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Z Á P I S N I C A 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 06.04.2018 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 

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

Overovatelia: Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová 

Ospravedlnený: Mgr. Pavel Kocian 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice 

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

3. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo s firmou Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno na spracovanie 

projektu a žiadosti o príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia 

4. Návrh na schválenie verejného obstarávania na zákazku Zefektívnenie nakladania a zhodnocovania 

odpadov v obci 

5. Návrh na schválenie Dodatku k zmluve o poskytnutí služieb s MUDr. Muhovou – zmena ceny za 

lekársky posudok k sociálnej službe 

6. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA na 

zber pneumatík 

7. Rôzne – informácia o pracovnom stretnutí na riaditeľstve Slovenského vodohospodárskeho podniku 

Banská Štiavnica 

8. Diskusia. 

9. 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. Helena Cibiriová a Ing. Antónia Garajová. Overovatelia a program zasadnutia 

boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení. 

Uznesenie č. 13/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
1. p. Helenu Cibirovú a Ing. Antóniu Garajovú za overovateľov zápisnice 

2. program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Jozef 

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                                __________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

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

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

a ZŠ s MŠ. Škola predložila obci zmeny rozpočtu k 31.3.2018 týkajúce sa štátnych prostriedkov z r. 2017, 

ktoré okrem energií použili na nákup výpočtovej techniky (interaktívna tabuľa, meotar, notebooky...) a na 

údržbu budovy – opravu schodov. V príjmovej časti navýšili príjmy o 16,- €, jedná sa o zostatok poplatku 

za réžiu z r. 2017. Zmeny boli zrealizované k 31.3.2018, zastupiteľstvo sa s nimi len oboznamuje. Zmeny 

rozpočtu obce sa týkajú zapojenia sa do projektu z oblasti životného prostredia a nakladania s odpadmi. 

O tomto projekte poslancov informoval zástupca starostky p. Jozef Mihál. Obec by z Operačného programu 

Kvalita životného prostredia mohla dostať príspevok na zlepšenie nakladania s odpadmi v obci. Uvažuje sa 

o oplotení priestoru za cintorínom, kde by sa naďalej drvili konáre, samostatne by sa vytvoril priestor na 

bioodpad, obec by mohla zakúpiť traktor s vlečkou, ktorým by sa zvážali nielen konáre, ale napríklad by 

sme si samostatne zabezpečili aj zvoz elektroodpadu a ďalších zložiek odpadu. V rámci uskladnenia by 

sme sa mohli ešte pokúsiť o uzatvorenie a opláštenie nedokončenej telocvične a vytvoriť z nej akýsi zberný 

dvor. Pri prestavbe bývalého zdravotného strediska prídeme aj o skladovací priestor na šatstvo, 

elektroodpad, veľkokapacitné kontajnery. K tomuto doplnila Ing. Mániková, že za minulý rok nám výrazne 

vzrástla hmotnosť odpadu odvezeného z veľkokapacitných kontajnerov, až o 50 ton. O projekte p. Mihál 
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poslancov informoval už predtým telefonicky alebo osobne a všetci súhlasili so zapojením sa do projektu. 

Pred schválením a podpísaním zmluvy však kvôli dodržaniu finančnej kontroly obec potrebuje mať 

schválené v rozpočte výdavky, ktoré budú s týmto projektom spojené. Za spracovanie projektu a žiadosti 

o dotáciu firma žiada cca 1200,- € vrátane s DPH. Po schválení dotácie obec doplatí ešte 3%+DPH z výšky 

dotácie. Navrhujeme projekt nastaviť na sumu 100 000,- €. Presná suma bude vyčíslená po spracovaní 

projektu, s projektantom bude stretnutie po podpise zmluvy. Verejné obstarávanie si obec chce zadávať 

a riadiť sama, p. Mihál oslovil p. Ondríkovú, s ktorou sme spolupracovali už aj pri rekonštrukcii miestnych 

komunikácií. Stretnutie s projektantom by malo byť aj za jej účasti. Verejné obstarávanie sa bude musieť 

pravdepodobne rozdeliť na stavebnú časť – oplotenie za cintorínom, vytvorenie zberného dvora. Druhá 

časť bude nákup tovarov – traktor, vlečka, štiepkovač. Za spracovanie verejného obstarávania obec zaplatí 

1000,- €. Obec zároveň musí časť finančných prostriedkov spolufinancovať aj z vlastného rozpočtu, preto 

sa vyčlenila suma 10 000,- €. Všetky tri zmeny budú financované z rezervného fondu obce. 

