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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 03.08.2018 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 

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

Overovatelia: František Čík, Jaroslav Víglaský 

Ospravedlnený: Mgr. Pavel Kocian 

Zasadnutia sa zúčastnila kontrolórka obce Mária Šalková a 4 občania obce. 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 17.05.2018 a 11.06.2018. 

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.6.2018. 

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

5. Návrh na schválenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné 

obdobie 2018-2022. 

6. Návrh na schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018-2022. 

7. Správa audítorky z Overenia individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Obce Veľká Lehota 

za rok 2017. 

8. Predloženie výročnej správy Obce Veľká Lehota za rok 2017. 

9. Návrh na schválenie zmluvy o dielo na rekonštrukciu miestnych komunikácií v Obci Veľká Lehota 

v roku 2018 so spoločnosťou VIAKORP, s.r.o., Zvolen.  

10. Návrh na schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj motorového vozidla 

PEUGEOT 206. 

11. Návrh na schválenie zmlúv o kontrolnej činnosti s firmou EKOTEC, spol. s r.o., Bratislava na 

multifunkčné ihrisko a detské ihrisko. 

12. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o zabezpečení BOZP, PO a PZS s firmou AJUVA 

S+Š, s.r.o., Banská Bystrica. 

13. Návrh na zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva na zámer odpredať pozemky u Garajov. 

14. Rôzne - Informácia o počte prijatých žiakov a detí do ZŠ s MŠ Veľká Lehota v šk. roku 2018/2019 

- Informácia o plánovanom posilnení elektrickej siete v časti obce Garajovci. 

15. Diskusia. 

16. 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. František Čík a p. Jaroslav Víglaský. Overovatelia a  program zasadnutia boli 

všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení. 

 

Uznesenie č. 41/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

S c h v a ľ u j e 
1. p. Františka Číka a p. Jaroslava Víglaského 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 
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2. Kontrola plnenia uznesení  zo dňa 17.05.2018 a 11.06.2018 
 

Kontrola plnenia uznesení zo dňa  17.05.2018 
U z n e s e n i e  č.  20/2018 – splnené – schválení overovatelia zápisnice a neschválený program 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

U z n e s e n i e  č. 21/2018 – splnené – schválený doplnený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

U z n e s e n i e č. 22/2018 – splnené – vzatá na vedomie správa o čerpaní rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ 

k 31.3.2018 

U z n e s e n i e  č. 23/2018 – splnené  – schválené zmeny rozpočtu obce  

U z n e s e n i e  č. 24/2018 – splnené – schválený plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na II. polrok 

2018 a vzatá na vedomie správa z kontroly hl. kontrolórky rozpočtových opatrení za rok 2017 na 

Obecnom úrade.  

U z n e s e n i e  č. 25/2018 – splnené –  vzaté na vedomie odborné stanovisko hl. kontrolórky 

k záverečnému účtu obce za rok 2017 a schválené celoročné hospodárenie Obce Veľká Lehota za rok 

2017 bez výhrad   

U z n e s e n i e  č. 26/2018 – splnené – schválený zápis do kroniky obce za rok 2017 

U z n e s e n i e  č. 27/2018 – splnené – schválený komunitný plán sociálnych služieb Obce Veľká Lehota 

2018-2022   

U z n e s e n i e  č. 28/2018 – splnené –  schválená Interná smernica č. 1/2018 Prevádzkový poriadok 

posilňovne 

U z n e s e n i e  č. 29/2018 – splnené – schválená kúpna zmluva  na pozemok pri bývalom zdravotnom 

stredisku od Ladislava Garaja, bytom Chodov, ČR 

U z n e s e n i e  č. 30/2018 – splnené – schvaľuje umiestnenie elektrickej prípojky pre plánovanú stavbu 

„Novostavba rodinného domu“ vo vlastníctve Erika Tonkoviča, bytom Zlaté Moravce 

U z n e s e n i e  č. 31/2018 – splnené –  súhlas s predbežnými podmienkami predaja pozemku u Garajov 

pri MUDr. Ostatníkovi 

U z n e s e n i e  č. 32/2018 – splnené – schválená plánovaná výstavba Rekreačnej chaty na Inovci za 

podmienok pre staviteľa: nezabezpečovanie odvozu odpadu od stavby, neudržiavanie miestnej 

komunikácie a povinnosti vyvŕtania studne ako zdroja pitnej vody 

U z n e s e n i e  č. 33/2018 – splnené – súhlas s predbežnými podmienkami predaja pozemku u Vaškov 

pri Barbore Paulíkovej.  

