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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23.02.2018 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 

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

Overovatelia: Jaroslav Víglaský, Mgr. Pavel Kocian  

Ospravedlnený: František Čík 

Zasadnutia sa zúčastnila kontrolórka obce Mária Šalková, pracovníčka obecného úradu Ing. Vatalová, 8 

občanov obce, riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Mária Jankoveová a p. Bielik – majiteľ areálu Drozdovo. 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 15.12.2017 a 12.1.2018 

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2017 

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

- návrh na preplatenie športového dresu za reprezentáciu obce v cyklomaratónoch 

5. Správa o výsledku Inventarizácie k 31.12.2017 

6. Ročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2017 

Doplnené do programu: Správa hl. kontrolórky z kontroly nájomných zmlúv na Obecnom úrade   

7. Žiadosť o kúpu pozemkov v obci Veľká Lehota, parc. 497/87, 497/65, 497/66, 497/88 

8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov zástupcu starostu 

9. Rôzne 

- výber úsekov MK na rekonštrukciu v roku 2018 

- informácia o premiestnení posilňovne zo ZŠ s MŠ do bývalého obecného úradu č. 50 

- informácia o aktuálnom stave projektovej dokumentácie na Hasičskú zbrojnicu a na prestavbu 

Zdravotného strediska na bytovú jednotku 

- informácia o uskutočnení 31. ročníka Gajdošských fašiangov 

- informácia o možnosti získania dotácie z Environmentálneho fondu na úpravu potoka. 

10. Diskusia. 

11. Návrh na uznesenie a záver. 

 

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, určenie overovateľov zápisnice. 

Zasadnutie otvoril zástupca starostky obce o 18:00 hod. a privítal prítomných. Za overovateľov 

zápisnice boli navrhnutí p. Jaroslav Víglaský a Mgr. Pavel Kocian. Bolo navrhnuté doplniť do programu 

Správu hl. kontrolórky z kontroly nájomných zmlúv na Obecnom úrade. Overovatelia a doplnený program 

zasadnutia boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení. 

 

Uznesenie č. 6/2018 

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

2. doplnený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef 

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

 

                                ___________________ 

...................         Jozef Mihál 

                             Zástupca starostky obce 

 

2. Kontrola plnenia uznesení  zo dňa 15.12.2017 a 12.1.2018 
 
Kontrola plnenia uznesení zo dňa  15.12.2017 
U z n e s e n i e  č.  53/2017 – splnené – schválení overovatelia zápisnice a doplnený program zasadnutia OZ 

U z n e s e n i e   č. 54/2017 – splnené – schválená správa o čerpaní rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ k 30.09.2017 

U z n e s e n i e  č. 55/2017 – splnené  – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  
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U z n e s e n i e  č. 56/2017 – splnené – vzatá na vedomie správa hl. kontrolórky obce z kontroly inventarizácie 

v ZŠ s MŠ 

U z n e s e n i e  č. 57/2017 – splnené –  schválený dodatok k zmluve so ZŠ s MŠ o správe majetku   

U z n e s e n i e  č. 58/2017 – splnené – schválený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľká Lehota 

na I. polrok 2018  

U z n e s e n i e  č. 59/2017 – splnené – schválený plán zasadnutí OZ vo Veľkej Lehote na rok 2018  

U z n e s e n i e  č. 60/2017 – splnené – schválené VZN č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území Obce Veľká Lehota 

U z n e s e n i e  č. 61/2017 – splnené – schválené VZN č. 6/2017 dodatok č. 1 k VZN 1/2015 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

U z n e s e n i e  č. 62/2017 – splnené – schválené 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 

U z n e s e n i e  č. 63/2017 – splnené – schválené VZN č. 8/2017 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 

obce Veľká Lehota 

U z n e s e n i e  č. 64/2017 – splnené – schválená IS č. 6/2017 o poskytovaní finančných príspevkov 

U z n e s e n i e  č. 65/2017 – splnené – vzaté na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu 

obce Veľká Lehota na roky 2018-2020 a schválený rozpočet obce Veľká Lehota na roky 2018-2020.  

U z n e s e n i e  č. 66/2017 – splnené – schválená kúpna zmluva na kúpu pozemkov park u Vaškov a odbočka do 

Garajov 

U z n e s e n i e  č. 67/2017 – splnené – schválená darovacia zmluva na pozemok pod miestnou komunikáciou ulička 

do Vatalov s JUDr. Martinom Pacalajom, bytom Bratislava  

U z n e s e n i e  č. 68/2017 – splnené – schválená kúpna zmluva na pozemok pod miestnou komunikáciou ulička do 

Vatalov s Jaroslavom Žigom, bytom Janova Lehota 

U z n e s e n i e  č. 69/2017 – splnené – schválená zmluva na majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností pod 

miestnymi komunikáciami v časti obce Hudcovci a Inovec 

U z n e s e n i e  č. 70/2017 – splnené – potvrdenie pre SPF, že uvedené parcely sa nachádzajú pod miestnymi 

komunikáciami a obec Veľká Lehota ich dlhodobo využíva a udržiava  

U z n e s e n i e  č. 71/2017 – splnené – schválená odmena pre hlavnú kontrolórku za rok 2017 a rok 2018 

U z n e s e n i e  č. 72/2017 – splnené – schválená odmena pre poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2017 

U z n e s e n i e  č. 73/2017 – splnené – 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. 74/2017 – splnené – schválená plánovaná výstavba rekreačnej chaty v časti obce Inovec pre 

Milana Garaja, bytom Veľká Lehota č. 80 

U z n e s e n i e  č. 75/2017 – splnené – potvrdené pre SPF, že uvedené parcely sa nachádzajú pod miestnymi 

komunikáciami a patrili do vlastníctva obce Veľká Lehota  

U z n e s e n i e  č. 76/2017 – splnené – schválená opravná položka na pohľadávky za dane a poplatky.   

