania, obnovovať nové dedičské konania 
a pod. Cenovú ponuku na časť Hudcovci dala vo výške 3 000,- € bez hotových výdavkov spojených so 
zaplatením správnych, notárskych a súdnych poplatkov a na časť Inovec vo výške 1 500,- € bez hotových 
výdavkov. Poslanci sa informovali na časť Hudcovci, ktorý konkrétny úsek je zahrnutý v tejto ponuke. Ing. 
Mániková im na mape ukázala, že ide len o spoločné dvory, kde sa zakreslí prístupová cesta k domom. 
Neskôr sa môže pokračovať a vysporiadať pozemky tak, aby sa prepojila cesta s chodníkom na Lúčky 
a prípadne vytvoriť tam novú miestnu komunikáciu. Taktiež o vysporiadanie a asfaltovanie žiadala aj p. 
Vavříčková. Spoločné dvory sa dali vtedy upraviť, avšak v čase dažďov štrk zmyje k bránam domov. 
Poslanci s cenovými ponukami súhlasili a schválili uzatvorenie zmluvy o dielo na vysporiadanie pozemkov 
pod cestami v časti Hudcovci (C-KN 131/1) a Inovec (parcely č. 721/2, 3, 6 a 734/6,14).   

 
Uznesenie č. 69/2017 

Obecné zastupiteľstvo 
 

S c h v a ľ u j e 
Uzavretie zmluvy na majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností pod miestnymi komunikáciami 
s JUDr. Ľudmilou Petrušovou, advokátka, s.r.o. Žiar nad Hronom v časti obce Hudcovci za cenu 3 000,- € 
a v časti obce Inovec za cenu 1 500,- €. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
 
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 
 

- Potvrdenie o existencii miestnych komunikácií pre SPF 
Ing. Vatalová oboznámila poslancov, že Slovenský pozemkový fond žiada obecné zastupiteľstvo 
o potvrdenie, že na parcelách C-KN 617/42, 2235/7 a 2235/10 sa nachádzajú miestne komunikácie, ktoré 
boli vybudované už v minulosti a sú dodnes na tento účel využívané. Prvá parcela sa nachádza pod MK 
Pirte a ďalšie dve parcely sa nachádzajú pod MK Garajovci, cesta vedúca k Burovým jarkom. Poslanci 
jednohlasne schválili uznesenie potvrdzujúce túto skutočnosť. 

 
Uznesenie č. 70/2017 

Obecné zastupiteľstvo 
 

P o t v r d z u j e,  
že na parcelách nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľká Lehota: 

- C-KN č. 617/42 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2 
- C-KN č. 2235/7 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2 
- C-KN č. 2235/10 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2 

sú stavby – miestne komunikácie, ktoré dlhodobo využíva a udržiava Obec Veľká Lehota.  
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
 
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 
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17. Návrh na schválenie odmeny pre hl. kontrolórku obce za rok 2017 
Zástupca starostky p. Jozef Mihál vyzval poslancov, aby vyjadrili svoj názor k práci p. kontrolórky 
a navrhli prípadnú výšku odmeny. Účtovníčka obce Ing. Mániková informovala, že za rok 2016 to bolo 
25% z ročného platu. Takúto výšku ponechali poslanci aj za rok 2017. Okrem toho Ing. Mániková dodala, 
že odmena hlavnému kontrolórovi má byť vyplácaná mesačne a nie raz ročne, preto by navrhovala, ak budú 
poslanci súhlasiť, vyplácať odmenu v roku 2018 mesačne k platu tak, ako to ukladá zákon. Poslanci voči 
návrhu nemali pripomienky a aj na rok 2018 schválili odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 25% z platu. 

 
Uznesenie č. 71/2017 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 

1. Odmenu pre hlavnú kontrolórku za rok 2017 vo výške 25% z ročného platu, t.j. 423 € 
2. Odmenu pre hlavnú kontrolórku na rok 2018 vo výške 25% z mesačného platu 

