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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.10.2018 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 

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

Overovatelia: František Čík, Mgr. Pavel Kocian 

Zasadnutia sa zúčastnila kontrolórka obce Mária Šalková, pracovníčka obecného úradu Ing. Vatalová a 1 

obyvateľ obce. 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 3.8.2018 a 27.8.2018. 

3. Návrh na schválenie odmeny pre poslancov OZ za rok 2018. 

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

situáciou v ZŠ s MŠ Veľká Lehota. 

5. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom na pozemky pod MK v 

časti Pirte a Garajovci. 

6. Vysporiadanie pozemkov pod MK u Garajov cez spoločné dvory. 

7. Návrh na schválenie IS č. 7/2018 Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií OZ. 

8. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uloženie elektrického 

kábla za účelom posilnenia elektrickej siete v časti Garajovci. 

9. Žiadosť o predbežné stanovisko k plánovanej výstavbe rekreačnej chaty v časti Inovec na parcele 

č. E-KN 762/6.  

10. Žiadosť o predbežné stanovisko k plánovanej výstavbe rekreačnej chaty v časti Inovec na parcele 

č. C-KN 973/1. 

11. Zasadnutie krízového štábu obce. 

12. Rôzne - Informácia o ukončenej rekonštrukcii miestnych komunikácií v roku 2018, 

- Informácia o opilovaní konárov pod elektrickým vedením v obci v spolupráci so SSD, a.s., 

- Informácia o stave spracovania projektovej dokumentácie na prestavbu bývalého zdravotného 

strediska na Bytový dom 

13. Diskusia. 

14. 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 Mgr. Pavel Kocian. K programu navrhol doplniť ešte Žiadosť 

o predbežný súhlas na zriadenie vecného bremena (u Garajov kvôli súkromnému skupinovému 

vodovodu), Návrh na schválenie VZN č. 1/2018 o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným úradom 

a Žiadosť o dotáciu pre Športový klub Karate Nová Baňa – pre podporu účasti Samka Kociana na 

Majstrovstvách Európy na Malte. Zároveň navrhol vyškrtnúť bod č. 9 z programu, nakoľko vlastníčka 

pozemkov nemá záujem o predaj. Poslanci v hlasovaní o pôvodnom programe zasadnutia hlasovali všetci 

proti a schválili nový doplnený a upravený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ako aj 

overovateľov zápisnice 
 

Uznesenie č. 57/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

N e s c h v a ľ u j e 
1. Navrhnutý program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. 

Pavel Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

            

                         ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 
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Uznesenie č. 58/2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 

S c h v a ľ u j e 
2. p. Františka Číka a Mgr. Pavla Kociana za overovateľov zápisnice 

3. doplnený a upravený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. 

Pavel Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                

                         ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení  zo dňa 3.8.2018 a 27.8.2018 
 

Kontrola plnenia uznesení zo dňa  03.08.2018 
U z n e s e n i e  č.  41/2018 – splnené – schválení overovatelia zápisnice a program zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva 

U z n e s e n i e  č. 42/2018 – splnené – vzatá na vedomie správa o čerpaní rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ 

k 30.6.2018 

U z n e s e n i e  č. 43/2018 – splnené  – schválené zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ 

U z n e s e n i e  č. 44/2018 – splnené – schválený jeden volebný obvod pre Obec Veľká Lehota, počet 

poslancov obecného zastupiteľstva na 7 poslancov a plný úväzok starostu obce na volebné obdobie 2018-

2022 

U z n e s e n i e  č. 45/2018 – splnené –  vzatá na vedomie správa nezávislého audítora k individuálnej 

a konsolidovanej účtovnej závierke Obce Veľká Lehota za rok 2017 

U z n e s e n i e  č. 46/2018 – splnené – schválená výročná správa Obce Veľká Lehota za rok 2017 

U z n e s e n i e  č. 47/2018 – splnené – schválená zmluva o dielo na rekonštrukciu miestnych komunikácií 

v obci Veľká Lehota so spoločnosťou VIAKORP s.r.o., Zvolen za sumu 99 750,47 € 

U z n e s e n i e  č. 48/2018 – splnené –  schválený predaj motorového vozidla Peugeot 206, rok výroby 

2007 vo vlastníctve Obce Veľká Lehota formou obchodnej verejnej súťaže za podmienok schválených 

Obecným zastupiteľstvom 

U z n e s e n i e  č. 49/2018 – splnené – schválené zmluvy o kontrolnej činnosti na multifunkčné a detské 

ihrisko so spoločnosťou EKOTEC, spol. s r.o., Bratislava 

U z n e s e n i e  č. 50/2018 – splnené – schválený dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení BOZP, PO a PZS 

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

U z n e s e n i e  č. 51/2018 – splnené –  zrušené uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote č. 