 
Kontrola plnenia uznesení zo dňa  12.01.2018 
U z n e s e n i e  č.  1/2018 – splnené – schválení overovatelia zápisnice a program mimoriadneho zasadnutia OZ 

U z n e s e n i e   č. 2/2018 – splnené – vzaté na vedomie vzdanie sa mandátu starostky obce Marty Šmondrkovej 

k 31.12.2017 a vzatý na vedomie zástupca starostky obce Jozef Mihál od 1.1.2018 

U z n e s e n i e  č. 3/2018 – splnené  – schválené preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostke obce Marte 

Šmondrkovej za rok 2017  

U z n e s e n i e  č. 4/2018 – splnené – určený mesačný plat zástupcovi starostky obce Jozefovi Mihálovi 

U z n e s e n i e  č. 5/2018 – splnené –  schválená kúpna zmluva na pozemok za rodinným domom pani Anny 

Gajdošovej, bytom Veľká Lehota č. 251   

 

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.12.2017 
Účtovníčka obce Ing. Mániková stručne oboznámila poslancov a prítomných o čerpaní rozpočtu 

obce. Je zverejnený na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce. Poslanci ho zároveň obdržali 

spolu s pozvánkou. V príjmoch obec obdržala výnos dane z príjmov, tzv. „podielové dane“ vo výške 

324 813,08 €, dane z nehnuteľností vybrala vo výške 20 885,36 €, poplatky za kom. odpady 17 590,31 €, 

príjmy z prenájmu mala obec vo výške 4 639,70 €, príjmy za poplatky boli 7 765,66 €, dotácie obdržala 

253 747,- €, z toho na projekt zamestnanosti cez úrad práce 16 345,97 € a z VÚC na DFF 1000,- €. Príjmy 

školy boli vo výške 3061,59 € (vlastné príjmy za škôlku, školský klub detí a jedáleň a dobropisy).   

Okrem bežných výdavkov na mzdy, odvody, energie a réžiu boli najväčšie výdavky na: 

- bežné opravy, údržby miestnych komunikácií a zimná údržba vrát. štrku na posyp – 5 786,50 € 

- právne služby – vysporiadanie miestnych komunikácií – 1 897,50 € 
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- kliešte na odpad, samolepky na kontajnery, vrecia, kukanádoby, kontajnery na triedený odpad – 

4 600,96 € 

- odvoz, zneškodnenie odpadu, drvenie bioodpadu, zneškodnenie farieb a olejov, poplatok za 

uloženie odpadu – 21 398,21 € 

- el. brúska, vŕtačka, snežná fréza, lopaty na sneh – 1 109,30 € 

- parky a verejné priestranstvá - značenie prameňa Žitava (tabule, smerové šípky, tabuľky), 

skrutky a lano na hojdačky, štiepka, textília, kvety do parkov, silon na kosenie, náhradné diely 

do kosačky – 1 693,16 € 

- verejné osvetlenie – el. energia (3 467,06 €), oprava a údržba VO (3 461,90 €), montáž a 

demontáž vian. výzdoby (790,73 €) 

- stavebný úrad – 1 025,79 € zo štátneho rozpočtu a 1 258,55 € z prostriedkov obce 

- dotácia MUDr. Drinkovi – 1 392,- € 

- dotácia TJ Partizán–4 000,- € + tréner 1 300 € + čerpadlo, fólia, pásky, hadice na multif. ihrisko, 

garniže a záclony do šatní, fólia na okná  1 632,80 € 

- údržba šatní TJ a ihriska (výmena okien, dlažby, obkladov, maľovanie, dverí, umývadiel, 

pieskovanie multif. ihriska) – 4 500,- € z dotácie zo štátneho rozpočtu a 5 988,02 € z 

prostriedkov obce 

- na DFF 2 782,47 €, z toho 1000,- € z dotácie z BBSK 

- ostatné kultúrne podujatia – 8 262,09 € (fašiangy, karneval, stavanie mája, stretnutie Lehôt, 

zájazd do Poľska, vianočné trhy, mikuláš, divadlo cez leto, propagácia Dedina roka, kniha 

Tekov z neba, jubilanti, uvítanie detí, stretnutie dôchodcov, adventný veniec, kytice a vence na 

pohreby, poplatky do SOZA, transfery pre deti v centre voľného času) 

- nátery sôch, oplotenia, drevených častí amfiteátra – 1 281,84 € 

- Spoloč. – kult. centrum 3 708,89 € - pelety, el. energia, rohožka s erbom obce, serviské 

prehliadky kotla, hydrantov, kúrenie, …) 