 
Kontrola plnenia uznesení zo dňa  11.06.2018 
U z n e s e n i e  č. 34/2018 – splnené – neschválený program mimoriadneho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva  

U z n e s e n i e  č. 35/2018 – splnené – schválený doplnený program mimoriadneho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva 

U z n e s e n i e  č. 36/2018 – splnené – schválené úseky na rekonštrukciu miestnych komunikácií 

U z n e s e n i e  č. 37/2018 – splnené – schválená kúpna zmluva na pozemok pod miestnou komunikáciou 

u Hudcov a na Inovci 

U z n e s e n i e  č. 38/2018 – splnené – schválená kúpna zmluva na pozemok pod miestnou komunikáciou 

u Garajov.  

U z n e s e n i e  č. 39/2018 – splnené – zrušené uznesenie č. 15/2018 z dôvodu upresnenia sumy 

spolufinancovania projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Veľká Lehota“  

U z n e s e n i e  č. 40/2018 – splnené – schválené predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Veľká Lehota“ a čiastka 

spolufinancovania projektu. 

 

 

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.06.2018 
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 zároveň obdržali 

čerpanie rozpočtu školy spolu s pozvánkou a čerpanie rozpočtu obce na zasadnutí OZ. Poslanci vzali správy 

o čerpaní rozpočtu na vedomie. 
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U z n e s e n i e  č. 42/2018 
            Obecné zastupiteľstvo 

           B e r i e   n a   v e d o m i e 
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.06.2018 

2. Správu o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.06.2018 

           
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 návrh zmien rozpočtu týkajúcich sa základnej školy, ktorá dostala 

v dohodovacom konaní dofinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 15000,- €. Tieto prostriedky boli 

rozdelené na mzdy, odvody, na odchodné a odmenu odchádzajúcej učiteľke. Škola v spolupráci s obcou 

bude opäť žiadať o dofinancovanie aj v druhej polovici roka, nakoľko stále nie je isté, či by postačovalo 

presunúť na mzdy časť financií určených na prevádzku, alebo bude musieť výdavky na školu 

dofinancovávať aj obec. Preto p. Mihál požiada p. riaditeľku o platovú inventúru a prepočet očakávaného 

plnenia rozpočtu, aby ho mohol v septembri poslancom predložiť. Zmeny rozpočtu obce sa v príjmovej 

časti navyšujú o spomenuté štátne prostriedky pre školu vo výške 15000,- €. Navýšená bola aj dotácia zo 

štátneho rozpočtu na matriku, o sumu 59,62 € sú navýšené príjmy, aj výdavky. Z ročného zúčtovania 

poistného z VšZP obec obdrží preplatok 765,- € a z poistnej udalosti – škoda na os. aute Peugeot 206 po 

zrážke s lesnou zverou prišlo poistné plnenie vo výške 1887,10 €. Vo výdavkoch sa realizujú presuny medzi 

podpoložkami na nákup peliet pre OcÚ, MSKC, posilňovňu, navýšené výdavky na nákup koberca do domu 

smútku a na chodník k bráne cintorína, na opravu amfiteátra, zvonkohry, revízie ihrísk, vešiaky a lavičky 

do posilňovne, plastové tabule na autobusové zastávky, náhradné diely do kosačiek. Po konzultácii 

s audítorkou budú preúčtované výdavky na spracovanie žiadosti  na projekt na kompostovanie a verejné 

obstarávanie. Tieto nemajú charakter kapitálových výdavkov, ale sú to bežné výdavky, ktoré nevstupujú 

do obstarávacej ceny majetku. Z toho dôvodu boli navrhnuté zmeny rozpočtu – presuny medzi 

podpoložkami, ktoré zabezpečia, aby bežný rozpočet nebol schodkový. Poslanci s navrhovanými zmenami 

jednohlasne súhlasili. 