11/2018 zo dňa 23.02.2018 v bode B – odpredaj pozemkov u Garajov 

 
Kontrola plnenia uznesení zo dňa 27.08.2018 
U z n e s e n i e  č. 52/2018 – splnené – neschválený program mimoriadneho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva  

U z n e s e n i e  č. 53/2018 – splnené – schválení overovatelia zápisnice a doplnený program mimoriadneho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

U z n e s e n i e  č. 54/2018 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce 

U z n e s e n i e  č. 55/2018 – splnené – schválený nákup osobného automobilu značky DACIA model 

NOVÝ DUSTER do sumy 17 000,- € 

U z n e s e n i e  č. 56/2018 – splnené – schválená kúpna zmluva na pozemok pri bývalom zdravotnom 

stredisku od Antona Suchého, bytom Veľká Lehota č. 86 
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3. Návrh na schválenie odmeny pre poslancov OZ za rok 2018. 

 

Zástupca starostky obce navrhol poslancom diskusiu o schválení odmien za vykonanú činnosť počas 

roku 2018. Poďakoval im za spoluprácu počas gajdošských fašiangov, detského folklórneho festivalu 

a pohronských folklórnych slávností, p. Víglaskému za opravu vodoinštalácie a hygienických zariadení na 

obecných budovách, fontáne a pod. Každý pomohol svojou prácou v rámci svojich možností a schopností. 

Navrhol odmenu rovnakú ako bola v r. 2017, t.j. 100,- € v čistom (140,- € v hrubom). Zároveň vyhlásil, že 

nakoľko poberá plat starostu, odmeny poslanca sa vzdáva. Zároveň poprosil ešte poslancov, ktorí budú 

môcť, aby prišli pomôcť počas posedenia pre jubilantov a pre ostatných seniorov. Poslanci navrhnutú 

odmenu zvyšovať nechceli, túto sumu považovali za strop a návrh jednohlasne schválili. 

 

U z n e s e n i e  č. 59/2018 
 

            Obecné zastupiteľstvo 

 

S c h v a ľ u j e 
 

Odmenu pre poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote za rok 2018 vo výške 140,- € v 

hrubom 

           
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. 

Pavel Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                        

          ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

 

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

s finančnou situáciou v ZŠ s MŠ Veľká Lehota 

 

Zástupca starostky p. Mihál a ekonómka, účtovníčka obce Ing. Mániková oboznámili poslancov 

s návrhom zmien rozpočtu ZŠ s MŠ a zároveň aktuálnou finančnou situáciou v ZŠ s MŠ. Zmeny rozpočtu 

školy sa týkajú prostriedkov zo štátneho rozpočtu, dostali 3 360,- € na asistenta učiteľa, 30,- € na učebnice, 

2460 € im preplatili odchodné vyplatené odchádzajúcej p. učiteľke, 26,26 € bolo vrátených z ročného 

zúčtovania zdravotného poistenia. Vlastné príjmy v školskom klube detí znížili o 2,- € a v ZŠ sa vytvorili 

výdavky 270,- € z rozpočtu obce. Je to odmena za vedenie folklórneho krúžku, ktorá zahŕňa aj opravu 

obecnej harmoniky. 

Čo sa týka finančnej situácie, škole na úhradu mzdových výdavkov svojich zamestnancov chýba 

6 319,- €. Zaslali žiadosť na obecný úrad, v ktorom vysvetľujú, že časť prostriedkov ušetrili prijatím nového 

začínajúceho učiteľa, časť vykryli získaním 15 000,- € v dohodovacom konaní, spájajú predmety, ročníky 

na 1. stupni, z r. 2017 mali ušetrených 9 120,49 €, ktoré použili na prevádzku v tomto roku. Preto mohli 

použiť na mzdové výdavky aj výdavky určené na prevádzku, konkrétne zatiaľ presunuli 11 955,- €. Zároveň 

uvádzajú, v mesiaci október budú aj v druhom kole dohodovacieho konania opätovne žiadať 

dofinancovanie zo štátneho rozpočtu, výsledok však nie je istý a predpokladá sa, že bude známy koncom 

novembra resp. začiatkom decembra tohto roku. Základná škola chcela na toto zasadnutie predložiť aj 

zmeny rozpočtu v takom znení, že by im obec poskytla peňažné prostriedky a v prípade dofinancovania by 

ich obci znova vrátili. Po rozhovore s p. riaditeľkou a p. účtovníčkou zo ZŠ s MŠ došlo nakoniec k dohode, 