- Oprava kolumbária 9 001,42 € 

- Materská škola – 31 256,08 €, z toho z rozpočtu obce 29 049,08 € 

- ZŠ zo štátneho rozpočtu – 1. stupeň 88 017,67 €, II. stupeň 133 650,78 € 

- Školský klub detí – 8 112,47 €, z toho z rozpočtu obce 7 586,37 € 

- Výdajná školská jedáleň – 23 255,64 € vrátane vlastných príjmov 

- Dotácia pre Dominik n.o. na rozvoz stravy – 1 500,- € 

Z kapitálových výdavkov:  
- na nákup pozemkov (vysporiadanie miestnych komunikácií – 2 267,99 € 

- rekonštrukcia miestnych komunikácií + projekty – 108 723,75 € (len z vlastných zdrojov obce, 

z rezervného fondu sa nečerpalo) 

- VM Florián – SMS rozhlas 2 350,80 € 

 
Poslanci vzali správy o čerpaní rozpočtu na vedomie. 

 

U z n e s e n i e  č. 7/2018 
            Obecné zastupiteľstvo 

           B e r i e   n a   v e d o m i e 
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 31.12.2017 

2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 31.12.2017 

           
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Helena Cibiriová, 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 

Ekonómka, účtovníčka obce Ing. Mániková oboznámila poslancov s návrhom zmien rozpočtu obce 

a ZŠ s MŠ. Škola predložila prehľad zmien rozpočtu zrealizovaných k 31.12.2017, ktoré mali všeobecne 

odsúhlasené na poslednom zasadnutí OZ. Rozpočet školy na r. 2018 bol štátom upravený nasledovne: 

prenesené kompetencie pre ZŠ znížené o 1 077,- €, na asistenta učiteľa pridelené 6 720 €, pre deti zo SZP 

750 €, na predškolákov navýšené o 7 € a rozpočtujú sa výdavky z nevyčerpaných prostriedkov školy z r. 

2017 vo výške 9 120,49 €. Zmeny rozpočtu obce sa v príjmovej časti navyšujú o tieto spomenuté štátne 

prostriedky a vo výdavkoch sa realizujú presuny medzi podpoložkami na opravu kotla v MSKC, nákup 

kotla s komínom do posilňovne v bývalom obecnom úrade, na dopravu fólie na multif. ihrisko. V rámci 

tohto bodu bol predložený návrh aj na preplatenie výdavkov na nákup cyklistického dresu pre Petra Bratku, 

ktorý obec reprezentuje na viacerých súťažiach v cyklomaratóne, bežkovaní a iných. Išlo by približne 

o sumu 150,- €, ktorú v rozpočte obec má a nie je potrebné realizovať zmenu rozpočtu. Poslanci 

s navrhovanými zmenami ako aj so zakúpením dresu jednohlasne súhlasili. 

 

U z n e s e n i e  č. 8/2018 
            Obecné zastupiteľstvo 
 

            s c h v a ľ u j e 

 
1. Zmeny rozpočtu obce nasledovne: 

 
Funkčná klasifikácia Ekonomická 

klasifikácia 
Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:   15 520,49 SPOLU 

 312012 111  - 1077,- Dotácia pre ZŠ - prenesené 
kompetencie 

 312012 111  + 6 720,- Na asistenta učiteľa 

 312012 111  + 750,- pre žiakov zo SZP 

 312012 111  + 7,- Na predškolákov 

 453 131H  + 9 120,49 Prenes. kompetencie pre ZŠ - z r. 2017 

     

VÝDAVKY:   0,00 SPOLU 

01.1.1 - výdavky 
obce                                           

635004 41  + 100 Oprava kotla - OcÚ 

 635006 41  - 100,- Oprava, údržba budov 

     

08.1.0 - Športové 
služby 

633004 41 + 2 600,- Kotol + komín do posilňovne 

 637004 41  + 35,- Doprava fólie na ihrisko 

 635006 41  - 2 635,- Oprava, údržba budov 

     

08.2.0 - ostat. kult. 
podujatia, MSKC 

635004 41  + 350,- Oprava kotla - MSKC 

 635006 41  - 350,- MSKC - oprava, údržba budov 
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2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ nasledovne: 
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Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef 

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                          ___________________ 

...................         Jozef Mihál 

                             Zástupca starostky obce 
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5. Správa o výsledku Inventarizácie k 31.12.2017 

Zástupca starostky Jozef Mihál informoval poslancov o stave majetku obce k 31.12.2017 podľa 

vykonanej inventarizácie. 