U z n e s e n i e  č. 43/2018 
            Obecné zastupiteľstvo 
 

            s c h v a ľ u j e 

 
1. Zmeny rozpočtu obce nasledovne: 

Funkčná 
klasifikácia 

Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:     17 711,72 SPOLU  

  312012 111  + 59,62 Navýšenie dotácie na matriku zo ŠR 

  312012 111  + 15000,00 Dofinancovanie prenes.komp. pre ZŠ  

  292006 41  + 1887,10 Poistné plnenie za Peugeot 206  

  292017 41  + 765,00 Vratky z poistného VšZP  

           

VÝDAVKY:     2 711,72 SPOLU  

01.1.1 - výdavky 
obce 632001 41  - 400,- Pelety OcÚ 

01.3.3 - matrika 610,620 111  + 59,62 Navýšenie dotácie na matriku zo ŠR 

04.5.1 - cesty 717002 41  - 5504,1 Rekonštrukcia MK  

05.1.0 - odpad 637004 41  + 2195,20 
Podanie žiadosti na projekt kompostovanie a ver. 
obstarávanie - preúčtovanie 
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06.2.0 - 
ver.priestranstvá, 
rozvoj obce 633006 41  + 300,- 

Plastové tabule na aut.zastávky, náhr.diely do 
kosačiek 

06.4.0 - verejné 
osvetlenie a                
08.3.0 - rozhlas 637004 41  + 4 000,- Montáž a demontáž sietí VO a MR 

08.1.0 - šport 637004 41  + 250,- Revízie ihrísk 

  717001 41  + 170,- Telocvičňa - zadebnenie otvorov 

  632001 41  + 300 Pelety – posilňovňa 

 633006 41  + 115,- Vešiaky a lavičky do posilňovne 

 08.2.0 - kultúra 635004 41  + 45,- Oprava zvonkohry 

  635006 41  + 301,- Oprava amfiteátra 

  632001 41  + 100,- Pelety MSKC 

08.4.0 – nábož. 
a spoloč. služby 642014 41  + 30,- Príspevok jednotlivcovi (za PDO) 

  633006 41  + 750,- 
Koberec do domu smútku, materiál na chodník k 
bráne cintorína 

 

2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ nasledovne: 
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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 volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na 

volebné obdobie 2018-2022. 

6. Návrh na schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018-2022. 

Zástupca starostky Jozef Mihál informoval poslancov o povinnosti schváliť náležitosti potrebné 

k blížiacim sa komunálnym voľbám, ktoré sa budú konať 10.11.2018. V zmysle zákona sa musí najneskôr 

do 90 dní pred voľbami schváliť rozsah funkcie starostu, počet volebných obvodov a počet poslancov 

v obecnom zastupiteľstve na nasledovné volebné obdobie. Poslanci sa uzniesli, že 1 volebný obvod 

postačuje, počet poslancov 7 je tiež vyhovujúci a obec má stále nad 1000 obyvateľov, preto je plný úväzok 

starostu opodstatnený.  

Uznesenie č. 44/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

1. Jeden volebný obvod pre Obec Veľká Lehota a počet poslancov obecného zastupiteľstva vo Veľkej 

Lehote na volebné obdobie 2018-2022 na 7 poslancov 

2. Plný úväzok starostu Obce Veľká Lehota na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022. 

 

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. Správa audítorky z Overenia individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Obce Veľká 

Lehota za rok 2017 

 

Účtovníčka obce Ing. Mániková prečítala prítomným výrok audítorky Ing. Markovej z vykonania 

auditu, teda z overenia individuálnej účtovnej závierky obce, z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 

obce Veľká Lehota za rok 2017 a taktiež z overenia súladu účtovnej závierky s vypracovanou Výročnou 

správou Obce Veľká Lehota za rok 2017. Pri audite nebol zistený nesúlad medzi účtovníctvom obce 

a vypracovanými výkazmi. Poslanci vzali správy jednohlasne na vedomie. 

 

Uznesenie č. 45/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

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

Správu nezávislého audítora Ing. Margity Markovej k individuálnej a konsolidovanej účtovnej 

závierke Obce Veľká Lehota za rok 2017 

 

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

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                          ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

 

8. Predloženie výročnej správy Obce Veľká Lehota za rok 2017 

 

Ing. Mániková ďalej informovala o spracovaní Výročnej správy Obce Veľká Lehota za rok 2017. Ako sa 

už v predošlom bode spomenulo, súlad výročnej správy s účtovnou závierkou posúdila aj nezávislá 

audítorka Ing. Marková. Výročná správa je spracovaná je len jedna, obsahuje aj údaje z konsolidovanej 

účtovnej závierky. Poslanci výročnú správu jednohlasne schválili. 
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Uznesenie č. 46/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Výročnú správu Obce Veľká Lehota za rok 2017 

 

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

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                          ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

9. Návrh na schválenie  zmluvy o dielo na rekonštrukciu miestnych komunikácií v Obci Veľká 

Lehota v roku 2018 so spoločnosťou VIAKORP, s.r.o., Zvolen. 