že zmeny rozpočtu predložia až vtedy, keď bude zrejmý výsledok dofinancovania zo štátneho rozpočtu. 

Dôvodom nebola neochota poskytnúť škole chýbajúce prostriedky, ale všetky zmeny rozpočtu sa zadávajú 

do rozpočtového informačného systému a keď by sme ich zadali teraz, v procese žiadosti a posudzovania 

nároku na dofinancovanie zo štátneho rozpočtu by na Ministerstve školstva videli skreslené informácie. 

Preto sme ponechali rozpočet školy tak, upravili sa iba vyššie spomenuté účelové prostriedky, ktoré štát už 
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poskytol, resp. zaslal o nich aspoň avízo. Je však potrebné, aby poslanci boli s touto situáciou oboznámení 

a obec musí počítať aj s variantou, že bude musieť výdavky školy dofinancovávať. 

K zmenám rozpočtu obce uviedla Ing. Mániková, že sa jedná predovšetkým o presuny medzi 

podpoložkami. V príjmovej časti obce sú zahrnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu pre ZŠ (škola ich má 

vo výdavkoch – na asistenta učiteľa, na učebnice a na odchodné. Ďalej sa do príjmov obce zahrnula cena 

zaplatená za predaj osobného auta Peugeot 206 v hodnote 1 600,- €. Výdavky obce sa navrhujú zvýšiť: 

1000,- € na nákup zostavy nábytku do materskej školy, 1500,- € na opilovanie konárov pod vedením 

verejného osvetlenia a o zvýšenie dotácie v sume 300,- € požiadala aj Telovýchovná jednota Partizán, 

z dôvodu navýšenia počtu zápasov v sezóne o 4 zápasy. Za účelom vykrytia týchto výdavkov sa znižujú 

výdavky na elektrickú energiu a materiál na verejné osvetlenie, dopravné a materiál na detský folklórny 

festival a amfiteáter.  

Poslanci s navrhovanými zmenami jednohlasne súhlasili. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 60/2018 
            Obecné zastupiteľstvo 
 

            s c h v a ľ u j e 

 
1. Zmeny rozpočtu obce nasledovne: 

 

 

Funkčná 
klasifikácia 

Ekonomická 
klasifikácia Zdroj Suma Text 

PRÍJMY:     7 450,00 SPOLU  

  312012 111  + 5850,00 
Pre ZŠ zo ŠR – na asistenta učiteľa, učebnice a 
odchodné 

  231 43  + 1600,00 Predaj auta Peugeot 206  

           

VÝDAVKY:     2 711,72 SPOLU  

06.4.0 - verejné 
osvetlenie 632001 41  -  870,- El. energia - VO 

 633006 41  - 1 000,- Materiál - VO 

 637004 41  + 1 500,- Opilovanie konárov pod vedením VO 

08.1.0 - šport 642002 41  + 300,- Navýšenie dotácie pre TJ Partizán 

08.2.0 - kultúra 633006 41  - 250,- Materiál - amfiteáter 

  634004 41  - 500,- Dopravné DFF 

  633006 41  - 450,- Materiál DFF 

09.1.1.1 – 
predprimárne 
vzdelávanie - MŠ 633001 41  + 1000,- Nábytok do MŠ 
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2. Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ nasledovne: 
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Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. 

Pavel Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

 

                          ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 
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5.  

6. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom na pozemky pod 

MK v časti Pirte a Garajovci 

Zástupca starostky Jozef Mihál informoval poslancov, že Slovenský pozemkový fond konečne vytvoril 

návrh zmlúv na odpredaj pozemkov pod cestami u Garajov a v časti Pirte. V zmluve uvádzajú, že znalecký 

posudok určil minimálnu hodnotu pozemkov 1,86 €/m2, avšak SPF požaduje 3,- €/m2 + 5,- € na poštovné 

a obec uhradí výdavky na návrh na vklad. Podľa JUDr. Petrušovej je táto cena z tých najnižších, ktoré 

Slovenský pozemkový fond požaduje za predaj pozemkov. Poslanci odkúpenie parciel pod miestnymi 

komunikáciami jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 61/2018 
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 prevod 

vlastníctva pozemkov parcela C-KN č. 617/42, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

53m2, C-KN č. 2235/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 12m2, C-KN č. 2235/10, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14m2, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Veľká Lehota, sú 

zapísané na listoch vlastníctva č. 458 a 2419, z vlastníka Slovenský pozemkov fond, Bratislava, IČO: 

17335345 do vlastníctva Obce Veľká Lehota, IČO: 00321061, za cenu 3,- €/m2 + 5,- € výdavky na poštovné 

a úhrada nákladov za návrh na vklad. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. 

Pavel Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)     

                    

       ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

 

7. Vysporiadanie pozemkov pod MK u Garajov cez spoločné dvory 

Zástupca starostky Jozef Mihál uviedol, že na základe žiadosti občanov žijúcich v časti obce Garajovci, 

ktorí majú k svojim rodinným domom prechod cez spoločné dvory, zisťoval predbežný záujem o odpredaj 

pozemkov obci za cenu 1,85 €/m2. Niektorí vlastníci okamžite, niektorí až po dlhšom zvážení, s odpredajom 

súhlasili. Preto zástupca starostky predkladá poslancom návrh na odkúpenie pozemkov v tejto časti obce. 

Bude potrebné vypracovať geometrický plán, kúpnu zmluvu a návrh na vklad. Až následne sa bude 

uvažovať o tom, akým spôsobom by bolo najvhodnejšie cestu v tejto časti spevniť.   

 

Uznesenie č. 62/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

A/ S ú h l a s í 

s majetkovo-právnym vyporiadaním pozemkov pod prístupovou komunikáciou k rodinným domom 

v spoločných dvoroch v časti Garajovci 

B/ P o v e r u j e 

Zástupcu starostky obce so zabezpečením všetkých potrebných úkonov k odkúpeniu pozemkov 

(zameranie GP, vypracovanie kúpnej zmluvy) 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. 

Pavel Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)                    

           ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 
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8. Návrh na schválenie IS č. 7/2018 Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií OZ 

Zamestnanci obecného úradu pripravili novú internú smernicu, ktorou sa upravuje odmeňovanie 

poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií. Tieto sumy neboli upravované od r. 2009, kedy sa 

prešlo zo slovenskej koruny na novú menu euro a sumy vyplácané pred r. 2009 sa len po prepočte 

zaokrúhlili. Zástupca starostky p. Mihál sa s poslancami o tejto téme rozprával ešte pred prípravou Zásad 

odmeňovania, priklonili sa k návrhu 15,- € za zasadnutie OZ a 10,- € za zasadnutie komisie. V takomto 

znení bol návrh na schválenie internej smernice aj predložený na zasadnutie OZ. Poslanci smernicu 

jednohlasne schválili.  

 

Uznesenie č. 63/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

 

S c h v a ľ u je 

 

Internú smernicu č. 7/2018 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov 

komisií Obecného zastupiteľstva Obce Veľká Lehota 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. 

Pavel Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)                    

              

                            ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

 

8. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uloženie elektrického 

kábla za účelom posilnenia elektrickej siete v časti Garajovci 

 

P. Jozef Mihál informoval poslancov, že Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina predložila Obci 

Veľká Lehota návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Týka sa to plánovaného 

posilnenia elektrickej siete v časti obce Garajovci, o ktorom už poslanci boli niekoľkokrát oboznámení. 

Čakalo sa však ešte na zapísanie kúpy pozemku pri bývalom zdravotnom stredisku od p. Antona Suchého 

do katastra nehnuteľností. 

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 elektrikári 

prerezať asfalt, obec do podmienok ale dáva pretlačenie cesty. 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. Ďalej bude výkop realizovaný poza zdravotné stredisko, krížom 

prejdú smerom k rod. domu p. Adamca, čím sa úplne vyhnú asfaltovej ceste, ktorá bola nedávno 

zrekonštruovaná. 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.  