Zostatková - čistá hodnota majetku znížená o odpisy a opravné položky: obec 1 641 212,58 € a ZŠ s MŠ 
86 878,25 €  = spolu 1 728 090,83 € 
Prírastky majetku (všetko z bežných príjmov, rezervný fond sa nečerpal): VM Florian – SMS rozhlas 

2 350,80 €, rekonštrukcie miestnych komunikácií+projekty 108 127,50 €, nákup pozemkov + geom.plány 

2 451,14 € - MK Pirte, Ulička do Vatalov, park u Vaškov, odbočka do Garajov (do majetku budú zaradené 

až po zlúčení do jednej parcely) 
 

Menšie nákupy účtované priamo do nákladov, nenavyšovali hodnotu majetku: 

kliešte na odpad, čerpadlo na multifunkčné ihrisko, stany, brúska, vŕtačka, kotlová súprava, SD karta, 

kontajnery na triedený odpad, bezpečnostný projekt, rohož s erbom obce, značenie prameňa Žitava, 

harddisk ku kam. systému,  šmykľavka, garniža a záclony do TJ, rámy na hodváb, routere a rozvodný panel, 

vlajka SR, magnetická tabuľa do DS, snežná fréza, fólia a hydrantové hadice na multif. ihrisko. 

 

Vyradili sme z majetku: rozbitý riad (poháre) 
 

Zásoby na sklade obce: 2 308,11 € (hrnčeky, kukanádoby, tričká, šiltovky, CD, knihy, benzín do auta 

a pelety) 
 

Peniaze: Bankové účty a pokladňa spolu: 254 123,54 €, z toho: 

Z toho pokladňa    6,24 € 

 Bežný účet    36 744,04 

 zostatok na účte školy  2,97 € 

dotačný účet    4,88 € 

soc. fond     200,05 € 

 depozit na matriku a  

 nevyčerpané prostriedky školy 9 250,47 € 

rezervný fond 207 914,89 €. 

 

Neuhradené pohľadávky obce: za kom. odpad 1 145,53 €, za daň 328,27 €, psa 21 €, hrobové miesta 10€, 

od zamestnancov za stravné 35,24 €, dobropis za internet 34,79 € 

 

Záväzky obce spolu: 24 771,52 € (neuhradené faktúry, mzdy a odvody za 12/2017, soc. fond, rezervy, 

odchodné, odstupné) 

 

Poslanci vzali správu o inventarizácii k 31.12.2017 jednohlasne na vedomie. P. Mihál uviedol, že správa 

bude tak ako aj predošlé roky zverejnená v zápisnici na úradnej tabuli obce a na web stránke obce. Takto 

si budú môcť všetci prečítať a presvedčiť sa, ako obec hospodárila a koľko prostriedkov zostalo na 

bankových účtoch, nakoľko už sa viacerí obyvatelia našej obce dopočuli rôzne fámy a vymyslené historky.  

 

Uznesenie č. 9/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

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

Správu o výsledku Inventarizácie k 31.12.2017 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef 

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                          ___________________ 

...................         Jozef Mihál 

                             Zástupca starostky obce 
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6. Doplnenie do bodu programu: Správa hl. kontrolórky z kontroly nájomných zmlúv na Obecnom 

úrade   

    Ročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017 

 

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

boli nájomné zmluvy obce. Hlavným zisteným nedostatkom bolo to, že nájom nad 5 rokov musí byť 

zapísaný v katastri nehnuteľností a nájomca musí byť evidovaný na liste vlastníctva. Taktiež v prípade 

neskorej úhrady by obec mala vyberať zmluvnú pokutu za omeškanie. Ing. Mániková odpovedala, že 

o zverejňovaní nájmu nevedeli, bude sa to postupne riešiť, zastupiteľstvo bude oboznámené o každej jednej 

zmene, nakoľko dodatky k zmluvám budú schvaľované cez OZ. Naraz sa to však pripraviť nedá, v r. 2018 

by sa mali odstrániť všetky nedostatky. Čo sa týka neskorých úhrad, napríklad lekáreň niekedy zaplatí celý 

štvrťrok naraz a v tomto prípade sme brali ohľad na verejný záujem a nevyberala sa žiadna sankcia. 

V prípade spoločnosti Roľan s.r.o. obec tiež nevyberala zmluvné pokuty, ale spoločnosti nevydala žiadne 

potvrdenie, kým nezaplatila dlžný nájom. Pri firme Orange je vystavovaná faktúra, ktorá sa má v zmysle 

zmluvy vystaviť do 15.2., čo nie je niekedy časovo možné stíhať, nakoľko výška nájmu sa odvíja od 

zverejnenia miery inflácie Štatistickým úradom. Tento údaj by sa tiež zmluvne upravil. Poslanci správu 

z kontroly vzali jednohlasne na vedomie a nemali k nej výhrady. 

Ďalej p. kontrolórka predložila poslancom ročnú správu o svojej kontrolnej činnosti za rok 2017. 

Všetky prijaté opatrenia boli splnené. Poslanci aj ročnú správu vzali jednohlasne na vedomie. Správy sú 

prílohou zápisnice. 