Zástupca starostky p. Mihál informoval prítomných, že 18.7.2018 sa uskutočnilo výberové konanie 

na rekonštrukciu miestnych komunikácií, ktorá by sa mala zrealizovať v našej obci tento rok. Ide o 3 úseky 

– u Hudcov, na Víglaši od č. 492 – p. M. Víglaského po č. d. 509 – p. J. Víglaského. Do súťaže sa zapojili 

3 firmy, z ktorých najlacnejšia bola firma VIAKORP, s.r.o., Zvolen so sumou 99 750,47 € s DPH. S touto 

firmou obec musí uzavrieť zmluvu o dielo a rekonštrukcia by mohla prebehnúť ešte v mesiaci august, 

najneskôr začiatkom septembra 2018. Poslanec p. Víglaský sa opýtal, či oprava poruchy vodovodu v časti 

Víglaš je už ukončená, aby sa nemusel rezať nový asfalt. Zástupca starostky p. Mihál uviedol, že podľa 

jeho informácií je porucha už opravená, ale overí to ešte u pracovníkov Stredoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti. Ďalšie pripomienky k rekonštrukcii ciest poslanci nemali a zmluvu o dielo jednohlasne 

schválili. 

Uznesenie č. 47/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Zmluvu o dielo na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota 2018 so spoločnosťou 

VIAKORP s.r.o, Zvolen za sumu 99 750,47 € s DPH. 

 

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

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                          ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

10. Návrh na schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj motorového vozidla 

PEUGEOT 206 

Zástupca starostky p. Mihál pokračoval v ďalšom bode informáciou o ukončení škodovej udalosti zo strany 

poisťovne. Z havarijného poistenia osobného auta Peugeot 206 bolo obci vyplatené 1887,10 €. Zároveň 

poisťovňa obci oznámila, že havarijnú poistku zrušila, keďže škodu uzavrela ako totálnu škodu. Teraz je 

potrebné rozhodnúť sa, či sa auto dá opraviť a bude ďalej využívané obcou, alebo sa auto predá v takom 

stave, v akom je. Obecný úrad pripravil návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže, ak by sa poslanci 

rozhodli auto predať. Predávalo by sa v existujúcom stave, opraviť by si ho dal už nový majiteľ. Obec 

navrhla minimálnu sumu, za ktorú by sa auto predalo, záujemcovia by potom predkladali svoje cenové 

ponuky a s tým, kto predloží najvyššiu cenovú ponuku, obec uzavrie kúpnu zmluvu. P. Mihál zisťoval aj 

orientačné ceny opravy. Nové náhradné diely na opravu auta a nástrek farby by vyšli okolo 1700,- € + práca 

min. 600,- €, cena práce by už závisela od vybraného servisu. Spravil sa aj prieskum na internete, za akú 

cenu sa predávajú takéto typy áut, tak cena sa pohybovala od 2 100,- € do 3 500,- €. Keďže obecné vozidlo 

malo najazdených iba 53 564 km, minimálna predajná cena bola navrhnutá vo výške 1100,- €. Poslanci 

súhlasili s predajom auta, aj s danými súťažnými podmienkami. Všetko bude zverejnené na úradnej tabuli 

obce, na internetovej stránke obce, ako aj v MY Noviny Žiarskej kotliny, tak ako prikazuje zákon.  

Pre obec sa kúpi nové auto, zástupca starostky p. Mihál navrhol, aby sa zakúpilo auto s pohonom 4x4, 

nakoľko sa najmä v zime nedá vyjsť do všetkých oblastí obce. Zatiaľ zistí konkrétne podmienky 

u predajcov áut, s cenovými ponukami oboznámi poslancov pri najbližšom stretnutí a potom sa rozhodnú. 