Zriadenie vecného bremena sa týka miesta, kde bude osadená trafostanica a obecných pozemkov, 

ktorými pôjde elektrické vedenie. Vecné bremeno sa bude týkať aj ochranného pásma, pri výkope 1 meter 

na každú stranu. P. Mihál zároveň dodal, že okrem pretlačenia popod cestu požaduje od SSD, a.s. aj 

prípojku na Bytový dom, ktorý sa plánuje prestavať z bývalého zdravotného strediska. Poslanci súhlasili 

s podpisom Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za vyššie uvedených podmienok. 

 

Uznesenie č. 64/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Zmluvu o zriadení vecného bremena s firmou Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina na 

nehnuteľnosti evidované Okresným úradom, katastrálny odbor Žarnovica pre katastrálne územie Veľká 

Lehota nasledovne: 
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Číslo listu 

vlastníctva 

Parcelné číslo 

pozemku 

Druh pozemku Spoluvlastnícky 

podiel 

Celková 

výmera v m2 

Výmera 

obmedzenia 

v m2 

1 C-KN 405/1 TTP 1/1 777 134 

1 C-KN 494/1 Ostatná plocha 1/1 1105 290 

3448 C-KN 494/23 Ostatná plocha 1/1 17 17 

1 C-KN 494/15 ZPaN 1/1 848 120 

1 C-KN 494/16 Záhrada 1/1 610 155 

1 C-KN 452/1, 

E-KN 452 

Ostatná plocha, 

ostatná plocha 
1/1 1172,           

2763 

24 

1 C-KN 494/67 TTP 1/1 234 23 

 

pre stavbu „9578 – Veľká Lehota – Garajovci – zahustenie TS Garajovci“ s nasledovnými 

náležitosťami: 

a) Nehnuteľnosť: pozemok, na ktorom bolo umiestnené elektroenergetické zariadenie – rozsah 

vyznačený geometrickým plánom, 

b) Rozsah vecného bremena: umiestnenie elektroenergetického zariadenia na pozemku, jeho 

prevádzka – vykonávanie povolenej činnosti (distribúcia elektriny) a prístup k nemu v zmysle 

zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. 

c) Druh vecného bremena: spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti (in rem) 

d) Odplata za zriadenie vecného bremena: bezodplatne 

e) Doba: neurčitá. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. 

Pavel Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)                    

      

           ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

9. Žiadosť o predbežné stanovisko k plánovanej výstavbe rekreačnej chaty v časti Inovec na parcele 

E-KN 762/6 – bod bol zrušený z programu OZ 

 

10. Žiadosť o predbežné stanovisko k plánovanej výstavbe rekreačnej chaty v časti Inovec na 

parcele E-KN 973/1 

Zástupca starostky p. Mihál pokračoval ďalším bodom. Na obecný úrad poslal žiadosť  p. Haňo z Dvoranov 

nad Nitrou, ktorý má záujem odkúpiť parcelu C-KN 973/1 v časti obce Inovec a postaviť na nej rekreačnú 

chatu. Vedľa pozemku sú postavené staršie chaty a popri pozemku vedie prístupová cesta.  

Poslanci s výstavbou súhlasili za obvyklých podmienok, avšak navrhli, aby sa do budúcna počítalo so 

spracovaním územného plánu, nakoľko sa výstavba chát veľmi rozmáha a je potrebné prijať tento 

dokument, aby sa zachovala aj príroda. 

 

Uznesenie č. 65/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Plánovanú výstavbu rekreačnej chaty na parcele C-KN 973/1 v časti obce Inovec za podmienok pre 

staviteľa: nezabezpečovanie odvozu odpadu od stavby, neudržiavanie miestnej komunikácie 

a povinnosť vyvŕtania studne ako zdroja pitnej vody. 

 

Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. 

Pavel Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)                                  

           ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 
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11. Zasadnutie krízového štábu obce 

Zástupca starostky informoval poslancov, že krízový štáb obce má povinnosť zasadať aspoň 1x 

v roku, obec si pravidelne plní svoje informačné povinnosti voči Okresnému úradu, obmieňa a aktualizuje 

povinnú dokumentáciu.  
 

12. Rôzne –  informácia o ukončenej rekonštrukcii miestnych komunikácií v roku 2018 

Zástupca starostky p. Mihál informoval prítomných, že začiatkom septembra tohto roku bola 

zrealizovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií  u Hudcov, na Víglaši od RD č. 492 po 509 a na Inovci 

od hlavnej cesty po p. M. Vatalu v celkovej výške 99 132,14 €. Z počúvania názorov ľudí boli väčšinou 

spokojní, ale našli sa aj takí, ktorí mali voči priebehu rekonštrukcie výhrady. 