Uznesenie č. 10/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

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

1. Správu z kontroly nájomných zmlúv na obecnom úrade 

2. Ročnú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2017 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef 

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                          ___________________ 

...................         Jozef Mihál 

                             Zástupca starostky obce 

 

7. Žiadosť o kúpu pozemkov v obci Veľká Lehota, parc. 497/87, 497/65, 497/66, 497/88 

 

Zástupca starostky p. Jozef Mihál informoval poslancov, že na obecný úrad prišla žiadosť o kúpu 

pozemkov, parcely 497/87, 497/65, 497/66, 497/88. Ide o pozemky v časti obce Garajovci. Žiadosť podal 

PhDr. Peter Šmondrk, Veľká Lehota 155, pozemky má záujem využívať na hospodárske účely, nakoľko sa 

nachádzajú neďaleko jeho rodičovského domu. P. Mihál dodal, že k predaju sa obecné zastupiteľstvo 

vyjadrovalo 27.2.2015, kedy schválilo zámer odpredať tieto pozemky + ešte dve ďalšie parcely. Zároveň 

boli schválené aj podmienky predaja, a to: zapísanie vecného bremena, nakoľko pozemkami prechádza 

vodovodné potrubie, ktoré zásobuje časť rodinných domov, ďalej obec dá spracovať znalecký posudok, 

ktorý určí minimálnu predajnú cenu pozemkov a následne bude so záujemcom, ktorý predloží najväčšiu 

cenovú ponuku na pozemky uzatvorená kúpna zmluva. Kupujúci bude zároveň znášať všetky náklady 

súvisiace s predajom – spracovanie znaleckého posudku, zameranie vodovodného potrubia, zápis vecného 

bremena, spracovanie a zápis kúpnej zmluvy.  

K tomuto bodu sa vyjadrila aj p. Šmondrková. Ako starostka obce oslovila znalca, ktorý predbežným 

odhadom určil cenu okolo 3,60 €/m2. Cenu oznámila rod. Šmondrkovej, ktorá má záujem pozemok kúpiť, 

cena sa im však zdala privysoká, preto sa nakoniec nedával ani spracovávať znalecký posudok, ani sa 

nepristúpilo k odpredaju pozemku. Pokiaľ by sa dal hneď spracovať znalecký posudok, žiadatelia o kúpu 

by museli zaplatiť za znalecký posudok, aj keby pozemok za stanovenú cenu kúpiť nechceli. Ešte k tomu 

dodala, že cez predmetné pozemky ide vodovodné potrubie a majitelia domov, ktorí v tejto časti bývajú 

a sú zásobovaní vodou z tohto potrubia, neboli za predaj pozemku.  

Na slová bývalej p. starostky urážlivo reagoval p. Tobiáš Šmondrk a obvinil ju, že si určila vlastného znalca 

a ona mu určila aj cenu. Vraj pozemky sú močiar a keď obec odkupuje po 1,85 €/m2, tak by nemala ani 

drahšie predávať.  
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P. Šmondrková na jeho urážky nereagovala, uviedla len toľko, že nikdy žiadneho znalca neovplyvňovala 

v cene, v tomto prípade od znalca žiadala predbežnú cenu, aby sa vedelo, či znalecký posudok objednať 

alebo nie. Pretože ak by znalca nezaplatil ten, kto si podal žiadosť o kúpu pozemkov, musela by ho zaplatiť 

len obec.  

Zástupca starostky p. Mihál napomenul p. Šmondrka, aby sa zdržal urážok. Poslancom ozrejmil, že 

pôvodné uznesenie z r. 2015 nie je platné, nakoľko kataster vyžaduje už aj pri schválení zámeru 3/5-inový 

súhlas poslancov pri hlasovaní, t.j. „za“ musia byť aspoň 5 poslanci a v r. 2015 boli prítomní iba 4 poslanci. 

Vyzval poslancov, aby sa opätovne k žiadosti vyjadrili. Poslanci so samotným odpredajom nemali problém, 

avšak apelovali na to, aby sa o zámere obce informovali všetci občania, najmä tí z časti obce Garajovci. 

Vodovod zásobuje ich, preto ak budú oni proti tomu, obec pozemky nepredá. 

P. Mihál povedal, že zámer sa zverejní, obyvateľov sa opýta a objedná znalca, pričom pri ohodnocovaní 

budú obe strany – za obec on a poslanci, ako aj žiadatelia o kúpu. Ostatné podmienky ostávajú rovnaké ako 

boli aj v predošlom uznesení – zakreslenie vodovodnej trasy a zápis vecného bremena a všetky náklady (za 

znalecký posudok, zameranie, zápis vecného bremena, spracovanie a zápis kúpnej zmluvy) bude znášať 

kupujúci. Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili. 

Uznesenie č. 11/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

A/ R u š í 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote č. 6/2015 zo dňa 27.02.2015 

 

B/ S c h v a ľ u j e 

Zámer Obce Veľká Lehota odpredať pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Veľká Lehota zapísané na LV 

č. 1, a to parcely 

C-KN 497/65 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 400 m2, 

C-KN 497/66 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 400 m2, 

C-KN 497/87 – trvalý trávny porast o výmere 394 m2, 

C-KN 497/88 – trvalý trávny porast o výmere 216 m2, 

v podiely 1/1 priamym predajom. Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku v znení neskorších predpisov bude odpredaj schválený a uskutočnený podľa znaleckého posudku, 

ktorý dá vypracovať obec a náklady na spracovanie znaleckého posudku, kúpnej zmluvy a návrh na vklad 

znáša kupujúci. 