Poslanci s navrhovanými zmenami jednohlasne súhlasili. 

U z n e s e n i e  č. 14/2018 
            Obecné zastupiteľstvo 
 

           A/ s c h v a ľ u j e 
Zmeny rozpočtu obce nasledovne: 

Funkčná klasifikácia Ekonomická 
klasifikácia 

Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:   15 800,00 SPOLU 

 453 46  + 15 800,- Prostriedky z rezervného fondu 

     

VÝDAVKY:   15 800,00 SPOLU 

05.1.0 – nakladanie s 
odpadmi 

700 46  + 4 800,- Spracovanie projektu a žiadosti o platbu – 
platba agentúre 

 700 46  + 1 000,- Verejné obstarávanie na projekt z OP Kvalita 
ŽP 

 700 46 + 10 000,- Projekt Zefektívnenie nakladania 
a zhodnocovania odpadov v obci – traktor, 
vlečka, štiepkovač, oplotenie 

 

B/ b e r i e   n a   v e d o m i e  
Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ nasledovne: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Jozef 

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                          ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 
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3. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo s firmou Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno na 

spracovanie projektu a žiadosti o príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia 

Zástupca starostky Jozef Mihál informoval poslancov o projekte už pri zmenách rozpočtu obce. 

Zároveň k tomuto bodu dodal, že je tu možnosť ešte prenajať traktor od firmy Kovaco za symbolickú cenu. 

Napriek tomu však asi vo výzve bude ponechaný aj nákup traktora s vlečkou. Poslanci sa pýtali, či má obec 

vyhliadnutého šoféra. P. Mihál povedal, že zatiaľ nie je žiadny stabilný, uvidí sa, ako obec bude úspešná 

s týmto projektom, zatiaľ sú v obci šoféri, ktorých by platila na dohodu, príp. na faktúru, časom by sa mohla 

dať žiadosť na úrad práce, kde by možno opäť bola preplácaná mzda šoférovi ako zamestnancovi obce. 

Ďalej sa RNDr. Michálik pýtal, ako bude prebiehať financovanie, či bude musieť obec najprv vynaložiť 

výdavky a potom jej budú preplatené, alebo bude projekt realizovať z dotácie, keď ju obdrží na účet. P. 

Mihál uviedol, že toto zatiaľ vo výzve neštudoval, určite si ju však detailne pozrie ešte pred podpisom 

zmluvy. RNDr. Michálik súhlasil so zapojením sa do projektu, navrhol by osloviť obce, ktoré tieto projekty 

už riešili, upozornil na opatrnosť, na splnenie všetkých podmienky vo výzve, aby obec pri kontrole mala 

všetko v poriadku. Ing. Mániková uviedla, že referencie na firmu si pozreli, bolo tam uvedených veľa obcí 

aj z okolia, určite sa budú na spoluprácu s firmou informovať aj osobne, alebo telefonicky. Všetci poslanci 

s podpisom zmluvy a so zapojením sa do projektu súhlasili.  

Uznesenie č. 15/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Zmluvu o dielo s firmou Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno, na spracovanie projektu a žiadosti 

o príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Jozef 

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                          ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

4. Návrh na schválenie verejného obstarávania na zákazku Zefektívnenie nakladania 

a zhodnocovania odpadov v obci 

Zástupca starostky Jozef Mihál ďalej pokračoval s detailami ohľadom verejného obstarávania 

k projektu na príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia. Obec sa teda rozhodla 

zrealizovať si verejné obstarávanie sama, za pomoci p. Ondríkovej. V tejto časti nevyužila ponuku firmy 

Premier Consulting EU, s.r.o. . Ako už spomínal, bude rozdelené do 2 častí – stavebná a nákup tovarov. 

Stavebná časť bude zahŕňať oplotenie kompostoviska za cintorínom a možno aj opláštenie zberného dvora. 