Poslanci s jeho návrhom súhlasili a požiadali ho o cenové ponuky na nové auto do max. 20 000,- € s DPH. 
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Uznesenie č. 48/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

A/ S c h v a ľ u j e 

Predaj majetku obce: motorové vozidlo Peugeot 206, rok výroby 2007, EČV: ZC246AO, vo vlastníctve 

obce Veľká Lehota formou obchodnej verejnej súťaže za nasledovných podmienok:   

- Vozidlo sa ponúka na predaj v súčasnom technickom stave: vozidlo po zrážke so zverou, poškodená 

predná časť vozidla (kapota, ľavé predné svetlo, hmlovka, čelné sklo, chladiče). V súčasnosti 

nepojazdné, potrebná oprava.  

- Cena: Minimálna predajná cena je určená na 1 100,- €, za úspešnú sa bude považovať návrh 

s najvyššou predloženou ponukou. Obec Veľká Lehota a Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo 

odmietnuť všetky predložené návrhy pod stanovenú predajnú cenu.  

- Odvoz vozidla si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady nad rámec vysúťaženej ceny.  

- Podávanie návrhov na odkúpenie: v termíne do: 24.08.2018 do 14:00 hod.  

- Oznámenie vybraného návrhu: Najvhodnejší návrh bude vyhodnotený komisiou zloženou 

z poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote dňa 27.8.2018 o 17:00 hod. . Záujemcovia 

budú písomne informovaní o výsledku verejnej obchodnej súťaže do 5 dní od jej vyhodnotenia.          

- S úspešným záujemcom Obec Veľká Lehota uzavrie kúpnu zmluvu v súlade s podmienkami 

obchodnej verejnej súťaže bez nutnosti jej ďalšieho schvaľovania Obecným zastupiteľstvom vo 

Veľkej Lehote. 

 

B/ U k l a d á 

zástupcovi starostky obce zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž a zverejniť zámer predaja v regionálnych 

novinách.  

 

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

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                          ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

11. Návrh na schválenie zmlúv o kontrolnej činnosti s firmou EKOTEC, spol. s r.o., Bratislava na 

multifunkčné ihrisko a detské ihrisko.  

Zástupca starostky oznámil poslancom, že objednal u firmy EKOTEC, spol. s r.o., Bratislava revízie 

– kontrolu multifunkčného ihriska a detského ihriska v centre obce. Firma ponúkla obci výhodnejšiu cenu 

so zľavou 25%, ak s nimi bude uzavretá zmluva na 3 roky. Multifunkčné ihrisko zhodnotili, že je vo veľmi 

dobrom stave a na to, že sa už 3 roky používa, je ako nové. Detské ihrisko v centre obce sa muselo dať 

opraviť, niektoré drevené časti už boli polámané alebo odhnité. Zmluvy sa dali prekontrolovať p. 

kontrolórke, po 3 rokoch sa doba nebude automaticky predlžovať. P. kontrolórka ešte navrhla doplniť 

dátum, od ktorého bude zmluva platná, aby bolo zrejmé, že to platí na roky 2019-2021, nakoľko v tomto 

roku už revízie boli vykonané. Poslanci výhrady nemali a zmluvy jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 49/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Zmluvy o kontrolnej činnosti na multifunkčné ihrisko a detské ihrisko so spoločnosťou EKOTEC, spol. 

s r.o., Bratislava. 

 

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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12. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o zabezpečení BOZP, PO a PZS s firmou AJUVA 

S+Š, s.r.o., Banská Bystrica 

Účtovníčka obce Ing. Mániková informovala poslancov, že pri kontrole faktúr hlavnou kontrolórkou 

obce bol zistený nedostatok v predmete fakturácie pri zabezpečovaní BOZP, PO a PZS firmou AJUVA 

S+Š, s.r.o., Banská Bystrica. Už pri uzatváraní zmluvy bolo asi opomenuté, že firma fakturuje 1xštvrťročne 

dohodnutú sumu a uvádza to ako paušálnu odmenu. Aby bolo zrejmé, aké výkony uskutočnila v danom 

štvrťroku, p. kontrolórka navrhla vyhotoviť dodatok k zmluve. Dodatkom sa vypustí slovo „paušálna“ 

a doplní sa priloženie súpisu vykonaných prác ku každej faktúre za dané fakturačné obdobie. Okrem toho 

sa s firmou AJUVA podpísala zmluva o spracovávaní osobných údajov, s ktorými príde do styku pri 

výkone svojej činnosti. Táto zmluva bola uzatvorená v súlade s novým zákonom o ochrane osobných 

údajov a jej obsah nie je potrebné zverejňovať, keďže sa týka ochrany osobných údajov. 