K tomuto bodu sa do diskusie prihlásil p. Igor Víglaský, ktorý chcel vedieť, či obec vie podložiť, že na 

dané cesty išlo naozaj toľko áut asfaltu, ako malo ísť podľa projektu. Pretože v čase rekonštrukcie cesty na 

Víglaši bol doma a má odsledovaný počet áut, ako aj množstvo asfaltu v tonách. Podľa jeho výpočtov firma 

dodala do Veľkej Lehoty cca. o 50 ton asfaltu menej ako mala dodať podľa projektovej dokumentácie 

a schváleného rozpočtu, za čo by sa dal urobiť ešte pekný kúsok cesty. Preto žiadal vysvetlenie, kto je za 

túto situáciu zodpovedný, a prečo k tomu došlo, že obec takýmto spôsobom firmy okrádajú. Ide 

o novovzniknutú firmu, ktorá sa odlúčila od väčšej spoločnosti. Pri verejnom obstarávaní podlezú cenu, ale 

potom si to vykompenzujú na menšom množstve dodaného asfaltu, aby zarobili. 

K situácii sa vyjadrili zástupca starostky p. Mihál, ako aj účtovníčka obce Ing. Mániková. P. Mihál 

uviedol, že rekonštrukciu celý čas sledoval, podľa neho je to spravené tak ako bola zadaná zákazka. 

Zámerne nechcel robiť žiadne práce navyše, ani ťahať asfalt na dlhších úsekoch ako bolo naprojektované, 

aby nevznikli dohady, že sa asfalt šetril do iných častí. 

Ing. Mániková informovala prítomných, že stavebný dozor p. Kocian nechal na obecnom úrade súpis 

áut, ktoré išli na konkrétny úsek, počet sedel s tým, ktorý uviedol p. Víglaský. Súpis si robil len pre vlastnú 

potrebu a kontrolu, obec nikde v rozpočte zákazky nemala vyčíslené množstvo asfaltu na tony, určená bola 

hrúbka, šírka a dĺžka ciest. Pri niektorých úsekoch ale išlo viac asfaltu na vyrovnanie terénu, nakoľko 

v niektorých miestach boli veľké jamy. K tomuto doplnil p. Mihál, že najviac sa muselo vyrovnávať práve 

na ceste na Víglaši, nakoľko bolo tam viacero veľkých jám, ktoré sa museli spraviť aby to bolo kvalitne 

urobené. Na záver dodal, že rekonštrukciu ciest bral maximálne zodpovedne a robil všetko preto, aby 

občania boli spokojní.    

 

- Informácia o opilovaní konárov pod elektrickým vedením v obci v spolupráci so SSD, a.s. 

P. Mihál informoval poslancov, že v obci prebehlo opilovanie konárov stromov, ktoré zasahovali do 

verejného osvetlenia. Niektoré zasahovali súbežne aj do elektrického vedenia, preto bolo potrebné požiadať 

Stredoslovenskú distribučnú, a.s. o dočasné vypnutie elektrického prúdu. Nakoľko SSD, a.s. zmenila 

spôsob nahlasovania opilovania konárov popod elektrické vedenie, obec sa rozhodla, že opíli stromy 

zasahujúce do elektrického vedenia na vlastné náklady. Zámerom obce bolo znížiť poruchy a výpadok 

verejného osvetlenia, aj miestneho rozhlasu. Obec podala žiadosť o vypnutie elektrického prúdu a 

zabezpečila firmu, ktorá s plošinou v určených dňoch stromy opilovala. Pôvodne mala obec za prerušenie 

dodávky el. energie platiť, avšak SSD, a.s. v rámci propagácie svojho nového systému poskytla túto službu 

obci zadarmo. Na oplátku si zabezpečili propagáciu v televíznych médiách, čo mohli vidieť občania, aj 

poslanci.  

Teraz po opílení by si ale mali samotní občania dohliadať, aby im stromy opäť neprerástli do 

elektrického vedenia, príp. vedenia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu. Pretože ďalšie vypnutie el. 

energie si budú musieť platiť sami, ako aj opílenie konárov zrealizovať na vlastné náklady. 