Ďalšia časť bude samostatne na nákup traktora, vlečky, štiepkovača... . Celková suma projektu bude do 

100 000,- €. Verejné obstarávanie musí mať obec ukončené ešte pred podaním žiadosti o príspevok, z toho 

dôvodu je potrebné čím skôr pripraviť dokumentáciu a zadať zákazku. Poslanci s vyhlásením verejného 

obstarávania súhlasili a poverili zástupcu starostky zabezpečením jeho realizácie. 

 

Uznesenie č. 16/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

 

S c h v a ľ u j e 

1. Vyhlásenie verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní k projektu 

Zefektívnenie nakladania a zhodnocovania odpadov v obci na zákazku v celkovej hodnote do 

100 000,- € 

2. Poveruje zástupcu starostky obce vyhlásením verejného obstarávania a zabezpečením jeho 

realizácie 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Jozef 

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                          ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 
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5. Návrh na schválenie Dodatku k Zmluve o poskytnutí služieb s MUDr. Muhovou – zmena ceny za 

lekársky posudok k sociálnej službe 

P. Mihál informoval poslancov, že obec má uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí služieb s firmou 

Neuronika – MUDr. Muhovou v Žarnovici. Na základe tejto zmluvy MUDr. Muhová spracováva obci 

zdravotné posudky k posúdeniu odkázanosti občanov na sociálnu službu, doteraz bola cena za posudok 10,- 

€, teraz zvýšila cenu na 15,- €. Je to stále prijateľná suma, v okolí je najbližšia a najlacnejšia, aj keď pre 

nás sa skomplikovala situácia tým, že ordináciu v Novej Bani zrušila. Poslanci sa pýtali, či si tieto výdavky 

platí rodina, alebo obec. Ing. Mániková vysvetlila, že obec má zákonnú povinnosť mať zazmluvneného 

lekára, ktorý má licenciu na vypracovávanie posudkov odkázanosti na sociálnu službu. A keďže zmluvu 

s lekárom má podpísanú obec, znáša aj náklady na spracovanie posudkov. Občania za túto službu neplatia. 

Na základe týchto zdravotných posudkov lekár určí občanovi stupeň odkázanosti, ktorý je dôležitý potom 

pre samotné zariadenia sociálnych služieb. Poslanci dodatok k zmluve jednohlasne schválili.   

 

Uznesenie č. 17/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

 

S c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb s MUDr. Muhovou zo dňa 22.01.2014 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Jozef 

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                          ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

6. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému 

ELTMA na zber pneumatík 

P. Mihál oboznámil poslancov, že od nového roka môže obec opäť zberať pneumatiky. 

Spoločnosťou AVE SK Košice by ich však už neodoberala bezplatne, ale za cenu 130 €/t. Zberať 

pneumatiky môže bezplatne len OZV – organizácia zodpovednosti výrobcu. Firma Envipak je tiež OZV, 

avšak len na zber plastov, tetrapakov, papiera, kovov. Obec získala kontakt na firmu ELTMA, ktorá bude 

pneumatiky obci zberať zadarmo, vezmú aj veľké traktorové, min. počet kusov ich musí byť 100, čo 

v súčasnosti už máme. Po podpise zmluvy bude s nimi dohodnutý termín zvozu. Poslanci zmluvu 

jednohlasne schválili.  

Uznesenie č. 18/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

 

S c h v a ľ u j e 

Zmluvu o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA na zber pneumatík 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Jozef 

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                          ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

7. Rôzne –  informácia o pracovnom stretnutí na riaditeľstve Slovenského vodohospodárskeho 

podniku Banská Štiavnica 

Zástupca starostky oboznámil poslancov, že bol na pracovnom stretnutí s riaditeľom Slovenského 

vodohospodárskeho podniku Banská Štiavnica. Uviedol, že obec nemôže dostať potok v centre obce do 

nájmu, nakoľko Žitava je významným vodohospodárskym tokom. Avšak nakoľko nepatríme do 

záplavového územia, nedostanú ani financie na jeho úpravu. Po rozhovore s právničkou SVP prišli na 

možnosť dať pozemok pod tokom obci do nájmu na dobu výstavby chodníka + dobu trvania záručných 

lehôt. Najprv obec však musí mať vypracovanú štúdiu, kadiaľ by viedla trasa, potom by sa mohol k tomu 

vyjadriť aj Slovenský vodohospodársky podnik Nitra. Taktiež ich p. Mihál upozornil na skutočnosť, že 
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trasa potoka je na mapách úplne inak zakreslená, ako v skutočnosti vedie. O tejto skutočnosti vedia, avšak 

nemajú finančné prostriedky na zameriavanie a vysporiadanie do reálneho stavu. 