Predaj bude uskutočnený, pokiaľ nebudú námietky iných občanov a so zápisom ťarchy – vecné bremeno 

na právo prechodu vlastníkov rodinných domov, ktoré sú napojené na vodovodné potrubie vedené cez 

vyššie uvedené pozemky za účelom nevyhnutných opráv vodovodného potrubia. Náklady na zameranie 

a zápis vecného bremena bude znášať kupujúci. Pozemok bude odpredaný najmenej za cenu určenú 

znaleckým posudkom. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef 

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                          ___________________ 

...................         Jozef Mihál 

                             Zástupca starostky obce 

 

 

8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce 

Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a taktiež všetkým 

poslancom OZ predložila oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2017 p. 

Marta Šmondrková ako bývalá starostka obce. Jej majetkové pomery sa nezmenila a komisia oznámenie 

vzala na vedomie. 

 

9. Rôzne –  výber úsekov MK na rekonštrukciu v roku 2018 

Zástupca starostky oboznámil poslancov, že s pozvánkou obdržali prehľad úsekov, ktoré ešte nie sú 

zrekonštruované. Navrhnuté úseky boli na Inovci – od križovatky k M. Vatalovi, spracováva sa 

geometrický plán a obec bude žiadať Slovenský pozemkový fond o odkúpenie. Druhý úsek v časti 
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Hudcovci k F. Hudecovi – spracováva sa geometrický plán a JUDr. Petrušová má pripravené podklady na 

vysporadúvanie pozemkov v tomto spoločnom dvore. P. Mihál navrhol vytvoriť spevnenú plochu na 

cintoríne, oproti veľkej bráne pri Dome smútku. Aj keby sa to len vyštrkovalo, pri zimnej údržbe sa to 

všetko zhrnie a znova tam bude blato. Posledný úsek v časti Víglaš od M. Víglaského č. 492 po zákrutu pri 

J. Víglaskom č. 509. V tejto časti boli aj poruchy vodovodu a cesta je rozkopávkami poškodená. 

Z plánovaných ciest nie je zrekonštruovaná ešte cesta u Garajov k V. Klimekovi. Tu však stále nemáme 

súhlas od jednej vlastníčky. Zistí sa stav vysporiadania u JUDr. Petrušovej, nakoľko tento rok by sa už 

súdne možno dalo požiadať o vyvlastnenie pozemku. 

K tomuto bodu sa o slovo prihlásil aj p. Bielik, majiteľ Penziónu Drozdovo, ktorý v prvom rade 

poďakoval p. starostke aj poslancom OZ za kus cesty zrekonštruovanej v r. 2017 a požiadal poslancov, ak 

to bude v možnostiach rozpočtu obce, aby v rekonštrukcii pokračovali. Do tohto regiónu chodí množstvo 

turistov a je to vizitkou aj obce. Uviedol, že je ochotný sa na rekonštrukcii spolupodieľať a je možné 

dohodnúť. Zároveň dodal, že miestami ostali ešte nevysypané krajnice, čo zabezpečí on a dá ich vysypať 

štrkom.  

Účtovníčka obce Ing. Mániková k tomuto bodu ešte dodala, že v rozpočte obce je 130 000,- €, z toho 

cca. 108 tis. € je plánované použiť z rezervného fondu. Suma sa teda zatiaľ meniť nemusí, pokiaľ nebude 

stanovená rozpočtová cena na odsúhlasené úseky. Potom sa prípadne upraví aj rozpočet ešte pred zadaním 

verejného obstarávania.  

Poslanci s navrhovanými úsekmi súhlasili. 

 

Uznesenie č. 12/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Úseky na rekonštrukciu miestnych komunikácií 

1. Inovec – od križovatky k M. Vatalovi 

2. Hudcovci – k F. Hudecovi 

3. Cintorín – parkovisko (oproti veľkej bráne pri Dome smútku) 

4. Víglaš – od M. Víglaského 492 po zákrutu pri J. Víglaskom č. 509 

5. Garajovci k V. Klimekovi 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef 

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                          ___________________ 

...................         Jozef Mihál 

                             Zástupca starostky obce 

 

- Informácia o premiestnení posilňovne zo ZŠ s MŠ do bývalého obecného úradu č. 50 

Zástupca starostky Jozef Mihál informoval poslancov o tom, že sa pracuje na zariadení posilňovne 

v budove bývalého OcÚ – v bývalej sobášnej miestnosti. Náradie si už chlapci premiestnili, priestory ZŠ 

s MŠ vypratali, aby sa tam mohli zrealizovať dielne. Do bývalej sobášnej miestnosti sa objednal nový kotol 

na pelety. Bol zrealizovaný výber z 3 ponúk, najlacnejšia bola firma Kúrenie ZEN, cena kotla je 1 567,52€. 

