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Z Á P I S N I C A 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.08.2018 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 

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

Overovatelia: Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová 

Ospravedlnení: RNDr. Peter Michálik, František Čík, Mária Šalková – hlavná kontrolórka obce 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice 

2. Návrh na zmenu rozpočtu obce – na nákup osobného automobilu.  

Doplnené do programu: Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie časti pozemku pri bývalom 

zdravotnom stredisku.  

3. Diskusia. 

4. Návrh na uznesenie a záver. 

 

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, určenie overovateľov zápisnice. 

Zasadnutie otvoril zástupca starostky obce o 17:10 hod. a privítal prítomných. Za overovateľov 

zápisnice boli navrhnutí p. Helena Cibiriová a Ing. Antónia Garajová. Zástupca starostky navrhol doplniť 

program rokovania o bod „Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie časti pozemku pri bývalom 

zdravotnom stredisku.“. Keďže geodet pán Struhár stihol spracovať geometrický plán na odkúpenie časti 

pozemku pri bývalom zdravotnom stredisku, navrhol doplniť program o schválenie kúpnu zmluvu na daný 

pozemok. Poslanci pôvodný návrh programu zasadnutia neschválili. Overovatelia a doplnený program 

zasadnutia boli všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválení. 

 

U z n e s e n i e  č. 52/2018 
 Obecné zastupiteľstvo 

           N e s c h v a ľ u j e 
Program zasadnutia mimoriadneho obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 5 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef 

Mihál, Jaroslav Víglaský)  

                          ___________________ 

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

                             zástupca starostky obce 

 

U z n e s e n i e  č. 53/2018 
            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 mimoriadneho obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 5 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef 

Mihál, Jaroslav Víglaský)  

                          ___________________ 

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

                             zástupca starostky obce 

 

2. Návrh na zmenu rozpočtu obce – na nákup osobného automobilu.  

Pracovníčka obce Ing. Vatalová oboznámila poslancov s návrhom zmien rozpočtu obce. Zmeny 

rozpočtu obce sa týkajú nákupu osobného automobilu pre obec Veľká Lehota do sumy 17 000 € a nákupu 

prívesného vozíka do sumy 3 000 €. Peniaze na nákup automobilu sa presunú z položky na Rekonštrukciu 

MK a obstarania územného plánu.  
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Zároveň informovala poslancov s výsledkom obchodnej verejnej súťaže na predaj motorového 

vozidla Peugeot 206, ktorá bola vyhodnotená 27.8.2018 o 17:00hod.. Do súťaže sa prihlásili dvaja 

uchádzači, pričom najvyššiu sumu ponúkol p. Pavol Víglaský, bytom Veľká Lehota č. 35, a to 1 600 €. 

Obec s úspešným uchádzačom uzavrie kúpno-predajnú zmluvu do 5 dní od jej vyhodnotenia.  

Zástupca starostky p. Mihál oboznámil poslancov s obdržanými cenovými ponukami na nákup 

nového osobného automobilu od predajcov DACIA, ŠKODA a SUZUKI. Najnižšia cena za automobil 

s pohonom 4x4 bola do predajcu DACIA na model NOVÝ DUSTER, verzia Prestige 1,6 SCe 84 kW/114 

za cenu 15 500 € s DPH. Do ceny bude nutné ešte započítať zimné pneumatiky a ťažné zariadenie.  

Poslanci s navrhovanými zmenami rozpočtu jednohlasne súhlasili a schválili aj nákup nového 

osobného automobilu pre obec Veľká Lehota.  

 

U z n e s e n i e  č. 54/2018 
           Obecné zastupiteľstvo 
 

           S c h v a ľ u j e 
 Zmeny rozpočtu obce nasledovne: 

Funkčná klasifikácia Ekonomická 
klasifikácia 

Zdroj Suma Text 

VÝDAVKY:   0,00 SPOLU 

01.1.1. – výdavky obce 714001 46  + 17 000,- Nákup osobného automobilu 

     

04.5.1 - cesty 717002 46 - 10 000,- Rekonštrukcia MK 

05.1.0 – úz. plán 716 46  - 7 000,- Úz. plán 

     

01.1.1. – výdavky obce 714004 41 + 3 000,- Nákup prívesného vozíka 

     

04.5.1 - cesty 717002 41 - 3 000,- Rekonštrukcia MK 

 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 5 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef 

Mihál, Jaroslav Víglaský)  

                          ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

U z n e s e n i e  č. 55/2018 
            Obecné zastupiteľstvo 
 

           S c h v a ľ u j e 
 Nákup osobného automobilu značka DACIA model NOVÝ DUSTER, verzia Prestige 1,6 SCe 84 

kW/114 k S&S 4x4 so zimnými pneumatikami a ťažným zariadením do sumy 17 000 €. 

  
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 5 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef 

Mihál, Jaroslav Víglaský) 

                          ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

Doplnenie do programu: Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie časti pozemku pri bývalom 

zdravotnom stredisku.  
 Zástupca starostky Jozef Mihál informoval poslancov o spracovanom geometrickom pláne na 

zameranie parcely C-KN 494/11 vo vlastníctve Antona Suchého, bytom Veľká Lehota 86, na ktorom sú 

osadené  žumpy pre bývalé zdravotné stredisko. Zameraná časť pozemku je novovytvorená parcela  C-KN 
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494/67  o výmere 234 m2 vyznačená ako trvalý trávny porast. Obec má záujem odkúpiť uvedenú časť 

pozemku z dôvodu plánovanej prestavby bývalého zdravotného strediska na bytový dom a osadenia 

septikov na uvedenej parcele. Z toho dôvodu je potrebné schváliť uznesenie na uzavretie kúpnej zmluvy, 

kúpna cena je 1,85 €/m2.  