 

8. Diskusia.  
V rámci diskusie p. Mihál informoval prítomných, že bývalá sobášna miestnosť je už zariadená ako 

posilňovňa, chlapci boli v nej aj cvičiť. Peletový kotol je zapojený, spustený odborným technikom, ešte by 

sa mala dokúpiť gumená podlaha, nakoľko sa objednalo málo a po uložení sa ukázalo, že by bolo vhodné 

doplniť ju aj ďalej. Bude spracovaný prevádzkový poriadok, zatiaľ bude posilňovňa zdarma, ak bude 

s majetkom obce zachádzané zle, spoplatní sa. Na jeseň by sa mohli vymeniť ešte drevené dvojdvere, ktoré 

vedú do veľkej miestnosti, aby všetka teplota neutekala do chodby. Stroje majú prenesené staré, p. 

riaditeľka im dala veľké zrkadlo. Taktiež sa dali vyrobiť lavičky a vešiaky. Lavice a stoly plánovala obec 

zakúpiť aj skladacie na slávnosti, oslavy a obecné akcie. Nemáme však úložný priestor, ten by sa mohol 

vytvoriť nad posilňovňou, kde je prázdna povala, mohol by sa urobiť otvor v streche, kadiaľ by sa mohli 

odkladať. K posilňovni navrhla Ing. Garajová vyčleniť konkrétne hodiny pre cvičenie žien, aby nemali 

zábrany chodiť cvičiť. Zástupca starostky prisľúbil zapracovať to do prevádzkového poriadku, dohodnú sa 

detaily s chlapcami, ktorí chodia cvičiť a následne sa to spropaguje aj pre verejnosť. Zatiaľ sú tam však iba 

staré stroje, časom by sa mohli dokúpiť karimatky, žinenky, fitlopty, novšie stroje. Podala sa žiadosť aj 

o dotáciu, uvidíme, do akej miery budeme úspešní. Poslanci si po zasadnutí boli posilňovňu aj pozrieť. 

Jozef Mihál ešte oboznámil poslancov s tým, že SSE, a.s. príde posilňovať vedenie – od Zduchov do 

Mánikov a pri Dominik n.o. . O tomto zámere boli poslanci informovaní. Bolo preberacie konanie, kde boli 

riešené detaily. V zmysle zmluvy o výpožičke podperných bodov si obec na vlastné náklady musí 

demontovať a potom naspäť montovať rozhlasy a osvetlenie, ktoré je na elektrických stĺpoch. Zároveň pri 

Dominik n.o. bude cesta prekopávaná, tak je to aj v stavebnom povolení, pracovníci SSE však vysvetlili, 

že na pretláčanie by musela byť vykopaná veľká jama a nevideli na to priestor. P. Mihál trval na tom, aby 

cestu uviedli do pôvodného stavu – táto podmienka je tiež uvedená v stavebnom povolení. Chceli výkop 

spevniť suchým betónom, trvalo sa však na asfalte. Takisto sa uvidí, či sa im podarí bez poškodenia 

odstrániť existujúce betónové stĺpy, ktoré zasahujú do cesty u Vatalov a okolo nich je zaasfaltovaná nová 

cesta. Zároveň keď bude odstavená elektrina, plánuje sa opäť osloviť firma na opílenie stromov u Mánikov. 

Tie prerastajú už do drôtov, z toho dôvodu by sa to riešilo v rámci tejto akcie. 

 

 

11. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac bodov jednania nebolo, prečítali sa schválené uznesenia č. 13-18/2018. Zástupca 

starostky poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie ukončil o 20:00 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                       ......................... 

 