 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  
 
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 

 
18. Návrh na schválenie odmeny pre poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí vykonali pre Obec 
Veľká Lehota za rok 2017 prácu naviac 
Zástupca starostky p. Jozef Mihál uviedol, že odmeny väčšinou navrhovala p. starostka podľa toho, kto 
pomáhal obci počas roka v rôznych oblastiach. Dodal, že najlepšie vie p. starostka a pracovníčky obecného 
úradu, ktorí poslanci pri akých aktivitách pomáhali. Ing. Mániková a Ing. Vatalová uviedli, že pri 
fašiangoch pomohla p. Helena Cibiriová, p. Jozef Mihál zastupuje p. starostku, chodí nahadzovať 
vypadnuté verejné osvetlenie, p. Jaroslav Víglaský pomáha pri zapájaní a odstavovaní fontány a ohľadom 
vodoinštalatérskych prác, p. František Čík a Mgr. Pavel Kocian sa venujú telovýchovnej jednote Partizán, 
Ing. Antónia Garajová sa angažuje v ZŠ s MŠ a RNDr. Michálik pomáha pri grafických prácach, prípadne 
výrobe rôznych tabuliek a podobne. Tento rok negravíroval mená narodených detí na príbory, pretože sa 
dávali dečky s vyšitými menami a erbom obce s plyšovým medvedíkom. Po dlhšej diskusii sa poslanci 
nakoniec zhodli, aby dostal odmenu každý jeden z nich a v rovnakej výške – 140 € v hrubom, čo by 
predstavovalo 100 € čistej odmeny. Ing. Mániková ich na záver tohto bodu ešte poprosila o pomoc pri 
organizovaní gajdošských fašiangov, ktoré budú v sobotu 10.2.2018. Bude aj obecná zabíjačka, budú sa 
predávať zabíjačkové špeciality. Každá pomoc bude vítaná, pretože práce je viac, než dosť. V nedeľu bude 
opäť slávnostná omša v kostole. 
 

Uznesenie č. 72/2017 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 
Odmenu pre poslancov Obecného zastupiteľstva vo výške 140,- € za prácu vykonanú pre obec v 
roku 2017 mimo zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 
Hlasovanie: „za“ –5 (Helena Cibiriová, František Čík, Mgr. Pavel Kocian, Jozef Mihál, Jaroslav 
Víglaský)  
          „zdržal sa“ – 2 (Ing. Antónia Garajová, RNDr. Peter Michálik) 
 
                       _________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 
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19. Žiadosť o odkúpenie pozemku pri RD č. 251 
K tomuto bodu zástupca starostky p. Jozef Mihál uviedol, že bol prerokovávaný už na 

predchádzajúcom zasadnutí OZ. Nakoľko však nebola prítomná 3/5-inová väčšina poslancov, kataster 
požaduje opätovné prerokovanie a schválenie zámeru predaja pozemku. Pre tých, ktorí sa 
predchádzajúceho zasadnutia nezúčastnili, vysvetlil, že sa jedná o pozemok pri RD p. Anny Gajdošovej. 
Zistila, že parcela za jej rodinným domom, ktorú užíva ako dvor, je vo vlastníctve obce. Podľa starých 
dokladov, ktoré p. Gajdošová našla a obci preukázala, bola cena za parc. C-KN 1328/4 o výmere 305 m2 
zaplatená v roku 1983 vo výške 4 Kč/1 m2. Z neznámych dôvodov však nedošlo k prevodu vlastníctva 
pozemku a jeho zápisu v katastri nehnuteľností. Z toho dôvodu sa navrhuje opätovne schváliť zámer 
o odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 1,- € za celok. Náklady na kúpnu 
zmluvu a návrh na vklad si bude znášať kupujúci. Poslanci s týmto návrhom jednohlasne súhlasili. Ing. 
Mániková po konzultácii s p. kontrolórkou dodala, že pôvodné uznesenie by sa malo zrušiť, aby neboli 
schválené 2 rovnaké uznesenia a nepôsobilo to zmätočne. 

 
U z n e s e n i e   č. 73/2017 

Obecné zastupiteľstvo 
A. R u š í 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote č. 49/2017 

 
B. S c h v a ľ u j e 

Zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve obce 
Veľká Lehota, v katastrálnom území Veľká Lehota, parcela registra C-KN č. 1328/4, trvalý trávny porast, 
vedená na LV č. 1 vo výmere 305 m2 v prospech Anny Gajdošovej, rod. Búryovej, nar. 07.05.1959, bytom 
Veľká Lehota č. 251, do výlučného vlastníctva. Kúpna cena je stanovená na 1 € za celok, zohľadnená bola 
skutočnosť, že za pozemok bolo zaplatené v roku 1983. Náklady na spracovanie kúpnej zmluvy a návrh na 
vklad do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok vo vlastníctve Obce Veľká Lehota sa nachádza 
v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky, ktorá sa o predmetný pozemok 
dlhodobo stará a prístup na parc. C-KN č. 1328/4 je možný len z parc. č. C-KN 1328/5, na ktorej je 
postavený rodinný dom č. 251. Žiadateľka zároveň zaplatila kúpnu cenu už v roku 1983, avšak prevod 
vlastníctva majetku nebol zapísaný do katastra nehnuteľností.  
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –4 (Helena Cibiriová, František Čík, Mgr. Pavel Kocian, Jozef Mihál)  