K tomu sa ešte doobjedná diaľkové ovládanie za 35 €. Na priestor sa bola pozrieť aj firma, ktorá kotol 

pripojí na komín. Rúry na komín a na pripojenie budú stáť cca 1000,- €. Ďalej p. Mihál oslovil viaceré 

firmy na dodávku gumenej podlahy, ktorá bude položená na existujúcu čadičovú dlažbu tak, aby ju 

nepoškodili činky a stroje. Uvažovalo sa najprv s hrúbkou 4 cm, nakoniec však podľa názorov odborníkov 

z viacerých firiem, ako aj dodanej vzorky sa objednala gumená podlaha s hrúbkou 1 cm. Ide o tvrdenú 

granulátovú gumu, ktorá by mala byť odolná nárazom. Opäť sa na základe prieskumu trhu vybrala 

najlacnejšia firma a za 30 m2 bude cena 665 € aj s dodaním. Ešte sa bude musieť spracovať prevádzkový 

poriadok a dohodnúť si zodpovednú osobu. Zatiaľ by bol za to, aby sa vyskúšalo prevádzkovať posilňovňu 

zadarmo, uvidí sa, ako bude narábané s obecným majetkom. 

 
- Informácia o aktuálnom stave projektovej dokumentácie na Hasičskú zbrojnicu a na 

Prestavbu Zdravotného strediska na bytovú jednotku 

P. Mihál ďalej pokračoval informovaním poslancov ohľadom zistenia stavu projektovej dokumentácie 

na Hasičskú zbrojnicu. Už počul rôzne chýry, že niektorí ľudia sú za zbrojnicu, niektorí proti. Momentálne 
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bola snaha iba o zistenie, v akom stave je projekt. Stavebné povolenie je prepadnuté, nakoľko obec nezačala 

s výstavbou. Projekt je však v poriadku, keď by bola výstavba aktuálna, môže sa len upraviť na platné 

zákony a opätovne vybaviť stavebné povolenie. Pôdorys stavby s p. Kocianom označil drevenými kolíkmi, 

pretože chcel vedieť, ako by mala byť stavba v teréne osadená. Zastáva názor, že obec potrebuje nejaké 

skladové priestory a garáž pre obecné auto. Veci sú uložené na viacerých miestach a takto by to bolo 

pokope. Obec kúpila napríklad frézu, alebo pelety sa môžu objednať iba v limitovanom množstve, kotlové 

súpravy, kosačky a ďalšie náradie je uložené niečo v Spoločensko-kultúrnom centre, niečo na bývalom 

úrade. Teraz o priestory v bývalom úrade prídeme, nakoľko sa vytvára posilňovňa. Takže musí sa do 

budúcnosti počítať aj s výstavbou skladov. Pokiaľ ide o priestor za Spoločensko-kultúrnym centrom, teraz 

pri gajdošských fašiangoch videl, že priestor bol veľmi potrebný a vhodný na toto podujatie. Zároveň by sa 

výstavbou prišlo o priestor na parkovanie. Bude sa uvažovať do budúcna, na ktorom mieste by bolo 

najvhodnejšie výstavbu zrealizovať. 

Čo sa týka prestavby bývalého zdravotného strediska na byty, oslovil ešte ďalšieho projektanta p. Ing. 

Ivaničku z Tesárskych Mlynian, ktorý ponúkol 7 900,- € za spracovanie projektovej dokumentácie. Je to 

rozsiahly priestor, preto aj cena za projekt je vyššia. V porovnaní s ostatnými cenovými ponukami je 

najlacnejší. Pri posudzovaní ponúk sa prišlo na to, že nemal v ponuke zahrnuté spevnené plochy. Preto sa 

ešte zistí informácia, či cena za projekt je kompletne so všetkým vrát. žumpy a spevnených plôch. Ing. 

Ivanička navrhoval namiesto čističky urobiť žumpu, nakoľko s čističkami sú stále problémy, ľudia hádžu 

do odpadu veci, ktoré ničia motor, používajú chemikálie, ktoré sa nemajú používať a podobne. Čo sa týka 

kúrenia, navrhoval peletkové kúrenie, elektrika by bola drahá, drevo by nebolo kde skladovať, preto táto 

alternatíva vychádza ako najprijateľnejšia. K tomu aj bývalá starostka obce p. Šmondrková uviedla, že 

elektrické kúrenie by bola pravdepodobne veľká záťaž na elektrickú sieť u Garajov, nakoľko už predtým 

boli kvôli chatárom požiadavky o posilnenie siete, avšak kopať chceli krížom cez cestu a cez súkromné 

pozemky. P. Mihál pokračoval k projektu, že vyšli by tam asi 4 byty o peknej rozlohe cca 80-100 m2,  

projektant navrhoval každému bytu vytvoriť vlastný vchod, aby nemali spoločné priestory. Do 2 týždňov 

by sa mal ozvať a začať navrhovať štúdiu, všetko bude s poslancami prediskutované. Projekt by mal byť 

potom hotový do augusta-septembra 2017 a do konca roka by sa mohlo vybaviť stavebné povolenie, aby 

sa v r. 2019 mohla uskutočniť samotná prestavba. 

Obyvatelia sa opätovne zaujímali, či sa pôjde cez Štátny fond rozvoja bývania, či obec bude žiadať o 

dotáciu, alebo akým spôsobom sa budú byty stavať. Účtovníčka obce Ing. Mániková znova vysvetlila 

princíp dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a úveru zo ŠFRB. Firmám sa oplatí 

postaviť len viacero bytov, preto by sa muselo nadstavovať a byty by boli výrazne menšie, čo sa nepáčilo 

ani p. starostke, ani poslancom. Taktiež by obec musela dodržiavať pravidlá pri výbere nájomníkov, tí by 

nemohli mať ani nízky, ale ani vyšší príjem. Akonáhle by sa rodine začalo dariť a mala by vyšší príjem, 

musela by sa vysťahovať. Preto sa poslanci rozhodli, že prestavba sa bude realizovať z vlastných príjmov 

obce, nebude sa nadstavovať, bude menej bytov, ale priestrannejších. Taktiež by obec nemusela byť 

zaťažená úverom a mohla by si vybrať nájomníkov podľa vlastných pravidiel. 