 S návrhom dodatku poslanci súhlasili a jednohlasne ho schválili. 

 

Uznesenie č. 50/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení BOZP, PO a PZS zo dňa 1.3.2016 a k Dodatku č. 1 zo dňa 3.3.2017 

so spoločnosťou AJUVA Š+S s.r.o., Banská Bystrica. 

 

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

Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                     

           ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

 

13. Návrh na zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva na zámer odpredať pozemky u Garajov 

Zástupca starostky p. Mihál uviedol, že v časti Garajovci mu bola ohlásená porucha vodovodu. 

Jedná sa však o súkromný vodovod, na ktorý je napojených asi 8 rodinných domov a potrubie vedie cez 

obecné pozemky, ktoré mal záujem odkúpiť p. Peter Šmondrk. Na opravu vodovodu sa poskladali majitelia 

domov, ktorých zásobuje a opravu zorganizoval p. Stanislav Čík. Počas výkopu porušili potrubie p. Emílii 

Šmondrkovej, p. Mihál sa osobne stretol s ňou aj s p. Číkom a dohodli sa, že potrubie jej opravia a všetko 

sa uvedie do pôvodného stavu. Pri oprave potrubia nebola poškodená cesta, výkop viedli zelenými pásmi 

popri ceste a popod cestu potrubie pretlačili riadeným pretlakom. Prvý pokus sa im nepodaril, na druhý 

museli priviezť väčší stroj, ale cesta sa rozkopať nemusela. P. Mihál sa tiež stretol so synom p. Šmondrkovej 

– s Petrom Šmondrkom, ktorý mal záujem odkúpiť obecné pozemky, cez ktoré vedie tento súkromný 

vodovod. Vysvetlil mu situáciu, že práve aj kvôli takýmto situáciám sa bude musieť vodovod zakresliť 

a zapísať na list vlastníctva ako vecné bremeno. Taktiež hľadal nového znalca – na žiadosť rodiny 

Šmondrkovej. Cena za ohodnotenie jednej parcely by bola cca. 100,- € a pri ohodnocovaní pozemku 

v blízkom okolí bola cena oveľa vyššia ako 3,50 €/1m2. P. Šmondrk uviedol, že pozemok odkupovať teda 

nechce, a z toho dôvodu navrhuje zástupca starostky pôvodné uznesenie k odpredu pozemkov u Garajov 

zrušiť.  

Uznesenie č. 51/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

 

R u š í 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote č. 11/2018 zo dňa 23.02.2018 v bode B. 

 

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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14. Rôzne –  informácia o počte prijatých žiakov a detí do ZŠ s MŠ Veľká Lehota v školskom roku 

2018/2019 

Zástupca starostky informoval prítomných, že v nasledujúcom školskom roku by našu základnú školu 

malo navštevovať 71 žiakov, z toho 2 si plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Do prvého ročníka 

sú zapísaní len 4 žiaci. Väčšina žiakov základnej školy bude navštevovať náboženskú výchovu.  

V materskej škole je zapísaných 15 detí, z toho predškolákov bude 5.  

 

- Informácia o plánovanom posilnení elektrickej siete v časti obce Garajovci 

P. Mihál informoval poslancov so žiadosťou Stredoslovenskej distribučnej, a.s. o zriadenie vecného 

bremena na umiestnenie trafostanice a elektrického vedenia cez obecné pozemky. Stredoslovenská 

distribučná, a.s. plánuje posilňovať elektrickú sieť v časti obce Garajovci. Trasu si bol osobne pozrieť Ing. 