 

- Informácia o stave spracovania projektovej dokumentácie na prestavbu bývalého 

zdravotného strediska na Bytový dom 

Obec zadala v priebehu tohto roka objednávku na spracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu 

bývalého zdravotného strediska na Bytový dom projektantovi Ing. Ivaničkovi. Termín dodania bol 

september 2018. Ing. Ivanička oznámil obci, že tento termín nestihne dodržať, nakoľko projektant, s ktorým 

spolupracoval, zomrel. Mal na starosti časť kúrenia a zdravotechniky a je veľmi komplikované zohnať na 

túto oblasť ďalšieho projektanta. Stavebná časť projektu je v podstate hotová, chýba už len to kúrenie 

a zdravotechnika. V spolupráci s obecným úradom sa podarilo nájsť ďalšieho projektanta, takže na projekte 

sa opäť pokračuje. 
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Doplnenie do programu: - Žiadosť o predbežný súhlas na zriadené vecného bremena 

Obecnému pradu bola doručená žiadosť o predbežný súhlas na zriadenie vecného bremena. Žiadosť podal 

p. Stanislav Čík, ktorý spoločne s majiteľmi rodinných domov u Garajov sú napojení na súkromný 

vodovod, ktorý vedie cez obecné pozemky. Tento vodovod nedávno na vlastné náklady zrekonštruovali, 

nakoľko na trase bola porucha. Preto by chceli trasu vodovodu zamerať geometrickým plánom a zapísať 

ho ako vecné bremeno na list vlastníctva. Návrh geometrického plánu priložili k svojej žiadosti. Poslanci 

schválili zámer zriadenia vecného bremena jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 66/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Zámer zriadenia bezodplatného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu „in rem“ na dobu neurčitú 

na zaťažených pozemkoch – parc. C-KN č. 497/67, 497/89, 497/88, 497/66, 497/65, 497/87 a 682/2 

zapísané na LV č. 1 v k.ú. Veľká Lehota, vo vlastníctve Obce Veľká Lehota (ako povinného z vecného 

bremena) v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech oprávnených z vecného bremena: 

každodobého vlastníka stavby v k.ú. Veľká Lehota, súpisné číslo: 

- 111, druh stavby 10, na pozemku parc. C-KN č. 496/41, zapísanej na LV č. 3434 

- 112, druh stavby 10, na pozemku parc. C-KN č. 496/21, zapísanej na LV č. 595 

- 130, druh stavby 10, na pozemku parc. C-KN č. 451/2, zapísanej na LV č. 1083 

- 131, druh stavby 10, na pozemku parc. C-KN č. 497/76, zapísanej na LV č. 1248 

- 132, druh stavby 10, na pozemku parc. C-KN č. 497/1, zapísanej na LV č. 1378 

- 133, druh stavby 10, na pozemku parc. C-KN č. 497/58, zapísanej na LV č. 2360 

- 134, druh stavby 10, na pozemku parc. C-KN č. 497/2, zapísanej na LV č. 1011 

- 157, druh stavby 10, na pozemku parc. C-KN č. 497/4, zapísanej na LV č. 1084 

- 156, druh stavby 10, na pozemku parc. C-KN č. 497/98, zapísanej na LV č. 3585 

 

Podstata vecného bremena spočíva v povinnosti každodobého vlastníka parc. C-KN č. 497/67, 497/89, 

497/88, 497/66, 497/65, 497/87 a 682/2 v k.ú. Veľká Lehota ako zaťažených pozemkov strpieť 

v prospech oprávnených z vecného bremena: 

- právo uloženia inžinierskych sietí (vodovodné potrubie) 

právo vstupovať na pozemky pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom prevádzky, 

kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch a havárií, výmenu vodovodného potrubia alebo jeho 

častí, pričom všetky tieto činnosti budú realiziovať oprávnení z vecného bremena vždy len na 

vlastné náklady. O akomkoľvek zásahu do pozemkov sú povinní vopred upovedomiť povinného z 

vecného bremena. 

 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: cez predmetné parcely prechádza vodovodné potrubie, ktoré zásobuje 

rodinné domy č. 111, 112, 130, 131, 132, 133, 134, 157 a 156 v obci Veľká Lehota pitnou vodou. 

Vodovodné potrubie bolo vybudované ešte v dobe výstavby pôvodných rodinných domov svojpomocne 

obyvateľmi obce, prevažne predkami súčasných vlastníkov. 