 Poslanci s uzavretím kúpnej zmluvy jednohlasne súhlasili. 

 

U z n e s e n i e  č. 56/2018 
 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 neskorších predpisov 

uzavretie kúpnej zmluvy, na základe ktorej Obec Veľká Lehota, Veľká Lehota 52, IČO: 00 321 061:  
 

- odkúpi v celosti nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehota, novovytvorenú parcelu C-KN 494/67 

vyznačená ako trvalý trávny porast o výmere 234m2, odčlenenú z pôvodnej parcely C-KN 494/11, 

trvalý trávny porast o výmere 2000m2, podľa geometrického plánu č. 10935479-102/18 vyhotovený 

Viliamom Struhárom dňa 10.8.20118, v podiele 1/1 od Antona Suchého, rod. Suchý, nar. 

07.07.1954, bytom Veľká Lehota 86, 966 41  Veľká Lehota, za kúpnu cenu 1,85 €/m2.  

 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 5 (Helena Cibiriová, Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavel Kocian, Jozef 

Mihál, Jaroslav Víglaský) 

                          ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

3. Diskusia  

V rámci diskusie majiteľka penziónu Drozdovo p. Bieliková upozornila poslancov, že obec by v rámci 

rekonštrukcie MK tento rok mohla zaasfaltovať aj výtlky na Inovci pri dopravnom zrkadle a pred RD č. 

579. Zároveň dodala, že obec ide asfaltovať MK na Inovci, ktorá zatiaľ nie je v jej vlastníctve. Zástupca 

starostky p. Mihál oponoval, že MK na Inovci sa vykupuje, vo štvrtok 30.8.2018 sa idú uzatvárať kúpne 

zmluvy s vlastníkmi pozemku pod MK na Inovci a u Hudcov. Zaasfaltovanie výtlkov, ktoré spomenula sa 

aj plánovali asfaltovať v rámci tejto akcie.  

Poslancov p. Mihál informoval, že obec zaslala Slovenskému vodohospodárskemu podniku žiadosť 

podpísanú niekoľkými občanmi obce na zameranie skutkového stavu vodného toku Žitava, 

o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodným tokom a vyčistenie vodného toku. Dôvodom bol 

zámer výstavby chodníka pozdĺž komunikácie III. triedy od obecného úradu ku kostolu. Realizáciu 

chodníka značne komplikuje nesúlad skutkového stavu toku rieky Žitava so zakreslením v katastri 

nehnuteľností. Dňa 8.8.2018 sa konalo pracovné stretnutie so zástupcami Správy povodia dolnej Nitry, 

povodia SVP OZ Piešťany a Banská Štiavnica. Záverom stretnutia bolo, že správca toku zabezpečí kosbu 

koryta od obecného úradu ku kostolu a prečistenie vodného toku v závislosti od nánosov. V rámci 

majetkovoprávneho usporiadania pozemkov obec zabezpečí vypracovanie geometrického plánu s návrhom 

na odčlenenie časti pozemku s druhom pozemku vodná plocha, ktorá nezasahuje do jestvujúceho koryta 

vodného toku, a to s možnosťou zámeny pozemkov medzi SVP, š.p. a obcou Veľká Lehota.  

Ďalej informoval poslancov, že obec plánuje opíliť konáre stromov v obci, ktoré zasahujú do káblov 

verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu a do miestnej komunikácie, kde prekážajú pri prejazde 

motorových vozidiel, ako napríklad aj pri zbere komunálneho odpadu. Jedná sa o stromy v časti obce Víglaš 

pri RD č. 494, 469, Dolina, Chujacovci pred RD č. 392, lipy u Mánikov, lipa pred Obecným úradom, 

u Garajov pred RD č. 133, stromy popri ceste k RD č. 155, Inovec pred RD č. 587 a pri dopravnom zrkadle. 

Obec najprv objedná u SSE, a.s. odstavenie dodávky elektriny v uvedených lokalitách a potom môže začať 

s prácami.  

Bezdrôtový rozhlas na Inovci už dlhší čas nefunguje, a preto obec zasiela občanom SMS správy o dianí 

v obci. Zástupca starostky p. Mihál oslovil firmu, ktorá realizovala bezdrôtový rozhlas ešte v roku 2010  

s tým, aby vykonala servis zariadenia. V prípade, že nebude možný, bude sa rozmýšľať nad káblovým 

vedením miestneho rozhlasu na Inovec.   
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11. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac bodov jednania nebolo, prečítali sa schválené uznesenia č. 52-56/2018. Zástupca 

starostky poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie ukončil o 18:30 hod. 

 

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

 

 

 

Zapísala: Ing. Anna Vatalová 

 

 

Overovatelia: 

Helena Cibiriová            ........................          Jozef Mihál 

zástupca starostky obce 

 

 

Ing. Antónia Garajová                       ......................... 

 