 
_________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 

 
20. Zasadnutie Krízového štábu Obce Veľká Lehota 
Ing. Mániková uviedla, že krízový štáb by mal zasadať aspoň 1x ročne. Našťastie sa nestala počas roka 
žiadna mimoriadna situácia, pracovníčky obecného úradu aktualizujú kartu CO, evakuačný plán, 
protipožiarny plán a ďalšie dokumenty podľa potreby a podľa požiadaviek Okresného úradu, ktorý chodí 
priebežne aj na kontroly.  
 
21. Doplnené do programu:  
- Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v časti obce Inovec 
Do bodu programu bolo doplnených niekoľko bodov. Jedným z nich bola žiadosť p. Milana Garaja 
o záväzné stanovisko k výstavbe rekreačnej chaty v časti obce Inovec. Ide o parcelu E-KN 743/1, ktorá je 
vedľa hlavnej cesty na Drozdovo. Má záujem si pozemok odkúpiť a postaviť na ňom jednu rekreačnú chatu 
na súkromné účely. Poslanci s výstavbou súhlasili za obvyklých podmienok – neudržiavanie komunikácie, 
neodvážanie odpadu a povinnosť vyvŕtať studňu. Ing. Mániková k výstavbe na Inovci dodala, že na 
obecnom úrade sa obyvatelia informovali aj na to, či by v prípade záujmu bola povolená výstavba aj na 
druhej strane cesty. Pokiaľ nebude spracovaný územný plán, bude sa každá žiadosť naďalej posudzovať 
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individuálne obecným zastupiteľstvom. Spracovanie územného plánu je zdĺhavý a náročný proces. 
Prostriedky naň sú v rozpočte obce vyčlenené aj na rok 2018. 
 

U z n e s e n i e   č. 74/2017  
Obecné zastupiteľstvo  

S c h v a ľ u j e  
Plánovanú výstavbu rekreačnej chaty na parcele E-KN 743/1 v časti obce Inovec za podmienok pre 
staviteľa: nezabezpečovanie odvozu odpadu od stavby, neudržiavanie miestnej komunikácie a vyvŕtania 
studne ako zdroja pitnej vody.   
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –4 (Helena Cibiriová, František Čík, Mgr. Pavel Kocian, Jozef Mihál)  

 
_________________ 

...................        Jozef Mihál 
         zástupca starostky obce 

 
22. Rôzne – informácia o žiadosti na spílenie líp na cintoríne 
Zástupca starostky p. Jozef Mihál prečítal poslancom žiadosť Ing. Aleny Kazimírovej, ktorá ju písala 
v mene svojom, svojej rodiny a ostatných rodín, ktoré majú hroby na miestnom cintoríne pod lipami, pod 
domom smútku. Žiadala o úplné spílenie líp, nakoľko nielenže je na hroboch neustále lístie, ale opadávajúce 
konáre ohrozujú pomníky a tiež ľudí, ktorí sa prídu k hrobom pomodliť. Uviedla, že aj keď sa obec stará, 
pohrabe lístie a spevní konáre stromov, lipy sú už staré a budú neustálou hrozbou. Tiež je zástancom 
verejnej zelene, ale zároveň je potrebné predchádzať škodám. Poslanci sa informovali, či sú na to 
prostriedky v rozpočte. Účtovníčka Ing. Mániková odpovedala, že v rozpočte sú vyčlenené prostriedky – 
z účtovného hľadiska je jedno, či sa jedná o opílenie, ozdravný rez alebo úplné vypílenie. Dôležité je 
rozhodnutie poslancov na to, aby sa dali žiadosti na cenové ponuky, pretože sa jedná o rôzne činnosti za 
rôzne ceny. V diskusii sa spomenulo aj vypílenie stromov pri kostole, tiež bolo pôvodne veľa ľudí proti 
vypíleniu, teraz sa im to mnohým páči, pretože po spílení vynikol kostol ako dominanta obce, ukázali sa 
dopraskané múry, ktoré spôsobili konáre stromov a zeleň sa v okolí kostola stále ponechala. Poslanci 
nakoniec súhlasili s vypílením líp na cintoríne a nahradiť ich výsadbou v jeho okolí.  
 