Tršo zo SSD, a.s. ešte s ďalším projektantom SSD, a.s., aj so zástupcom starostky p. Mihálom. Pri bývalom 

zdravotnom stredisku sa plánuje umiestniť nová trafostanica. Táto by vyzerala približne podobne ako pri 

Dominik n.o. Od trafostanice bude viesť podzemné vedenie cez príjazdovú cestu k zdravotnému stredisku 

a na druhú stranu cesty, kde bude napojené na stĺp. V tejto časti chceli prerezať asfalt, zástupca starostky 

však do podmienok chce uviesť pretlačenie cesty. Keď dokázali cestu pretlačiť u Garajov pri oprave 

súkromného vodovodu, môže sa o to pokúsiť aj Stredoslovenská distribučná, a.s. . Samozrejme, môže sa 

stať, že sa cesta v danom úseku nebude dať pretlačiť a v tom prípade sa nevyhneme prerezaniu asfaltu. 

Z druhej strany je vedenie plánované od trafostanice poza budovu bývalého zdravotného strediska cez 

chodník, ktorým sa dá prejsť na cestu až dozadu k M. Adamcovi. Aj z tohto dôvodu sa uznesenie bude 

schvaľovať až na ďalšom zasadnutí OZ, pretože vedenie malo ísť cez pozemok p. Antona Suchého. Tento 

pozemok však plánuje obec odkúpiť, čaká sa na dokončenie geometrického plánu. Preto by bolo zbytočné, 

aby Stredoslovenskej distribučnej dával súhlas p. Suchý, keď v budúcnosti by to bolo potrebné aj tak 

zmeniť. Čo sa týka cesty od p. Stanislava Kociana po p. Maroša Adamca, najprv ju chceli zo 

Stredoslovenskej energetickej rozrezať. Zástupca starostky im dal však podmienku, že musia ju dať do 

pôvodného stavu, čo by znamenalo dať asfalt na celú šírku cesty, nielen na šírku výkopu. Preto z energetiky 

projekt pozmenili a výkop budú realizovať poza zdravotné stredisko, krížom prejdú smerom k rod. domu 

p. Adamca, čím sa úplne vyhnú asfaltovej ceste. Od rod. domu p. Adamca bude trasa viesť dole do záhrad 

k p. Anne Garajovej č. 72. V tejto časti bude na obecnom pozemku postavený stĺp a odtiaľ bude už napájané 

vzdušné vedenie. Tu sa ešte musí určiť presné miesto osadenia stĺpa, aby sa nepoškodilo prípadné 

vodovodné potrubie p. Garajovej.  

V miestach, kde bude osadená trafostanica a kadiaľ pôjde vedenie cez obecné pozemky, bude potrebný 

súhlas so zriadením vecného bremena. Vecné bremeno sa bude týkať aj ochranného pásma, pri výkope 1 

meter na každú stranu.  

P. Mihál situáciu plánovanej stavby poslancom predložil a požiadal ich, ak budú mať nejaké 

požiadavky, aby na ne upozornili ešte skôr.  

 

15. Diskusia.  
V rámci diskusie p. Mihál informoval poslancov o množiacich sa požiadavkách na požičanie pivných 

setov. Obec ich zakúpila po gajdošských fašiangoch a zvyšuje sa záujem o ich požičanie zo strany občanov. 

Tento majetok však nemáme zaradený v sadzobníku poplatkov, preto požiadal p. Mihál poslancov o ich 

návrhy, či požičiavať pivné sety a za akú cenu. S požičaním pre občanov poslanci súhlasili, cena bola rôzna, 

navrhované boli ceny 3-5,- €/set, p. Čík navrhoval iba symbolickú cenu 1,- €/set. P. Mihál uviedol, že na 

ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude pripravený nový cenník, poslanci ho budú môcť 

pripomienkovať ešte pred samotným schvaľovaním tak ako všetky ostatné všeobecne záväzné nariadenia.  

Takisto sa pripraví zmena odmeny pre poslancov za zasadnutie a aj pre osobu, ktorá bude púšťať hudbu 

na cintoríne. Za púšťanie hudby je stanovená cena 4,- € v hrubom, čo je však málo, pretože tam je potrebné 

byť aspoň hodinu pred pohrebom, byť zodpovedný za kľúče, otvorenie a zatvorenie dvier, bránky, WC 

a pod.  

 

16. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac bodov jednania nebolo, prečítali sa schválené uznesenia č. 41-51/2018, zástupca 

starostky poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 20:20 hod. 

Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
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Zapísala: Ing. Katarína Mániková 

 

 

Overovatelia: 

František Čík             ........................          Jozef Mihál 

zástupca starostky obce 

 

 

Jaroslav Víglaský                        ......................... 

 