Poslanci sa rozhodli, že z týchto dvoch projektov sa jednoznačne bude pokračovať v prestavbe 

zdravotného strediska na byty, výstavba skladových priestorov sa zatiaľ odloží, nakoľko nie je dobré mať 

rozpracované veľa projektov naraz.  

 

- informácia o uskutočnení 31. ročníka Gajdošských fašiangov 

Zástupca starostky p. Jozef Mihál poďakoval všetkým – poslancom, pracovníkom, aj občanom, ktorí 

akýmkoľvek spôsobom pomohli pri uskutočnení 31. ročníka Gajdošských fašiangov. Fašiangy sa vydarili, 

aj keď neprišli v sobotu na program všetci gajdoši, nakoľko sa zasekli na Malej Lehote a niektorí zo 

zdravotných dôvodov a vypadla nám aj kapela z Tekovskej Breznice, ktorá mala hrať pred a po programe. 

Vo štvrtok bol výchovný koncert v škole, ktorý sa páčil deťom a aj gajdoši pochválili deti za pozornosť 

a v nedeľu bola sv. omša za sprievodu gájd, na ktorú boli tiež veľmi dobré ohlasy. Čo sa týka výdavkov, 

zaplatili sme si fotografku, kúpili sa 2 ošípané, z ktorých sa robili zabíjačkové špeciality pre gajdošov a na 

predaj, robili sa šišky, ktoré sa rozdávali, prenajali sa stoly a lavice, zaplatili sa ľudia, ktorí pomáhali a 

obedy pre gajdošov na výchovný koncert v škole a v nedeľu po sv. omši. Po zúčtovaní príjmov z predaja 

a výdavkov, stála organizácia tohto ročníka Gajdošských fašiangov v našej obci cca 1000,- €. 
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- Informácia o možnosti získania dotácie z Environmentálneho fondu na úpravu potoka 

P. Jozef Mihál oboznámil poslancov, že opätovne napísal na Slovenský vodohospodársky podnik 

žiadosť o zaradenie úpravy potoka do investičného plánu. P. starostka ich predtým oslovovala, mala 

prisľúbené zaradenie do investičného plánu v r. 2017, aj keď neskôr zaslali list, že to bude zaradené 

v ďalších rokoch. P. Mihál uviedol, že obec má možnosť získať potok do výpožičky, aby nemusela platiť 

nájom, potom by však nemohla už žiadať o reguláciu Slovenský vodohospodársky podnik. Keď by ho však 

obec mala vo výpožičke, mohla by žiadať o dotáciu z Environmentálneho fondu, čo by mohlo zahŕňať aj  

prekrytie potoka a vybudovanie chodníka.   

 

10. Diskusia.  
V rámci diskusie p. Mihál informoval prítomných, že dostal ponuku od Národného informačného 

strediska SR na vytvorenie Pečate Rozvoja obcí a miest, nakoľko naša obec bola vyhodnotená ako obec 

s predpokladom stabilného rozvoja. Podľa poskytnutých vyhodnotení bola obec za rok 2017 v rámci 

Banskobystrického kraja na 14. mieste a v rámci okresu Žarnovica na 1. mieste vo vysoko efektívnom 

hospodárení s financiami a majetkom.  

 

11. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac bodov jednania nebolo, prečítali sa schválené uznesenia č. 6-12/2018. Na záver 

zasadnutia zástupca starostky, poslanci obecného zastupiteľstva, kolektív obecného úradu, hlavná 

kontrolórka obce a riaditeľka Základnej školy s materskou školou sa rozlúčili so starostkou obce Martou 

Šmondrkovou, ktorá sa k 31.12.2017 vzdala funkcie starostky zo zdravotných dôvodov. Za seba aj Obec 

Veľká Lehota jej odovzdali dar a kyticu vo farbách obce, 15 ruží symbolizovalo 15 rokov vo funkcii 

starostky obce. Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Mgr. Jankoveová sa krásnym príhovorom 

rozlúčila s pani starostkou, poďakovala jej za rekonštrukciu budovy školy a priestorov pre materskú školu, 

ako aj za dlhoročné úsilie a prácu pre obec. Venovala jej kyticu kvetov a knihu s inšpiráciami na cestovanie, 

o ktorom môže prísť porozprávať deťom do novej knižnice, ktorú spoločne vybudovali. Prácu pani 

starostky vidieť v celej obci. Nielenže obec zbavila dlhov, ale zrealizovala množstvo projektov, ktoré budú 

ešte dlhé roky slúžiť všetkým občanom.  

 

Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 

 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Mániková 

 

 

Overovatelia: 

Jaroslav Víglaský            ........................          Jozef Mihál 

zástupca starostky obce 

 

 

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

 