 
Podmienky zriadenia vecného bremena: oprávnení z vecného bremena na vlastné náklady zrealizujú 

zameranie vodovodného potrubia a zápis zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností. 

 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. 

Pavel Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)  

                                      

      ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 
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Doplnenie do programu: - Návrh na schválenie VZN č. 1/2018 o poplatkoch za úkony 

vykonávané Obecným úradom vo Veľkej Lehote 

Účtovníčka obce Ing. Mániková oboznámila poslancov, že všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za 

úkony vykonávané obecným úradom bolo prepracované. Pôvodné poplatky neboli zmenené, bola doplnená 

iba jedna položka týkajúca sa prenájmu setov na sedenie (1 set = 2x lavica a 1x stôl) za cenu 2,- €/set. Túto 

otázku už zástupca starostky prerokovával s poslancami na predošlom zasadnutí OZ. Poslanci VZN 

jednohlasne schválili.  

 

Uznesenie č. 67/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľká Lehota č. 1/2018 o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným 

úradom vo Veľkej Lehote 

 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Mgr. 

Pavel Kocian, Jozef Mihál, RNDr. Peter Michálik, Jaroslav Víglaský)                                  

           ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

Doplnenie do programu: - Žiadosť o dotáciu pre Športový klub Karate Nová Baňa 

Športový klub Karate Nová Baňa požiadal o finančnú podporu pre Samka Kociana, ktorý sa má koncom 

októbra 2018 zúčastniť Majstrovstiev Európy WUKF na Malte. Samko už v minulosti úspešne 

reprezentoval aj našu obec, preto poslanci nemali výhrady a schválili ŠK Karate dotáciu vo výške 300,- € 

na podporu Samuela Kociana.  

Uznesenie č. 68/2018 
Obecné zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e 

1. zmenu rozpočtu Obce Veľká Lehota 

položka 642002, 08.1.0, KZ 41  + 300,- € 
položka 632001, 06.4.0, KZ 41  - 300,- € 
 
2. poskytnutie dotácie Športovému klubu Karate Nová Baňa vo výške 300,- € ako príspevok na 

reprezentáciu pre Samuela Kociana z Veľkej Lehoty     

 
Hlasovanie: „za“ – 7 (Helena Cibiriová, František Čík, Ing. Antónia Garajová, Jozef Mihál, RNDr. Peter 

Michálik, Jaroslav Víglaský)                                      

„zdržal sa“ – 1 (Mgr. Pavel Kocian)  

           ___________________ 

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

                             Zástupca starostky obce 

 

 

13. Diskusia.  
V rámci diskusie p. Mihál oboznámil ešte poslancov, že kvôli ceste na Inovci prídu 25.10.2018 ešte zo 

Slovenského pozemkového fondu a Okresného úradu, pozemkového odboru na obhliadku, aby sa mohla 

zrealizovať zmena druhu pozemku, zapísať geometrický plán a uzavrieť zmluva na prevod cesty do 

vlastníctva obce. 

 

Poslanec p. František Čík sa informoval, či by sa mohli na voľby dať vyhotoviť nejaké drevené 

nástenky, alebo niečo obdobné, aby neboli polepené vynovené autobusové zastávky opäť plagátmi. Možno 

sa to netýka ani tak týchto komunálnych volieb, ako ostatných – do VÚC, parlamentných a pod. . Zástupca 

starostky obce p. Mihál mu odpovedal, že pouvažuje nad tým, možno by bola nástenka potom využiteľná 

aj pre TJ Partizán, aby mohla zverejňovať na nej zápasy.  
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14. Návrh na uznesenie a záver. 

Keďže viac bodov jednania nebolo, prečítali sa schválené uznesenia č. 57-68/2018, zástupca 

starostky poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 20:15 hod. Keďže poslanci boli toho 

názoru, že rozpočet na ďalší rok a potrebné VZN by mali schvaľovať noví poslanci OZ po voľbách, išlo 

o posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2014-2018. P. Mihál poďakoval 

všetkým za spoluprácu počas uplynulých 4 rokov, za snahu a pomoc, ktorú vyvinuli poslanci v prospech 

obce, poprial obci dobrú zostavu poslancov Obecného zastupiteľstva aj do ďalšieho volebného obdobia 

a pozval všetkých poslancov, aj p. kontrolórku na záverečné posedenie.  

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

 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Mániková 

 

 

Overovatelia: 

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

zástupca starostky obce 

 

 

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

 