– informácia o odovzdaní miestnych komunikácií od SPF do vlastníctva obce – parc. C-KN č. 978, 
1199/1, 2150/2 a E-KN č. 824/7, 824/11, 2050/2 

- Ing. Vatalová vysvetlila poslancom, že po osobnej obhliadke miestnych komunikácii Slovenský 
pozemkový fond spracoval protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami, ktorým by prešli do 
vlastníctva obce pozemky pod cestami: na Víglaši, na Inovci k T. Valovi, za zemami a Kornova 
cesta u Šmondrkov. Tento protokol ide ešte na schválenie na ústredie do Bratislavy, ukáže sa, či 
budú súhlasiť a bude z ich strany podpísaný. S podpísaným protokolom je však potrebné zaslať aj 
potvrdenie obecného zastupiteľstva, že na uvedených parcelách sa nachádzajú miestne 
komunikácie, ktoré boli vybudované ešte pred rokom 1991 a patrili do vlastníctva Obce Veľká 
Lehota. 

Uznesenie č. 75/2017 
Obecné zastupiteľstvo 
 

P o t v r d z u j e,  
že na parcelách C-KN č. 978, 1199/1, 2150/2 a E-KN č. 824/7, 824/11, 2050/2 a 1868/78 v katastrálnom 
území Veľká Lehota sú stavby – miestne komunikácie vybudované pre rokom 1991 a patrili do vlastníctva 
obce Veľká Lehota.  
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                      _________________ 
...................        Jozef Mihál 

         zástupca starostky obce 
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- Doplnené do programu: Návrh na schválenie opravnej položky na nevymožiteľné pohľadávky za 

miestne dane a poplatky 
Ing. Mániková informovala poslancov, že v rámci auditu ju p. auditorka upozornila, že na neuhradené 
pohľadávky za dane a poplatky, ktoré občania dlžia obci už viac ako 1 rok, by mala byť vytvorená opravná 
položka. Je to preto, aby sa účtovne nenavyšovala hodnota majetku obce, keď by boli pohľadávky 
jednorazovo napríklad splatené. Z toho dôvodu požiadala poslancov, aby mohla vytvárať opravné položky 
na pohľadávky za miestne dane a poplatky, ktoré obec eviduje po splatnosti viac ako 1 rok. Poslanci 
s návrhom jednohlasne súhlasili.  

 
U z n e s e n i e   č. 76/2017  

Obecné zastupiteľstvo  

S c h v a ľ u j e  
opravnú položku na pohľadávky za dane a poplatky 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel 
Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

_________________ 
...................        Jozef Mihál 

         zástupca starostky obce 
 

23. Diskusia.  
V diskusii poslanec p. Jozef Mihál informoval prítomných o nových skutočnostiach týkajúcich sa 

sporu v časti Šmondrkovci, ktorý riešili ako komisia. Obec vydala rozhodnutie, aby sa obe strany zdržali 
akéhokoľvek ďalšieho konania bez vzájomného súhlasu a bez súhlasu ostatných vlastníkov. Voči 
rozhodnutiu sa p. Lalíková odvolala. Preto obec celý spis postúpila na Okresný úrad do Banskej Bystrice, 
kde rozhodnutie obce zrušili. Okresný úrad rozhodnutie zrušil, nakoľko obec sa môže pokúsiť iba o zmier, 
alebo uvedenie veci do pôvodného stavu. Aj toto rozhodnutie obce by bolo iba dočasné, trvalo by do 
právoplatného rozhodnutia súdu v občianskom súdnom konaní, pokiaľ by nedošlo k zmieru. O zmier sa 
obec neúspešne pokúšala približne pred dvoma rokmi. Dať veci do pôvodného stavu p. Lalíková odmietla, 
takže obec v tomto smere už nemá čo riešiť, v prípade pretrvávajúceho sporu sa musia obrátiť už len na 
súd, v tomto spore obec už konať nebude.  

 
24.   Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac bodov jednania nebolo, prečítali sa schválené uznesenia č. 53-76/2017, zástupca 
starostky poďakoval prítomným za  účasť, ako aj za celoročnú spoluprácu, poprial všetkým pekné 
a požehnané vianočné sviatky a všetko dobré do Nového roka a zasadnutie ukončil o 21:00 hod. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková 
 
Overovatelia: 
Helena Cibiriová             ........................          Jozef Mihál 

zástupca starostky obce 
 
Ing. Antónia Garajová           ......................... 


